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Številka: 900-5/2013-27 
Nova Gorica, 21. marca 2013  
 
 
 

DODATNA ODGOVORA 
 

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

 

 
 
 
25. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. februar 2013 

 
 
1. SVETNIK TOMAŽ BELINGAR je podal naslednjo pismeno pobudo:    

Predlagam, da se mi da na vpogled pogodbo o postavitvi oglasnih svetlobnih vitrin 
skupaj s pripadajočimi bloki kolesarskih mest in klopmi, ki je bila sklenjena med Tojo 
Propaganda d.o.o. in Mestne storitve d.o.o.  
Ker se projekt očitno ni zaključil, me zanima, katere obveznosti izhajajo iz pogodbe 
obeh podpisnikov. 

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Pri javnem podjetju 
Mestne storitve d.o.o. smo preverili navedbe svetnika. Pogodba med podjetjema res obstaja, 
ker pa gre za pogodbo, ki ne zapade pod informacije javnega značaja, smo se dogovorili z 
direktorjem javnega podjetja Mestne storitve d.o.o., da se lahko svetnik oglasi pri njih, kjer mu 
bodo pokazali pogodbo in podali vse iskane informacije glede izpolnjenih obveznosti.  
 
 
2. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je postavila naslednje pismeno vprašanje:    

Glede na analizo stanja brezposelnosti v goriški občini me zanima, če oziroma ali 
namerava župan pripraviti protikrizno strategijo za MONG z ustreznimi ukrepi?  

 
Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Večkrat se pojavljajo 
vprašanja o tem, kako bi mestna občina lahko zagotovila nova delovna mesta v občini. Med 
naloge lokalne skupnosti ne sodi zagotavljanje delovnih mest. Res pa je, da lahko občina 
veliko pripomore k ustvarjanju ugodnih pogojev za razvoj gospodarstva, ki posledično 
prinesejo tudi nova delovna mesta. V mestni upravi se za pomoč gospodarstvu trudimo na 
več načinov, in sicer: s pomočjo razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev, z brezobrestnimi 
krediti Sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške, s ponujanjem zemljišč v Obrtni coni 
Solkan (še ni zasedena) in predvsem s podporo Primorskemu tehnološkemu parku, ki 
pospešeno dela na spodbujanju "Start up" podjetništva in pomoči vsem tistim, ki imajo idejo, 
vendar v začetni fazi potrebujejo svetovanje in pomoč. Mestna občina se tudi preko delovanja 
projektne pisarne trudi za pridobivanje čim več sredstev za projekte, ki so razvojnega pomena 
za naš prostor, obenem pa pomenijo investicije, ki omogočajo delo ter tudi ustvarjanje novih 
delovnih mest.   
 
Zaposleni v upravi MONG smo se z namenom pravočasnega in pravilnega vključevanja v 
razvojno načrtovanje naslednje finančne perspektive seznanili s pristopi Evropske komisije, ki 
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jih je le-ta zapisala v delovnem dokumentu  "Elementi za skupni strateški okvir za obdobje 
2014-2020". Informiranost in osvojitev novih pristopov črpanja kohezijskih in sredstev 
strukturnih skladov Evropske komisije ter poznavanje ključnih ciljev in ukrepov razvoja 
evropske skupnosti so ključni za pravočasno in pravilno vključevanje v postopke razvojnega 
načrtovanja tako na državni ravni kot v postopkih čezmejnega sodelovanja. Prav tako je 
poznavanje novih pristopov in prioritet Evropske unije nujno za pravilno pripravo projektnih 
predlogov, ki jih želimo in načrtujemo izvesti s sofinanciranjem s sredstvi EU. 
Prav tako se zaposleni v mestni upravi v postopkih priprave nacionalnih strategij in programov 
aktivno odzivamo na povabila resornih ministrstev za posredovanje prednostnih področjih in 
prioritetnih naložb za naslednje programsko obdobje. Poleg tega se je uprava z določitvijo 
članov odborov prednostnih področij in njihovim aktivnim sodelovanjem pri pripravi 
Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014-2020  
vključila v pripravo ključnega razvojnega dokumenta regije, ki bo podlaga za črpanje razvojnih 
sredstev. Aktivno sodelovanje je še posebej pomembno zaradi oblikovanja novih pristopov 
Evropske komisije (pristop Celostne teritorialne naložbe in pristop Lokalni razvoj, ki ga vodijo 
skupnosti) za črpanje sredstev, ki sloni na povezovanju razvojnih aktivnosti na določenem 
območju ob upoštevanju različnih potreb in povezovanju razvojnih prizadevanj tako javnega, 
kot zasebnega sektorja. 

Glede na oblikovan EZTS-GO si v mestni upravi v sodelovanju z upravo Občine Šempeter-
Vrtojba in Občine Gorica prizadevamo do konca letošnjega aprila pripraviti programski 
dokument teritorialnega združenja, ki bo osnova za umestitev v Operativni program krepitve 
razvoja regij.    

MONG aktivno spremlja pripravo postopka za pripravo Regionalne inovacijske strategije in 
bo, v primeru, da bo pobuda za pametno specializacijo pozitivno sprejeta na regionalnem 
nivoju, aktivno pristopila k izdelavi dokumenta ter v nadaljevanju k realizaciji načrtovanih 
ukrepov. 

Poleg neposrednega vključevanja sledimo pobudam in javnim razpravam ter se nanje 
odzivamo. 

 
 
 
 
                                                                                 PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 
 
 


