
 

 

          18 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 
in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne  _____________ sprejel 
naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Poročilom Mestne občine Nova 
Gorica in drugih organizacij o ukrepih ter oblikah pomoči prebivalcem lokalne skupnosti v 
letu 2020 ter trenutnem stanju potreb ranljivih skupin v lokalni skupnosti.  
 
 

2.  
 
 

Ta sklep velja takoj.  
 
 
 
 
Številka: 1223-1/2020 
Nova Gorica, 
         dr. Klemen Miklavič  
                            ŽUPAN   



 

 
Številka: 1223-1/2020-37 
Nova Gorica, 24. decembra 2020 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Na 15. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je potekala dne 28. 5. 2020, je 
bil sprejet sklep, da se na naslednji seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica uvrsti 
točka dnevnega reda, in sicer Občinski ukrepi za blaženje posledic epidemije COVID-19 za 
gospodarstvo kot tudi za občane Mestne občine Nova Gorica.  
 
Na podlagi sprejetega sklepa, so bili na 16. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica, dne 24 .6. 2020, predstavljeni ukrepi za blaženje posledic epidemije COVID - 19 za 
gospodarstvo kot tudi za občane Metne občine Nova Gorica. Na 17. seji Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica, dne 27. 7 .2020, sta bila vezano na sprejeti sklep 15. seje, 
sprejeta Odlok o ukrepih pomoč gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica 
zaradi epidemije COVID-19 ter Sklep o dodatnih ukrepih pomoči gospodarstvu na območju 
Mestne občine Nova Gorica za blažitev epidemije COVID - 19. Na 21. seji dne 17. 12. 
2020 se je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica seznanil s poročilom Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje, Območne službe Nova Gorica »Zaposlovanje v Mestni občini 
Nova Gorica v letu 2020« 
 
V Mestni občini Nova Gorica se zavedamo posledic, ki jih epidemija COVID - 19 prinaša 
gospodarstvu in tudi prebivalcem naše lokalne skupnosti. Tudi slednjim namenjamo našo 
pozornost in skrb za čim lažje spopadanje s situacijo v kateri smo se znašli. Že ves čas 
smo v stiku s Centrom za socialno delo Severna Primorska, Območno enoto Nova Gorica, 
nevladnimi in humanitarnimi organizacijami, ki nas obveščajo o stanju na terenu. Skupaj z 
njimi smo pripravili pregled ukrepov in oblik pomoči, ki smo jih nudili našim občanom v letu 
2020 ter pregled stanja potreb ranljivih skupin v lokalni skupnosti.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo 
gradivo s prilogami ter sprejeme predlagani sklep.  
 
 
         
Pripravili:                                                                                                 dr. Klemen Miklavič  
mag. Marinka Saksida                                                                                      ŽUPAN 
vodja oddelka za družbene dejavnosti 
 
Tamara Simčič,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
 
 
 
Priloge:  

- Poročilo Mestne občine Nova Gorica in drugih organizacij o ukrepih ter oblikah 
pomoči prebivalcem lokalne skupnosti v letu 2020 ter trenutnem stanju potreb 
ranljivih skupin v lokalni skupnosti.  
 


