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Številka: 900-5/2013-24 
Nova Gorica, 14. marca 2013  
 
 
 

O D G O V O R I 
 

NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA 
PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 

 
 
 
 
23. SEJA MESTNEGA SVETA, 13. december 2012 
 
 
1.     SVETNICA MAG. MIRJAM BON KLANJŠČEK  je podala naslednjo pobudo:  

V medijih smo prebrali, da se je vodstvo Splošne bolnišnice v Šempetru odločilo, da 
skrči kapacitete na ginekološkem oddelku. Meni kot ženski in po pogovoru z več 
občankami se zdi zelo pomembno izražati skrb nad tako odločitvijo, ki neposredno 
vpliva na položaj žensk v regiji. Zdi se mi upravičeno vprašati, ali bo zanje poskrbljeno 
na enaki ravni kot prej? 
Zato dajem pobudo, da občinska uprava preko predstavnikov s svetu zavoda Splošne 
bolnišnice v Šempetru poskuša vplivati na tako odločitev vodstva bolnišnice. 

 
Oddelek za družbene dejavnosti je svetnici posredoval odgovor na 24. seji mestnega sveta 
dne 24. 1. 2013, in sicer:: »Problematiko zmanjšanja kapacitet ginekološkega oddelka 
Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica je na seji dne 10. 12. 2012 
obravnaval tudi Odbor za socialno varstvo in zdravstvo Mestnega sveta MONG in sprejel 
sklep, da oddelek za družbene dejavnosti predstavnika MONG v svetu zavoda Splošne 
bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica zaprosi, da na prvi seji sveta omenjenega 
zavoda sproži vprašanje v zvezi s problematiko ginekološkega oddelka. 
Oddelek za družbene dejavnosti je predstavnika MONG v svetu zavoda bolnišnice seznanil s 
sklepom Odbora za socialno varstvo in zdravstvo Mestnega sveta MONG ter ga za zaprosil 
za odgovor. 
Mestni svet bo z odgovorom seznanjen takoj, ko bodo pridobljene informacije v zvezi z 
zadevo.« 
 
Oddelek za družbene dejavnosti je prejel odgovor Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« 
Nova Gorica, ki ga prilagamo.  
 

PRILOGA 1 
 
 
24. SEJA MESTNEGA SVETA,  24. januar 2013 
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1. SVETNIK MAG. TOMAŽ SLOKAR  je podal naslednjo pobudo:  
Podajam sledečo pobudo. Na eni prejšnjih sej je župan mestne občine na začetku seje 
seznanil mestni svet z dejstvom, da je odprl neke vrste spor z družbo Komunala vezan 
na to, da mestni občini ni bila in še vedno v statutu družbe Komunala ni zagotovljena 
predkupna pravica za nakup delnic Komunale, čeprav je to predvideno v koncesijski 
pogodbi, na podlagi katere družba Komunala izvaja gospodarsko javno službo ravnanja 
z odpadki v mestni občini. Ugotovljeno je namreč bilo, da se je izvedel nakup oziroma 
prenos lastništva med delničarji oziroma vstop nove družbe v lastništvo Komunale.   
Iz povedanega sklepam, da je namen župana, da mestna občina vstopi v lastništvo 
Komunale kot pomembnejši lastnik oziroma, da pridobi večinski oziroma 100 % delež v 
Komunali, na podlagi katerega bi Komunala postala javno podjetje, ki bi izvajalo zgoraj 
navedeno gospodarsko javno službo.  
Če bi do tega res prišlo in bi mestni svet o tem v prihodnosti razpravljal in odločal, 
potem predlagam županu in občinski upravi, da pred odločanjem seznani mestni svet s 
sledečimi informacijami: 

Kdaj v preteklosti je bilo, če je bilo, prejšnje družbeno oziroma javno podjetje 
Komunala lastninsko preoblikovano v delniško družbo z zasebno lastniško udeležbo 
drugih pravnih in fizičnih oseb? Prosim za celotno vsebinsko in časovno kronologijo 
dogajanja. 

Na podlagi katere zakonodaje in podzakonskih aktov je bilo, če je bilo, lastninsko 
preoblikovanje izvedeno? 

    Na podlagi katerih občinski aktov je bilo, če je bilo, lastninsko preoblikovanje 
izvedeno? 

Na podlagi katerih sklepov oziroma soglasij mestnega sveta je bilo izvedeno 
lastninsko preoblikovanje družbe, če je bilo le-to izvedeno? 
 

Urad direktorja občinske uprave je svetniku na 25. seji mestnega sveta dne 21. februarja 

2013 posredoval naslednji odgovor: »Med razpoložljivo dokumentacijo v arhivih občine nismo 
zasledili ustreznih podatkov za podajo celotnega odgovora, zato smo vaše vprašanje 
posredovali tudi direktorju Komunale d.d. s prošnjo, da nam posreduje odgovore na vaša 
zastavljena vprašanja. Takoj, ko bomo prejeli odgovor, vam ga bomo posredovali.« 
 
Urad direktorja občinske uprave je prejel odgovor Komunale Nova Gorica d.d., ki ga 
prilagamo.  
 

PRILOGA 2 
 

 
 
25. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. februar 2013 
 
 
1. SVETNIK MAG. TOMAŽ SLOKAR je postavil naslednji vprašanji in podal naslednjo 

pobudo:   
V preteklem letu na seji dne 5. julija 2012 je mestni svet dal soglasje k spremembi 
dogovora med MONG in družbo Gratel, vezano na izgradnjo kabelske kanalizacije, 
optičnega in WIMAX oziroma UMTS omrežja, in sicer v delu, kjer se spreminja 
obveznost glede roka za izvedbo projekta. Na osnovi tega sklepa mestnega sveta naj bi 
bil podpisan aneks k služnostni pogodbi z družbo Gratel. Obenem je bila s tem sklepom 
občinska uprava zavezana, da ob izvajanju investicij v infrastrukturo na podeželju 
pozove ponudnike optičnega omrežja k izvedbi le-tega.  
Zaradi navedenega sprašujem, kaj je bilo narejenega na osnovi navedenega sklepa?  
Sprašujem, kakšni so dogovori z družbo Gratel glede izgradnje optičnega oziroma 
drugega omrežja namenjenega internetnim povezavam v mestu in na podeželju?  
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Glede na to, da zelo zaostajamo na tem področju za drugimi tudi manjšimi občinami, 
dajem pobudo, da se ugotovi načine, kako izkoristiti že izvedena dela na izgradnji 
kanalizacije in kako dokončati projekt. Ugotovi naj se dejanske možnosti, da družba 
Gratel sploh izvede projekt skladno z dogovorom, sicer naj se od dogovora odstopi in 
poišče nove načine in ponudnike za izgradnjo.  
Na naslednji seji mestnega sveta naj občinska uprava seznani mestni svet s svojimi 
predlogi za dokončanje projekta. Če je potrebno, naj se obrne na primere dobrih praks v 
drugih občinah, pozorna pa naj bo tudi na primere slabih praks, da se slaba praksa ne 
bi ponovno ponovila še enkrat tudi v naši občini.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Z 

družbo Gratel je bil ob soglasju Mestnega sveta MONG dosežen dogovor, da dogradi še 
manjkajoče odseke tras v mestu in tako zaključi načrtovano omrežje. Družba Gratel je 
zaprosila za delne zapore cest, ki bi bile potrebne sukcesivno z napredovanjem gradbenih 
del. Načrtovane gradnje za medsebojno povezavo posameznih že vgrajenih vodov so 
predvidene na ulici Tolminskih puntarjev, na delu Kidričeve ulice pri krožišču, na delu 
Delpinove ulice od hotela Park do lekarne, na delu Prvomajske ulice…Za navedene odseke je 
bila tudi že izdana odločba o zapori ceste, saj naj bi družba Gratel začela z deli oziroma s 
povezavo posameznih že zgrajenih odsekov že takoj v začetku leta 2013.  
 
 
2. SVETNIK TOMAŽ BELINGAR je podal naslednjo pobudo:     

Ker se Nova Gorica prodaja kot zeleno mesto, predlagam, da se naredi kataster dreves 
oziroma zasaditveni načrt, ki bi opredeljeval vsebino zasaditve, lokacije, predvideval bi 
življenjsko dobo dreves in način zamenjave teh dreves. Ta načrt bi se odražal v 
proračunu oziroma bi ga moral proračun predvidevati in bi bil podlaga za delo Komunale 
oziroma kakšne druge službe, ki bi se s tem ukvarjala.  
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Pripravljamo kataster in v pomembnem delu je že vzpostavljen. V letu 2012 je MONG 
odkupila projektno delo Kataster drevnine na javnih površinah Nove Gorice, v katerem so 
izsledki rezultatov diplomskega dela, izdelanega na Biotehniški fakulteti, Oddelek za 
gozdarstvo. Na javnih površinah popisnega območja, na zelenih površinah Kidričeve ulice ter 
južno od Erjavčeve ceste, je bilo 2565 dreves, 2062 grmovnic in 54 ostalih rastlin 
evidentiranih in kartiranih z vidika določanja rastlinskih vrst, obsega, premera, višine, starosti 
in poškodovanosti dreves. Na podlagi izsledkov gozdarske stroke je kataster uporaben 
koncesionarju pri vzdrževanju in upravljanju z drevnino ter pri ogledu in določanju stanja 
drevnine Hortikulturne komisije. Za primerno upravljanje z zelenimi površinami načrtujemo 
postopno izdelavo katastra tudi za ostala zelena območja v mestu, za kar smo sredstva 
namenili že v letošnjem proračunu 
 
 
3. SVETNIK TOMAŽ BELINGAR je podal naslednjo pismeno pobudo:    

Ker citirate dele odloka, ki v enem delu predvideva prav to, kar predlaga tudi moje 
predloženo strokovno mnenje (»Meteorne vode z obravnavanega območja se v čim 
večji meri z ustreznim zadrževanjem zadrži na obravnavanem območju.« ter »Odvod 
meteornih voda po predhodnem zadrževanju v obstoječo kanalizacijo je hidravlično 
preveriti zaradi preprečitve poplavnosti in neustreznosti oz. nezmogljivosti obstoječega 
odvodnjavanja in poda ustrezno celovito rešitev.«), ponovno citiram dano rešitev, ki ga 
ta predvideva: »Rešitev poplavljanja travnika je zelo enostavna in sorazmerno poceni. 
Na mestih, kjer se zadržuje voda na travniku bi se vkopale cevi, lahko tudi drenažne, 
manjšega prereza, ki bi se spojile na obstoječo kanalizacijo in bi voda tako kontrolirano 
in počasi  s časovnim zamikom odtekala v obstoječo  kanalizacijo, tako, da ta ne bi bila 
preobremenjena ob velikih nalivih«.  
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Ponovno predlagam, da pristojni pristopijo k rešitvi poplavljanja travnika na predlagani 
način oz. na ta način preverijo »…preprečitve poplavnosti in neustreznosti oz. 
nezmogljivosti obstoječega odvodnjavanja in poda ustrezno celovito rešite«.  
V kolikor pa načelnik ostaja na svojem stališču, pa predlagam, da se postavi izvedenca 
gradbene oziroma druge primerne stroke, ki bo ugotovil, zakaj omenjeni travnik 
poplavlja, ali je mogoča rešitev na predlagani način in koliko sredstev bi bilo za to 
potrebnih. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Podani 
odgovor je svetniku pojasnil, da je za območje Ob sodišču v veljavi prostorski izvedbeni akt, ki 
določa, kako bo območje odvodnjavano, ko bo dokončno urejeno. Pojasnil je tudi, da resorni 
nosilec urejanja prostora medtem zapoveduje zadrževanje padavinskih voda na območju in 
ne dovoljuje nobenega dodatnega obremenjevanja kanalizacije z vodami. Akt ne predvideva 
nobenih vmesnih ali začasnih tovrstnih ukrepov. Mestna občina sme javne površine na 
območju urejati le tako, kakor to določa prostorski akt in izvajati le ukrepe, ki so v javnem 
interesu in v javno korist. Če želi zasebnik posebej odvodnjavati svojo posest na območju, 
lahko to stori za lasten račun, vendar le v okviru pravnega režima, ki na območju velja.  
 
 
4. SVETNICA ANA MARIJA RIJAVEC je postavila naslednje vprašanje:    

Pobuda ni nova, vendar hočem samo osvežiti in ponovno izvedeti, kako je s črpanjem 
evropskih sredstev za oživitev kalov na Trnovsko–Banjški planoti in pa za popravilo korit 
iz prve svetovne vojne v KS Ravnica.   
Spomniti vas moram, da vsi vemo, da sem tu pri pobudi v letu 2012 povedala, da so 
evropska sredstva za oživitev objektov iz prve svetovne vojne v Evropski uniji, le 
potrebno jih je črpati z utemeljenimi projekti in seveda pravočasno. Škoda bi bila, da bi 
ta sredstva ostala neizkoriščena, zanimivi in pomembni objekti iz prve svetovno vojne 
pa bi propadali. Prav tako so pomembni tudi v naravi zapuščeni kali, ki bi danes prinesli 
drugo dodatno vrednost kraški pokrajini na Trnovsko–Banjški planoti in pa ponudbo za 
vaščane in turizem. Istočasno pa bi se seveda v teh kalih ponovno oživelo rastline, ki so 
propadle in pa živali.  
Ponovno sprašujem in upam, da bom dobila odgovor, da se mi predloži potek projekta, 
saj sem enkrat že vprašala, kdo je vse v tem projektu in pa seveda imena članov in 
kako se s tem projektom ukvarjajo?  
 

Projektna pisarna (UD) je posredovala naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica je 
partner projekta LivingFountains, ki se izvaja in je sofinanciran v okviru Programa 
čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013. Občina je za financiranje projekta 
pridobila evropska (85%) in nacionalna (10%) sredstva.  
Namen projekta je ohraniti kulturno krajino in kulturno dediščino vodnjakov in kalov, ki 
bogatijo čezmejno območje. Cilj projekta je obnoviti vodnjake in kale kot spomenike kulturne 
dediščine ter oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov s 
poudarkom vključevanja mladih v poznavanje te vrste kulturne dediščine.  
Vsekakor pa projekt Living Fountains nima direktne povezave  z oživitvijo objektov iz prve 
svetovne vojne in je spomenik v Grgarskih Ravnah vsebinsko vključen zaradi »žive vode« ne 
pa zato, ker bi bil spomenik iz prve svetovne vojne.  
Območje izvajanja projekta na slovenski strani je Območje Mestne občine Nova Gorica, 
Občine Miren-Kostanjevica in Občine Šempeter-Vrtojba, na italijanski strani pa območje 
Občine Doberdob, Sovodnje ob Soči in Portomaggiore. 
Aktivnosti obsegajo obnovo izbranih vodnjakov in kalov, zbiranje gradiv o zgodovini 
vodnjakov z definiranjem vodnih učnih poti, organizacijo prireditev ob vodnjakih ter promocijo 
vključno z označevanjem vodnjakov in opredelitvijo poti vodnjakov.  
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MONG v projektu sodeluje z obnovo vodnjakov in kalov (gradbena dela ter konservatorsko 
restavratorski posegi na vodnjakih in kalih) v Šempasu, na Grgarskih Ravnah, v Podlaki in v 
Braniku (Preserje) ter pri promociji in organizaciji kulturnih dogodkov ob vodnjakih. 
Izvajalec del je podjetje Remont d.o.o. Ajdovščina in je z njim kot najugodnejšim ponudnikom 
(izbran na javnem razpisu) podpisana pogodba za izvedbo gradbeno restavratorskih del. 
Poleg gradbenega nadzora pri nadziranju izvajanja po službeni dolžnosti sodeluje tudi nadzor 
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. 
Projekt je v drugi polovici realizacije. Dokončana sta že kal na Preserjah in objekt Brida v 
Šempasu, v teku je obnova (restavriranje) spomenika-vodnjaka iz prve svetovne vojne na 
Grgarskih Ravnah, v naslednjem letu (2014) pa bodo obnovljene Močile v Podlaki (v  sklopu 
so oživitev kala in obnova dveh vodnjakov). 

 
 
5. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji predlog:    

Več kot 60 % Slovenije je poraščene z gozdovi, to predstavlja 300 milijonov m3 lesa. V 
Sloveniji posekamo samo polovico možnega poseka, pa še tega znatni del pokurimo, 
kar je precej nespametno. Na leto priraste na Slovenca 4 m3 lesa, z izdelki pa porabimo 
le 0,2 m3. Ves čas pa dajemo prednost vsem drugim materialom, ki jih moramo 
proizvesti z veliko energije, ali pa tudi kupiti.  
V Solkanu se je pred dobrim stoletjem razvila uspešna mizarska obrt tudi zaradi bližine 
Trnovskega gozda, ali kot še danes rečejo nekateri Solkanci, da Solkan prestavlja vrata 
v Trnovski gozd in obratno. Po vojni so solkanski mizarji tvorili jedro in to takrat uspešne 
tovarne pohištva Edvard Kardelj, kasneje Meblo. Žal so Meblo in tudi druga 
lesnopredelovalna podjetja na Goriškem kot Lipa Ajdovščina, Iztok Miren itd., šla v 
likvidacijo, Trnovski gozd pa je ostal. Toda kaj se dogaja, z majhnimi izjemami, se 
večina hlodovine, surovine odvaža drugam, prebivalcem pa ostajajo uničene ceste.  
Že samo pogled preko meje v sosednjo Avstrijo kaže, da tam veje drug veter. V Avstriji 
živi desetkrat več ljudi od predelave lesa kot pri nas. Sosednja država namreč močno 
stimulira predelavo lesa in priporoča, da je vsaj 20 % hiš zgrajenih iz lesa. Z javnimi 
objekti iz lesa daje država zgled državljanom. V Kanadi je logično, da bo nova hiša 
lesena, pri nas pa je samoumevno, da bo zidana. Moderno švedsko mesto Växyaö se je 
odločilo, da bo gradilo prihodnost na okolju prijazni in umni rabi lesa. Vse kar lahko, 
izdelajo iz tega naravnega materiala. Zgradili so nove bloke s 1200 stanovanji, v katerih 
so lesena tla, stropi in celo dvigala. Zavedajo se namreč, da les vsrkava ogljikov 
dioksid, beton pa ne. V petnajstih letih so za 30 % znižali emisije toplogrednih plinov, do 
leta 2020 pa jih bodo prepolovili. Če bi se Slovenija tako preusmerila, bi lahko ogljikov 
dioksid  prodajali. Iz gospodarske krize lahko izidemo, če se opremo na lastne surovine, 
da predelujemo tisto, kar imamo doma in seveda v energetsko manj potratne materiale.  
Ker se v Sloveniji vendarle nekaj premika in je sedaj ugoden čas, da s pomočjo države 
dosežemo umestitev enega od treh planiranih centrov predelave lesa na Trnovo, kjer že 
obstaja zametek le-tega, predlagam, da za naslednjo sejo uvrstimo točko dnevnega 
reda posvečen lesu in za pripravo zahtevnega gradiva z ustreznimi sklepi prosim za 
pomoč strokovne službe MONG, prav tako pa tudi Območno gospodarsko zbornico in 
Območno obrtno zbornico.  

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: V danem predlogu nas svetnica prosi za 
pomoč pri pripravi točke dnevnega reda. Svetnici, ki je dala ta predlog, že pomagamo pri 
pripravi te točke dnevnega reda. 
 

 
6. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje in 

podala naslednji predlog:    

Ponovno sprašujem, kaj se dogaja z registrom spomenikov v goriški občini?  
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Vem, da je KS Nova Gorica prav na osnovi moje že davne pobude pripravila svoj lastni 

register, za katerega smatram, da bi lahko vseboval podatke o spomeniku, naziv, 

avtorstvo, nahajališče, stanje in zlasti določi nosilce vzdrževanja. Register zagotovo v 

svojem prvem popisu ne more zajeti vsega, zato se ga po potrebi dopolnjuje.  

Register bi omogočil pregled nad spomeniki, spominskimi ploščami itd., zato 

predlagam, da župan imenuje komisijo, ki bi opravila tak popis in pregled, kajti zagotovo 

je to prevelik zalogaj za eno samo osebo. 
 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Tako kot smo na prejšnje svetniško vprašanje s tem v zvezi svetnici že odgovorili, se 
aktivnosti s pripravo katastra spomenikov nadaljujejo. KS so prejele pisna povabila za svoj 
popis spomenikov in spominskih obeležij, kar bo osnova izdelovalcu katastra. Kataster bo 
zajemal evidenco spomenikov in spominskih obeležij, fotografiranje obeležij, vnos GKK s 
pomočjo GPS ter vse ostale potrebne podatke. Večina KS je svoje popise že pripravila in so 
nam jih tudi posredovale. Pozvali bomo tudi preostale KS, da pohitijo z zadevo. Tudi po 
razgovoru z ZZB NOB smo ugotovili, da so svojo obstoječo evidenco spomenikov in 
spominskih obeležij že nadgradili. Res je, da so se aktivnosti na tej zadevi zaradi ostalih 
nujnejših zadev nekoliko upočasnile, vendar smo prepričani, da bo letos kataster zaključen. 
Glede komisije, ki naj jo imenuje župan, pa lahko povemo, da bo ta zagotovo imenovana pred 
kompletacijo katastra, saj se bo v nekaterih primerih potrebno opredeliti, ali zadevo vključiti 
oziroma izključiti iz katastra. Komisija bo tudi predlagala prioritete vzdrževanja, kar bo tudi 
sestavni del katastra. 
 
 
7.      SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji pismeni predlog:    

Bliža se pomlad in pripravlja se plan zasaditev in ker nam je vsem urejeno mesto v 
ponos, predlagam, da se po Novi Gorici pregleda tudi stanje korit (ne nazadnje so v 
žalostnem stanju tudi rastline v koritih ob sami stavbi občine), v katerih bo marsikje 
pognal zgolj plevel ali pa še to ne. Prav tako predlagam, da se v korita opravi čim več 
zasaditev s trpežnimi sortami vrtnic. 
Obenem me tudi zanima, ali se pripravlja tudi dodatna zasaditev gredic z vrtnicami v 
mestu, saj ne smemo pozabiti da smo vendarle mesto vrtnic in to ime moramo opravičiti 
in apeliram, da ne bi pozabili tudi na Solkan oziroma na primestje. 

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: V 
pretekli jeseni je MONG naročila odstranitev 32 korit, ki ne služijo več svojemu namenu, zato 
so se zmanjšali stroški porabe sredstev za zasaditev korit. Istočasno je v obstoječih koritih 
(42 kom) dosadila manjkajoče sadike z večinoma zimzelenimi grmovnicami kot so 
pitosporum, ruševje, rožmarin in sivka. Zaradi barvne popestritve so bile izbrane listopadne 
barvite grmovnice kot je rožnato cvetoča spireja in bergenija s temno rdečim listjem. Rastline 
v koritih so izpostavljene slabšim življenjskim razmeram kot v tleh, zato potrebujejo posebno 
nego z več zalivanja v sušnem obdobju, več rahljanja zemlje in plevljenja, zaradi česar se 
stroški vzdrževanja večajo. Dvignjene grede mimoidoči hitreje opazijo, vonjajo, otipajo, so pa 
bolj izpostavljenje poškodbam. 
Vrtnice spadajo med tiste grmovnice, ki so posebej zahtevne za vzdrževanje. Strošek 
vzdrževanja vrtnic v koritih je zaradi slabših življenskih pogojev še višji. Vrtnice so simbol 
mesta zato je umestitev rožnih gred smiselna, dorečen pa mora biti koncept umestitve in 
vpetosti v obstoječi zeleni sistem, da bo vrtnica dobila vlogo, ki si jo zasluži. Obcestna 
zasaditev med pločnikom in cestiščem gotovo ni najbolj posrečena rešitev. Vrtnica je kraljica 
rož z močnim barvnim učinkom, ki ima vlogo poudarka. To vlogo bo lahko dobila z 
načrtovanjem nove ureditve Magistrale, ki je že v zaključni fazi. Vrtnice se bodo v novo 
načrtovani ureditvi med Nebotičikom in Perlo pojavljale v mozaiku pravilno oblikovanih gred.  
Obstoječe grede vrtnic drugod po mestu so redno vzdrževane in mestoma po potrebi 
nadomeščane z novimi sadikami.  
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Glede izbora rastlinskega materiala se s KS Solkan dogovarjamo ob ogledih Hortikulturne 
komisije.  
 
 
8.      SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

Zanima me, kdaj bo Solkan dobil prvo kolesarsko stezo? 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
V teku je izvedba čezmejnega projekta CroCTaL (Krajina in čezmejne kolesarske poti), ki 
obravnava kolesarsko povezavo od mejnega prehoda Erjavčeva do parkirišča oziroma 
obračališča mestnega avtobusa ob Solkanskem mostu. Sam gradbeni poseg je sicer omejen 
na linijo od Erjavčeve ulice, ob Delpinovi ulici, do križišča Ulice Gradnikove brigade z  
Lavričevo ulico. Od tam naprej pa bo v prvi fazi le analizirana in označena smer po liniji 
Hermelika, Žabji kraj-obračališče avtobusov ob mostu čez Sočo v Solkanu, ki mestno 
središče povezuje z reko. Predvidena dela bodo zaključena v letu 2014. Do konca leta 2014 
pa bo predvidoma zaključena tudi gradnja kolesarske povezave na odseku Solkan–Plave in 
bosta tako obe kolesarski poti povezani  preko cestnega mosta. Kasneje bo povezava preko 
Soče urejena posebej z obešeno brvjo. 
 
 
9.     SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednji pismeni predlog:    

Predlagam, da se za race v ribniku oziroma jezercu v Borovem gozdičku namesti 
»račnike« oziroma valilnice po zgledu drugih občin, saj pogled na race razveseli 
marsikaterega sprehajalca. 
 

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:  
Na predlog svetnice ge. Darinke Kozinc bomo poiskali ponudbo za valilnice in v kolikor bo v 
proračunu za leto 2013 dovolj sredstev, bomo valilnice postavili letos.  
 
 
10.    SVETNIK ANTON PETROVČIČ je podal naslednji predlog:  

Imam en kratek predlog, in sicer predlagam, da se pridobi stvarno premoženje parcelne 
številke 218 k.o. Čepovan v lasti Kmetijske zadruge Vipava, Goriška cesta 13, s 
površino 883 m2, v naravi pašnik.  
Zemljišče predstavlja dvorišče stavbe *367 k.o. Čepovan, Mladinskega centra v 
Čepovanu, katere lastnica je MONG. Glede na to, da je okolica stavbe - podporni zid 
dvorišča potreben sanacije in je ta neizvedljiva zato, ker bi bila finančna sredstva 
vložena v tuje premoženje, predlagam, kot je predhodno zapisano.  
Obenem predlagam, da si pristojna služba ogleda stanje na licu mesta in predlaga 
rešitev ter oceni strošek za sanacijo podpornega zida.   

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: 
Oddelek za družbene dejavnosti nam je dal pojasnilo: 
Mladinski center Nova Gorica kot upravljavca objekta Čepovan 96 A smo zaprosili za mnenje 
glede nujnosti popravila podpornega zidu na parceli 218 k.o. Čepovan. Objektu služi del 
parcele 218 kot funkcionalno zemljišče, ki pa ni last MONG. V Medgeneracijskem domu 
Čepovan Mladinski center izvaja počitniške in obšolske programe za osnovne in srednje šole 
ter mednarodne mladinske in medgeneracijske programe, zato je potrebno zagotoviti tudi 
varno okolico. V letošnjem letu bomo pričeli razgovore z lastnikom zemljišča glede možnosti 
odkupa parcele, ki je v planskih dokumentih opredeljeno kot stavbno zemljišče in sanacije 
zidu. V primeru, da se odločimo za odkup, bomo to upoštevali pri pripravi proračuna za leto 
2014. 
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11.    SVETNIK MIRAN MÜLLNER je podal naslednjo pobudo:   
Predlagam, da župan in občinska uprava razmisli o nakupu prostorov TIC-a v Novi 
Gorici, kajti mislim, da je najemnina v TIC-u izredno velika in da bi bilo bolj ekonomično 
pristopiti k nekim dogovorom, da se ta prostor odkupi, tako, da bi TIC imel svoj prostor 
in da ne bi denarja, ki je namenjen za turizem, odvajal za najemnino.  

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Na lastnika prostorov smo naslovili 

povpraševanje za nakup prostorov, ki jih zaseda TIC. Ko bomo prejeli ponudbo s strani 
lastnika, bomo preverili ekonomičnost nakupa teh prostorov glede na ponujeno ceno in se 
skladno s tem tudi odločili ter o tem obvestili mestni svet. 
 
 
12.    SVETNIK SREČKO TRATNIK je postavil naslednje vprašanje:  

Imam kratko vprašanje občinski upravi, in sicer zakaj ni narejen prehod preko galerije 
nad Solkansko obvoznico, to je prehod, ki bi povezoval naselje Varda in ostala naselja 
nad obvoznico z Novo Gorico? 
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: Za peš 
in kolesarski spust z galerije nad obvoznico v prostor mesta je bila pripravljena idejna rešitev, 
ki je bila tudi prostorsko usklajena. Izvedba takšnega objekta je tehnično in prostorsko dokaj 
zahtevna in terja razmeroma velika denarna sredstva, zato doslej še ni bila uresničena. 
Pripravili bomo še varianto zgolj peš sestopa in se po primerjanju potrebnih vlaganj odločili, 
katero varianto bomo izvedli. 
 
 
13.    SVETNIK ČRTOMIR ŠPACAPAN je podal naslednji predlog: 

Imam predlog za eno točko dnevnega reda na naslednji seji.  
V zadnjem obdobju smo v Novi Gorici dobili dva velika nakupovalna centra, ki imata 
sicer težko izgovorljivo tuje ime. Danes sem mimogrede videl na eni fasadi na Grčni en 
velik reklamni pano v angleščini in italijanščini, ne vem, ali smo že v drugi državi, ali je 
to dovoljeno, ali ne, vendar to ni predmet mojega vprašanja.  
Predlagam, da bi na naslednji seji, če ne bo uprava to uvrstila, bom zbral osem 
podpisov, da uvrstimo na točko dnevnega reda problematiko komunalne opreme, ki je 
bila obljubljena po pogodbah pri izgradnji Qlandie in Supernove, ker mislim, da se na 
tem področju ne dogaja praktično nič. Mi smo na Qlandii že nekajkrat odložili neko 
garancijo, vendar ne vidim, da bi se kaj v naravi dogajalo.  
Zadnjič sem tudi sprožil vprašanje problematike komunalne opreme ob Supernovi. Sam 
imam občutek, da nas ti tuji lastniki samo izigravajo, da ne bodo pustili tu nič, čeprav  
mislim, da ta dva centra ne sodita v mesto, bi bilo boljše če bi bila ob avtocesti v Vrtojbi. 
Ampak, ker ju že imamo, mislim, da je neodgovorno, da od njih ne zahtevamo, da 
uredijo, ker najprej odprejo trgovine in potem se začnemo z njimi pogajati, kaj bodo 
naredili in kaj ne bodo naredili. Mislim, da to ni pravi postopek, morali bi ravnati ravno 
obratno. Dokler ne zgradijo vsega, ne bi smeli tudi zgraditi. V primeru, da ti iščeš 
gradbeno dovoljenje in če nimaš pač ustrezne komunalne opreme, ti ga enostavno 
zavrnejo. 
Ne razumem, kako so sploh lahko izdali gradbeni dovoljenji za ta dva velika objekta. 
Posamezniki, ki iščejo gradbeno dovoljenje pa jih skoraj zafrkavajo, da morajo prinesti 
vse sorte določenih dovoljenj in vseh ostalih stvari.  
Tako, da gre očitno tu za dvojna merila in prosim, da se na naslednji seji jasno pove, kaj 
je bilo obljubljeno, kaj je bilo narejeno in zakaj ni bilo narejeno. 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Pri problematiki komunalnega urejanja 

območij katerih svetnik omenja, gre verjetno za območji t.i. nakupovalnih centrov Qlandije in 
Supernove.  
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MONG in Hypo leasing d.d. (lastnik nakupovalnega centra Qlandia) sta podpisala pogodbo o 
medsebojnih razmerjih in številne anekse. Pri tem je potrebno opozoriti, da so vse 
medsebojne obveznosti iz pogodbe in aneksov k pogodbi bile na obeh straneh izvedene 
skladno s pogodbo in aneksi in ni odprtih nobenih medsebojnih obveznosti. 
Ravno tako se je za komunalno urejanje območja LN ob Železniški podpisala tripartitna 
pogodba o medsebojnih razmerjih. Podpisniki te pogodbe so bili Mestna občina Nova Gorica, 
Primorje d.d. in Immorent d.o.o.. V času trajanja te pogodbe je družba Primorje d.d. razglasila 
stečaj in kot posledico tega dejanja je MONG zavarovala svoje interese in unovčila bančno 
garancijo dano s strani Primorja d.d. za izgradnjo primarne komunalne opreme. V tem času 
se zaradi sprememb pri družbi Primorje d.d. pripravlja aneks k pogodbi, ki naj bi ga podpisala 
Mestna občina Nova Gorica in družba Immorent d.o.o.. Pri tem je potrebno opozoriti, da ima 
Mestna občina Nova Gorica še vedno bančno garancijo dano s strani Immorenta za izpolnitev 
medsebojnih odnosov določenih v tripartitni pogodbi v vrednosti 3.465.238 EUR. 
 
 

14.    SVETNIK VALTER VODOPIVEC je podal naslednjo pobudo:  
Imam eno pobudo, in sicer statutarno-pravni komisiji predlagam, da preveri skladnost 
65. in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta MONG in to v smislu uporabe obeh teh 
členov pri predlaganju sklepov na samih sejah mestnega sveta.  
Namreč, na prejšnji seji smo prvič delovali po novem poslovniku in pokazale so se 
določene težave pri formalnih pogojih za oblikovanje in predlaganje sklepov na sami seji 
mestnega sveta.  
Menim, da je prav, da če imamo nov poslovnik, ga uporabljamo in spoštujemo, ne glede 
na to, da je dikcija sicer enako uporabljena kot je bila v prejšnjem poslovniku, vendar 
smo sami ugotovili, da se je v vseh mandatih gledano daljše obdobje nazaj, ta poslovnik 
sistematično ne spoštoval, ne bom uporabil besedo kršil. Zdi se mi primerno,  da se 
poslovnik ob takih primerih, ko se ugotovi, da ni življenjski, da tako rečem, uskladi in 
prilagodi potrebam in samemu delu mestnega sveta.  
 

Urad direktorja občinske uprave je pobudo svetnika Valterja Vodopivca odstopil statutarno-

pravni komisiji. 
Statutarno-pravna komisija je posredovala naslednji odgovor: »Ne sprejme se pobude 
svetnika Valterja Vodopivca za popravek 70. člena poslovnika, ki določa, da se tudi drugi akti 
sprejemajo skladno z določbami, ki veljajo za sprejem odloka po hitrem postopku, kjer je 
potrebno amandmaje vlagati v pisni obliki.  
 
 
15.    SVETNIK GREGOR VELIČKOV  je podal naslednji predlog: 

Na zadnji seji mestnega sveta smo podali soglasje zdravstvenemu domu za nakup 
stavbe DURS-a v višini 1.800.000,00 EUR.  
Predlagal bi, da se opravijo poizvedbe, kako poteka nakup, glede na to, da se po 
medijih pojavljajo insinuacije, da do nakupa sploh ne bo prišlo.  
Če poteka vse po načrtih, bi tudi predlagal, da poizveste, kdaj bo stavba končana.  

  
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Oddelek za družbene 
dejavnosti je za podatke zaprosil Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in prejel 
naslednji odgovor: 
Kot je bilo svetnicam in svetnikom že pojasnjeno na 24. seji mestnega sveta, na sklenitev 
pravnega posla vpliva odločitev dveh poslovnih bank. Na podlagi obvestila ene izmed 
poslovnih bank, ki ga je Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica prejel dne 6. 3. 2013, 
»se aktivnosti intenzivno odvijajo v pozitivno smer in se bo DURS lahko preselil v EDA 
Center, Zdravstveni dom pa kupil sedanjo stavbo DURS-a«. Na vprašanje svetnika, kdaj bo 
stavba končana, Zdravstveni dom še ne more dati odgovora, ker terminski načrt še ni bil 
izdelan. 
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16.    SVETNIK TOMAŽ HORVAT, MAG.  je postavil naslednja vprašanja:   

Dotaknil se bom malo športa in mislim, da bi se morala tudi lokalna skupnost odzvati 
oziroma opraviti temeljiti razmislek in razpravo o stanju športa v novogoriški občini.  
Dejstvo je, da so se ali pa se sesuvajo stebri goriškega športa, klubi, ki so nekoč na 
nivoju države in tudi v tujini nekaj pomenili. Tu mislim na počasen propad rokometa, 
košarke, odbojke, atletike, nogomet diha na škrge, da ne omenjam še vseh ostalih 
športov, namizni tenis, plavanje in tako dalje. Pomembno dejstvo je, da so v teh klubih 
našli prostor otroci iz našega mesta in sicer iz Nove Gorice ter okolice. Šport oziroma 
klubi so pomemben kamenček pri vzgoji in izobraževanju mladih generacij. Lokalna 
skupnost se mora v teh kriznih časih odgovorno odzvati na nastalo situacijo ter 
sprejemati odločitve, ki bodo pomagale ponovno zagnati razvoj športnih klubov vseh 
panog v občini.  
Kakšne ukrepe izvaja, ali pa bo izvajala mestna občina v tem smislu? Zato me še 
zanima, kakšno je številčno stanje športnih društev in klubov  v primerjavi s prejšnjimi 
leti, koliko je društev in klubov, ki nastopajo v članskih državnih ligah in koliko je 
amaterskih? Prosim, naj se povzame stanje od leta 2007 pa do leta 2012.  
 

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Glede na to, da svetniško 
vprašanje obsega analizo stanja od leta 2007 do 2012 in da je potrebno pregledati in obdelati 
veliko podatkov, bomo odgovor pripravili za naslednjo sejo mestnega sveta. 
  

 
17.    SVETNICA MAG. MIRJAM BON KLANJŠČEK je podala naslednjo pobudo:    

Dajem pobudo, da se na eno izmed sej v prvi polovici tega leta uvrsti točka v zvezi s 
stanovanjskim skladom.  
Do sedaj so bila predvidena sredstva vsako leto enaka, izhajala pa so iz petletnega 
strateškega načrta razvoja stanovanjskega sklada, kar je bila tudi pobuda naše 
svetniške skupine leta 2008 in so bila prilagojena možnostim občine. Petletni razvojni 
načrt pa se letos zaključuje. Glede na razmere na trgu in v državi in da ne bi 
zmanjševali namenskih sredstev za neprofitna stanovanja pa bi bilo zelo dobro, da se 
pripravi nova petletna strategija razvoja stanovanjskega sklada.  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Pobudo svetnice mag. 

Mirjam Bon Klanjšček sprejemamo, tako, da bomo zahtevano točko v zezi s Stanovanjskim 
skladom MONG pripravili že za marčevsko sejo mestnega sveta.  
 
 
18.    SVETNIK ANTON PERŠIČ  je podal naslednji predlog:     

V večernem času, še posebej v slabem vremenu so prehodi za pešce v mestu Nova 
Gorica tako slabo osvetljeni, da je to velika nevarnost za pešce. Talne oznake tu ne 
pomagajo in so celo moteče. Potrebna je boljša razsvetljava.  
Predlagam, da o tem razpravljajo ustrezne službe ali komisije in da ustrezno zaščitimo 
varnost vseh udeležencev  v prometu.  

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je posredoval naslednji odgovor: V 
preteklih letih si je MONG prizadevala, da je uredila in osvetlila predvsem prehode za pešce 
pri šolah. Dva prehoda v središču mesta Nova Gorica sta urejena s talnimi svetilnimi 
označbami, kar je zaradi premočne osvetlitve res moteče, predvsem ob slabem vremenu, 
dežju, megli…  
Predlog bomo upoštevali in svetilnost talnih označb zmanjšali, obenem pa bolje osvetlili 
prehode za pešce. V pripravi imamo vzorčni projekt dodatne osvetlitve prehoda za pešce, ki 
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bi ga lahko uporabljali pri vseh prehodih za pešce, postopoma in sukcesivno, glede na 
stopnjo nevarnosti posameznih prehodov zaradi preslabe osvetlitve.  
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe obenem pripravlja projekt uskladitve 
celotne mreže javne razsvetljave z resornimi predpisi in ta naj bi zagotovil ustrezno osvetlitev 
vseh površin, ki osvetlitev potrebujejo, med njimi tudi vseh prehodov za pešce. 
 
 

19. SVETNIK ANTON PERŠIČ je postavil naslednje pismeno vprašanje: 
 Po večmesečnih razpravah o samooskrbi v naši občini, sprašujem pristojne, kdaj  
  bomo v naši občini zasadili in posejali domačo hrano na novih površinah, namenjenih        
  vrtičkom, še ustreznejše bi bile nove kmetijske površine. Prihaja pomlad.   

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je je v sodelovanju z oddelkom za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe posredoval naslednji odgovor:  
Za samooskrbo občanov lahko lokalna skupnost uredi mestne vrtove in primestne vrtove. Z 
namenom, da bi dognala za Novo Gorico najbolj primerno obliko urbanega vrtnjarjenja, je 
MONG v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo pri Univerzi v Ljubljani izvedla tematsko 
delavnico. Petdnevna delavnica je v Novi Gorici potekala v začetku meseca novembra 2012, 
ko so v okviru študijskega procesa študentje z mentorji spoznavali odprti urbani zeleni 
prostor. Na podlagi analiz obstoječega stanja, prostorskih omejitev in privlačnosti ter razvojnih 
teženj vrtičkarskih območij so z anketno metodo in kartiranjem ter spoznavanjem lokalne 
tradicije nadgradili obstoječe stanje in predlagali nove izboljšave v urejanju mestnega 
vrtnarjenja. Rezultati so predlagali različne module vrtnarskih tipov urejanja z ustrezno 
diferencirano vendar poenoteno opremo, ki mora biti neločljivi del vrtičkov. Udeleženci 
delavnice bodo rezultate javnosti predstavili na otvoritvi priložnostne razstave, dne 19. marca 
2013. Na podlagi pridobljenih strokovnih podlag se bomo odločili o najbolj primernih modelih 
predlaganih vrtov, o pravilih in politiki rabe vrtov ter o dinamiki izvajanja projekta.  
Pogoji in priporočila slovenskega združenja za samooskrbo občanov so bolj kompleksne in 
zahtevne narave. Za primestne vrtove pa potrebno priskrbeti in urediti kmetijska zemljišča, 
kjer bo vrtnarska proizvodnja bolj dolgoročna in na katerih si bodo uporabniki lahko pridelovali 
zelenjavo za lastne potrebe. Pri zasnovi ureditve primestnega vrta je z vidika vrtnarske 
samooskrbe namreč potrebno upoštevati naslednje: 
Lokacija mora biti čim bližje mestu oziroma v oddaljenosti, dostopni s kolesi, peš ali z 
mestnim avtobusom. Na razpolago mora biti veliko zemljišče, da so vsi vrtovi na isti lokaciji. 
Center mesta zaradi onesnaženja s težkimi kovinami ni primeren za samooskrbne vrtove, 
primeren je le za urbane vrtičke. 
Voda za zalivanje mora biti dostopna na vsaki parceli. Voda je lahko iz različnih virov 
(rezervoar deževnice, podtalnica, iz zajetja Vogršček,…). 
Velikost posameznih parcel mora biti različna, saj so potrebe in želje posameznika zelo 
različne. Za samooskrbo je najmanjša parcela velika 50m², največja pa do 400m². 
Lope za shranjevanje orodja, embalaže in pridelkov morajo biti na vsaki parceli. Lope morajo 
biti zračne in zaklenjene. Velikost lope posameznega obdelovalca mora biti najmanj 2m². 
Lope so lahko na parcelnih mejah, da se en objekt lahko razdeli na posamezne obdelovalce. 
S strehe se lahko uredi zbiranje deževnice. 
Kompostniki naj bodo nameščeni na vsaki parceli za kompostiranje organskih odpadkov z 
vrtov. 
Ograja celotnega vrta mora biti primerna, da brani dostop divjadi (do tal zaradi divjih zajcev in 
do višine 2,5 m zaradi jelenjadi). Pri tleh mora biti dovolj trdno pritrjena, da je ne poškodujejo 
divji prašiči. Nižje ograje morajo ločevati tudi posamezne parcele. 
Mestna občina Nova Gorica nima v posesti primernih kmetijskih zemljišč, ki bi izpolnjevala 
vse navedene zahteve in pogoje. Obenem pa je primernih in neizrabljenih kmetijskih zemljišč 
v zasebni lasti v ruralni okolici mesta na pretek. Mestna občina bo združenju občanov za 
samooskrbo lahko organizacijsko pomagala, če bo le iniciativa dovolj močna in spodbudna. 
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NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM IN PRIPOMBE: 
 
 
1. SVETNICA ANA MARIJA RIJAVEC je izrazila naslednje nestrinjanje s prejetim 

odgovorom:  
Zahvaljujem se za odgovor glede ponovne pobude, ki sem jo podala za odlok o 
judovskem pokopališču in mrliški vežici in upam, da bo za naslednjo sejo mestnega 
sveta ta odlok uvrščen na točko dnevnega reda, če ne drugače pa v sklopu, kot je tudi 
že bilo predlagano za določitev vseh spomenikov lokalnega pomena.  
Istočasno pa se ponovno ne strinjam z odgovorom. Dobila sem že odgovor - 
nezadovoljstvo ali nestrinjanje s prvim odgovorom, ko sem podala za pridobitev vse 
dokumentacije, ki jo mora KS Rožna Dolina glede te stavbe v kateri je bila mrliška 
vežica, imeti.  
Torej, dokumentacije že dva meseca ni na vpogled in zato sedaj zahtevam, da bo do 
seje mestnega sveta v marcu dokumentacija predložena uradu direktorja občinske 
uprave oziroma direktorici občinske uprave in da bo na vpogled.  
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji dopolnilni odgovor: Pobuda je bila 
posredovana krajevni skupnosti, katera nas je zaprosila, da pravna služba preveri 
upravičenost zahteve, torej ali je svetnica upravičena zahtevati omenjene dokumente ali ne.  
Pravna služba MONG je pobudo in prošnjo proučila ter podala mnenje, da krajevna skupnost 
ne more razpolagati z nikakršnim dokumentom, ki bi ga v razmerju do občine lahko označila s 
katerokoli stopnjo zaupnosti, enako pa velja za razmerja med svetniki in občinsko upravo. 
Seveda so dokumenti različni (primeroma: dokončni upravni akti so celo informacija javnega 
značaja, torej so na voljo tudi drugim) in pri ravnanju z njimi je potrebno spoštovati predpise, 
ki ravnanje, kopiranje, vpogled ipd. urejajo (morebitno varstvo osebnih podatkov npr.). Če 
razpolaga krajevna skupnost z dokumenti, ki, skladno z zakonom izpolnjujejo pogoje za 
zaupnost, jih mora občini na zahtevo prav tako dostaviti, pri čemer pa navede, naj se z njimi 
ravna kot z zaupnim dokumentom. Ta obveza bi se v nadaljevanju prenesla tudi na svetnika 
oziroma svetnico. 
Krajevna skupnost Rožna Dolina je bila z mnenjem seznanjena in bo zahtevane dokumente 
dostavila mestni upravi. 
 
 
2. SVETNICA MAG. MIRJAM BON KLANJŠČEK je izrazila naslednje nezadovoljstvo s 

prejetim odgovorom:  
Z odgovorom v zvezi z Odlokom o Javnem skladu malega gospodarstva Goriške sem 
delno zadovoljna.   
Lani na marčevski seji smo obravnavali revizijsko poročilo in je bilo rečeno, da se  
župani intenzivno pogovarjajo o predlogu preoblikovanja tega sklada, morda tudi v 
rizični sklad in da bo do lanske junijske seje pripravljen predlog temeljite prenove 
preoblikovanja tega sklada. Sedaj sem tu dobila lepe odgovore nazaj, vendar ni prav 
ravno vse odgovorjeno na vse tiste pripombe, ki jih je podalo revizijsko poročilo. 
Sedaj me zanima kako daleč smo s to stvarjo in ali bo prišlo do sprememb, ali ne?  

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je posredoval vprašanje Javnemu 
skladu malega gospodarstva Goriške, ki  je poslal naslednji dopolnilni odgovor:  
 
Kot smo že v odgovoru na vaše svetniško vprašanje obrazložili, se revizijsko poročilo ne 
nanaša na nepravilnosti v samem Odloku o ustanovitvi javnega sklada malega gospodarstva 
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Goriške, temveč na nespoštovanje določb navedenega odloka. Celotno revizijsko poročilo 
vam je tudi na razpolago v prostorih  Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (III. 
nadstropje/soba 4).  
Javni sklad malega gospodarstva Goriške posluje še v skladu z Zakonom o javnih skladih iz 
leta 2000 in sicer zato ker Javni sklad malega gospodarstva ne razpolaga s kapitalom v 
vrednosti najmanj 10.000.000,00 EUR. Z novelo Zakona o javnih skladih - ZJS-1 je bilo 
določeno, da se javni skladi občin, ki ne razpolagajo  s predpisano višino kapitala pripojijo 
drugi pravni osebi  javnega prava,  ali se statusno preoblikujejo v javni zavod, javno agencijo 
ali ustanovo. Dana pa je bila tudi možnost, da lahko  občina, ki je ustanovitelj javnega sklada, 
ki ne razpolaga z zadostnim kapitalom, v roku enega leta od uveljavitve tega Zakona sprejme 
sklep, da bo ta javni sklad združila s sorodnimi občinskimi skladi  na nivoju pokrajine, ko se 
bodo le te-ustanovile. Za to možnost so se odločile občine ustanoviteljice Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške in v letu 2010 so vsi občinski sveti občin ustanoviteljic in Mestni 
svet MONG tak sklep tudi sprejeli. Javni sklad malega gospodarstva Goriške v tem 
predhodnem obdobju nadaljuje poslovanje v skladu z do tedaj veljavnimi pravili torej v skladu 
z Zakonom o javnih skladih. 
Ob obravnavi revizijskega poročila  so bile dane pobude s strani županov občin ustanoviteljic 
in tudi svetnic in svetnikov sedežne občine, da je potrebno Javni sklad malega gospodarstva 
Goriške preoblikovati in sicer v smeri oblikovanja rizičnega sklada. 
Z junijem lanskega leta je  vodenje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške prevzela 
nova začasna uprava. Županom občin ustanoviteljic in tudi Nadzornemu svetu smo v okviru 
smernic za pripravo Poslovnega in finančnega načrta 2013 podrobno prikazali in obrazložili 
pomen in dejavnost rizičnega sklada in tudi predlagali ustrezne rešitve in ukrepe, ki so zajeti v  
predlogu Poslovnega in finančnega načrta za leto 2013. Podrobno smo na to vprašanje 
odgovorili tudi svetnici ge. Vidi Škrlj, in sicer v odgovoru na njeno svetniško vprašanja na 
letošnji januarski seji  mestnega sveta. Na tem mestu še enkrat povzemamo tisti del 
odgovora, ki se nanaša na preoblikovanje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v 
rizični sklad (sklad oziroma družbo tveganega kapitala) in sicer: 
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške je javno-finančna institucija in dodeljuje  posojila 
izključno iz javnih sredstev.   Preoblikovanje  Javnega sklada v družbo tveganega  kapitala ni 
možno. Javni sklad malega gospodarstva se lahko edino likvidira  in se namesto Javnega 
sklada ustanovi družba tveganega kapitala, v kolikor bi  se seveda občine ustanoviteljice 
strinjale.   
Družba tveganega kapitala je  zasebna gospodarska družba, kjer so lahko solastniki tudi 
institucionalni investitorji Javni sklad malega gospodarstva lahko tudi z zasebnimi vlagatelji 
ustanovi hčerinsko podjetje – družbo tveganega kapitala,  ki mora biti  ustanovljena v skladu z 
Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o družbah tveganega kapitala.  
V Sloveniji trenutno posluje sedem družb tveganega kapitala, ki imajo v skladu z Zakonom 
dodeljen status družbe tveganega kapitala. Status  dodeli pristojen organ Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Družbo tveganega kapitala  ustanavljajo investitorji, ki z 
vlaganji denarnih sredstev v perspektivne naložbe, pričakujejo dobiček. Pri nas tovrstne 
družbe ustanavljajo  banke in zavarovalnice. Družbe tveganega kapitala se ustanovijo za 
določen čas in sicer največ za dobo 12 let.  
Družbo tveganega kapitala vodi in upravlja vse njene posle druga  gospodarska družba 
(Družba za upravljanje). To je v skladu z Zakonom obvezno. Upravljavska družba mora imeti 
izkušnje na področju vlaganj, mora zaposlovati ali imeti sklenjene pogodbe s strokovnjaki in z 
znanji in izkušnjami  s področja lastniških naložb. 
Družbe se ustanovijo izključno z namenom  doseganja dolgoročnega kapitalskega dobička, ki 
poplača visoka tveganja  ob vlaganju kapitala v mlada, dinamična in hitro rastoča podjetja z 
velikimi razvojnimi perspektivami. V družbe lahko vlagajo tudi institucionalni investitorji.  
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko Republiškega podjetniškega sklada. 
Republiški sklad letno objavi razpis za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega 
kapitala. Letni vložek v posamezno družbo je maksimalno 1,5 milijona EUR. Sredstva, ki jih 
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vlaga Republiški sklad, so sredstva, ki jih je odobrila Evropska komisija in se dodelijo  
izključno kot državna pomoč. Do takih shem državnih pomoči pa Javni sklad malega 
gospodarstva Goriške ni upravičen, ker se ta sredstva odobrijo samo državnim javnim 
institucijam  Družba tveganega kapitala, ki kandidira na razpis, mora zagotoviti najmanj 51% 
delež zasebnih vlagateljev. Družbe tveganega kapitala morajo v naložbah v posamične 
perspektivne projekte vložiti najmanj 30% sredstev zasebnih vlagateljev. 
Proučili smo tudi možnost ustanovitve hčerinskega podjetja Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške (Družbo tveganega kapitala, d.o.o. za Goriško), vendar je zaradi 
pogojev, ki jih določa Zakon o družbah tveganega kapitala in v skladu  sprejetim programom 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo to v nasprotju z značilnostmi Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške, kot javno finančne institucije.  Slovenski podjetniški sklad je z 
namenom spodbujanja trga tveganega kapitala ustanovil dve hčerinski podjetji (Prva, družba 
tveganega kapitala, d.o.o.  in Prvi kapital, d.o.o. ), vendar jih je v letu 2009 likvidiral. V letu 
2009  je namreč  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  sprejelo Program 
instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednja podjetja, v skladu s katerim država ne 
vlaga več tvegani kapital direktno v nastanek in razvoj malih in srednjih perspektivnih podjetij, 
temveč finančno podpira že ustanovljene družbe tveganega kapitala preko razpisov, ki jih 
objavlja Slovenski podjetniški sklad. Družbe tveganega kapitala lahko vlagajo samo v ciljne 
skupine malih in srednjih podjetij (naložbe kot so; uvajanje sodobnih tehnologij, neposredna 
prodaja izven trga RS, inovativnost…) 
V skladu z Zakonom o Javnih skladih sicer Javni skladi lahko ustanavljajo skupaj z zasebnimi 
investitorji gospodarske družbe, vendar posamezna naložba ne sme preseči 5% namenskega 
premoženja sklada. Taka kapitalska vlaganja morajo biti transparentna in realizirana izključno 
preko razpisov in s soglasjem ustanoviteljev. Sklepi Nadzornega sveta Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške in tudi sklepne odločitve županov občin ustanoviteljic gredo v 
tej smeri in sicer podpora pri ustanavljanju malih podjetji na območju občin ustanoviteljic 
Javnega sklada s potencialom velike rasti, če se seveda za realizacijo teh potencialov najdejo 
kredibilni investitorji, ki so pripravljeni skupaj s podjetnikom prevzeti določena poslovna 
tveganja. Javni sklad kot javno finančna institucija ne more prevzemati poslovnih tveganj, 
lahko pa sodeluje v začetni fazi in sicer fazi ustanovitve takega podjetja.      
Nadaljnji predlogi ukrepov Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, ki jih bomo sicer 
podrobneje predstavili v poslovnem in finančnem načrtu za leto 2013, so poleg dodeljevanja 
brezobrestnih posojil in pomoči pri ustanovitvi malih podjetij  še: 

 Regijske garancijske sheme; regionalne garancijske sheme  za začetne investicije se 
bodo izvajale v vseh 12 statističnih regijah. V goriški statistični regiji bo upravljavec 
garancijskih shem agencija ROD iz Ajdovščine. Za regijo je v ta namen rezerviranih 2 mio  
EUR. Javni sklad si bo prizadeval,  da se z   Agencijo doseže dogovor  o izdaji garancij tudi  
podjetnikom za izdana posojila Javnega sklada, in le tistim, ki najemajo kredite preko bank. 
Zavarovanja so v danih razmerah za podjetnike zelo velik problem. 

 Aktivnosti povezane s promocijo Javnega sklada;  promocijske aktivnosti in 
predstavitve ponudbe Javnega sklada z namenom povečati prepoznavnost Javnega sklada v 
lokalnem okolju in širše v regiji in državi. 

 Aktivnosti povezane s promocijo podjetij z območja občin ustanoviteljic; na ta način 
želimo pomagati našim izvoznikom pri vstopanju na tuje trge in spodbujamo mednarodno 
sodelovanje naših podjetij s tujimi trgi.  Javni sklad združuje podjetja iz vseh šest občin 
ustanoviteljic Javnega sklada  in je zato smiselno, da jih skupno predstavljamo in 
organiziramo skupna srečanja in konference. 

 Prijava na razpise iz programov  evropskih skladov; Javni sklad lahko pri pridobivanju 
finančnih sredstev za posojila oziroma vlaganja v razvoj kandidira tudi na razpise iz različnih 
programov evropske skupnosti. Tukaj gre predvsem za povezovanje s sorodnimi javnimi 
skladi in pripravi novih finančnih instrumentov. V novem programskem obdobju pa Javni sklad 
malega gospodarstva Goriške v skladu z obstoječim Odlokom o ustanovitvi Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške  lahko pridobi sredstva tudi za komunalno opremljanje 
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poslovnih con. Za tovrstne aktivnosti je seveda nujni predpogoj uspešna prijava na različne 
programe Evropske skupnosti.    
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