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Številka: 900-11/2014-30 
Nova Gorica, 2. julij 2014   
  
 
 

DODATNA ODGOVORA  
 

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

 
 
39. SEJA MESTNEGA SVETA, 3. julij 2014 
 
 
1. SVETNIK MAG. TOMAŽ SLOKAR  je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, podal naslednjo pobudo:   
Skladno z drugim odstavkom 21. člena Poslovnika Mestnega sveta MONG postavljam 
občinski upravi vprašanje glede zakonitosti sestave Sveta zavoda Goriški muzej 
oziroma dajem pobudo, da se občinska uprava opredeli do zakonitosti na novo 
imenovane sestave Sveta zavoda Goriški muzej, kot jo predpisuje 4.čl. Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej 
Kromberk - Nova Gorica. Del predmetnega 4. člena navedenega odloka se glasi: 
19. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Svet zavoda sestavlja pet članov, od katerih: 
– štiri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in 
pravnih zadev.« 

 
Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Občinska uprava pobudo svetnika, da se 
opredeli do zakonitosti na novo imenovane sestave Sveta zavoda Goriški muzej, sprejema. 
Svoje mnenje bo posredovala svetniku po pridobitvi in proučitvi dokumentacije o članih in 
načinu njihovega imenovanja.  
 
 
 
38. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. maj 2014  
 
 
1. SVETNICA MILOJKA VALANTIČ je postavila naslednja vprašanja:    

Na ţupana in občinsko upravo naslavljam sledeča vprašanja in prosim, da nam 
svetnikom na julijski seji podajo poročilo: 
1. V kakšni fazi izvajanja so še nerealizirani sklepi, ki smo jih sprejeli na sejah 

MONG? 
2.      Zakaj še niso bili realizirani?  
3.      Kaj je potrebno še narediti za njihovo realizacijo? 
4.      Kdaj pričakujejo, da se bo posamezen še nerealiziran sklep realiziral? 
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Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor:  
 
 
NADALJEVANJE 37. SEJE MESTNEGA SVETA, 6. maj 2014  
zap
. 
št. 

SKLEP OZ. AKT V IZVRŠEVANJU 

1. Sklepi za povečanje rabe lesa Sklep je vsebinsko take narave, da je stalno v 
izvrševanju ţe na podlagi prve točke, ki določa, da 
bo Mestna občina Nova Gorica prioritetno 
spodbujala nastanek in razvoj podjetij s področja 
lesnopridelovalne industrije. 

2 Celostna študija lesnopredelovalne 
verige bi morala predvideti tudi obstoj 
podjetja, ki bi odkupovalo les od 
malih lastnikov na panju, ki nimajo 
moţnosti izkoriščati lesa v lastni reţiji 
in da bi se v biomasni center 
pripeljalo zgolj primerno obdelano 
surovino. 

Sklep bo izvršen, ko bo izdelana celostna študija 
lesnopredelovalne verige. 

7. Zadolţi se ţupana MONG, da sproţi 
aktivnosti v smeri zaščite vodnih virov 
kot neodtuljivega javnega dobra, kar 
bi bilo potrebno vnesti v ustavo. 

Sklep bo ostal v izvrševanju do točke, ko bo podan 
v tej smeri predlog spremembe ustave oz. bo tak 
predlog zavrnjen. Ţupan bo v okviru svojih 
moţnosti podal pobudo na ustrezne drţavne 
inštitucije.  

 
 
34. SEJA MESTNEGA SVETA, 23. januar 2014  
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT V IZVRŠEVANJU 

25. MONG naj čim prej pripravi 
strategijo, iz katere bo razvidna 
jasna usmeritev s konkretnimi 
projekti v zvezi z daljinskim 
ogrevanjem v Novi Gorici. 

Izhodišča za strategijo in s tem povezane 
dopolnitve Lokalnega energetskega koncepta se 
pripravljajo, vendar ugotavljamo, da bo v proračunu 
za izdelavo le-te, potrebno zagotoviti še dodatna 
sredstva, saj je nujno angaţirati še zunanje 
strokovnjake energetskega področja. Zaradi v 
preteklosti nesistematičnega pristopa se namreč 
kaţejo najrazličnejši problemi, ki jih ni mogoče 
rešiti samo z zapisom v strategiji in LEK-u, ampak 
jim je potrebno poiskati naujstreznejše in seveda 
izvedljive reštive, ki bodo rezultirale v strategiji in 
LEK-u. 

27. Čim prej je potrebno sprejeti 
dopolnitev Lokalnega energetskega 
koncepta MONG.   

 
 
33. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. december 2013 
zap
. 
št. 

SKLEP OZ. AKT V IZVRŠEVANJU 

3. V letu 2014 se realizira izgradnja 
Servisnega objekta v Športnem parku 
v Novi Gorici v skladu s projektno 
dokumentacijo. MONG zagotovi 
dodatno financiranje za izvedbo 
projekta. 

Realizacija poteka v skladu z zagotovljenimi 
finančnimi sredstvi. Pripravlja se vsa potrebna 
dokumentacija, ki jo za izvedbo investicije moramo 
zagotoviti. 
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10. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 11. december 2013 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT V IZVRŠEVANJU 

5. Občinsko upravo se zadolţi, da 
pristopi k pripravi strategije 
nastopanja do drţavnih institucij z 
namenom ohranjanja oziroma 
privabljanja novih drţavnih 
subjektov na naše območje. K temu 
naj povabi tudi sosednje občinske 
uprave. Prav tako naj skupaj 
pripravijo strategijo odpiranja novih 
delovnih mest na našem območju, 
tako v javnem kot zasebnem 
sektorju. Ta dokument naj predvidi 
konkretne ukrepe in spodbude za 
odpiranje novih delovnih mest. 

Tako občinska uprava, kot tudi ţupan si skupaj z 
sosednjimi občinami prizadevamo za usklajen 
nastop v razmerju do drţavnih inštitucij v vseh 
pogledih. Navedeno skušamo realizirati tudi s 
posredovanjem preko Skupnosti občin Slovenije 
(SOS) in še dodatno preko Zdruţenja mestnih 
občin Slovenije (ZMOS). 
Naloga občine je, da skozi odlok o dodeljevanju 
finančnih spodbud in z zagotavljanjem ustrezne 
javne infrastructure ustvarja okolje prijazno in 
zanimivo za rast zasebnega sektorja. Vsekakor je 
prvi korak bil storjen z dopolnitvijo odloka o 
finančnih spodbudah, kjer je dodan ukrep za 
pomoč pri plačilu komunalnega prispevka. V 
nadaljevanju pa bi bilo potrebno predvsem usmeriti 
veliko večino razpoloţljivih finančnih virov 
(proračunska sredstva) v izgradnjo ustrezne 
infrastrukture. Vendar je glede na trenutno finančno 
krizo celotnega javnega sektorja v bodoče razumno 
pretehtati, kaj je tisto kar občina lahko iz omejenih 
finančnih virov še lahko zagotavlja. Potrebe tako na 
področju sociale, kot na področju urejanja 
najrazličnejše infrastrukture (šole, vrtci, športni 
objekti,…) kot tudi še posebej na področju 
gospodarske javne infrastructure so zelo velike, 
finančni viri pa omejeni. V danih razmerah je 
kakršnakoli strategija na papirju samo dodatno 
breme. Dejstvo je, da je sklep mestnega sveta še 
vedno v izvrševanju, saj to pomeni, da potekajo 
vse aktivnosti v skladu s sprejetim sklepom. 

6. Mestni svet pooblašča ţupana 
MONG, da se z upravo Nove KBM 
d.d. v roku 60 dni dogovori za 
partnerski odnos med banko in 
občino, v smislu, da uprava Nove 
KBM d.d.: 
- imenuje v podruţnici v Novi Gorici 
organ, ki bo pristojen za odločanje 
o podeljevanju kreditov lokalnim 
gospodarskim druţbam in 
lokalnemu prebivalstvu, 
- zagotovi primeren fond 
sponzorskih oz. donatorskih 
sredstev na območju poslovanja 
podruţnice Nova Gorica (vse 
sorazmerno glede na obseg 
poslovanja podruţnice Nova Gorica 
v razmerju z ostalim delom NKBM 
d.d.) 

O aktivnostih povezanih z realizacijo tega sklepa je 
ţupan v sveniških odgovorih ţe obveščal Mestni 
svet. Ker pa je vsebina sklepa takšna, da je 
nemogoče najti reštive, ki jih predlaga z enkratnimi 
dejanji je sklep še vedno v izvajanju. O vseh 
aktivnostih bomo tudi v nadaljevanju obveščali 
mestne svetnike in jih v razgovore po potrebi tudi 
vključevali. 
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- ne posega v obstoj in ustroj 
lokalne leasing druţbe. 
V kolikor se  ţupanu z upravo Nove 
KBM d.d. ne uspe dogovoriti za 
ustrezen partnerski odnos iz prvega 
odstavka, pooblašča mestni svet 
ţupana, da se za tak partnerski 
odnos poskusi dogovoriti z drugo 
banko s sedeţem v Sloveniji. 
O dogovorih iz prejšnjih odstavkov 
obvesti ţupan mestni svet in 
lokalno javnost o tem, da bo 
izvajanje partnerskega odnosa z 
drugo banko odvisno od višine 
depozitov lokalnih gospodarskih 
druţb in lokalnega prebivalstva pri 
tej partnerski banki. 

 
 
32. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. novembra 2013 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT V IZVRŠEVANJU 

11.  V točki 1. Celostna teritorialna 
strategija 2020, naj se točka b.) 
zadnjega odstavka glasi: »b) 
promocija in revitalizacija 
kulturno-naravne dediščine ter 
njeno vključevanje v čezmejno 
izobraţevalno in turistično-
gospodarsko ponudbo (pilotni 
projekt Povodje Soče).  

 V točki 2. Pilotni ukrepi, naj se 
cilja 1 in 3 projektne ideje 
glasita: - ovrednotenje krajine 
ob povodju reke Soče in – 
arhitektonska in funkcionalna 
revitalizacija 
kulturnozgodovinskih 
spomenikov čezmejnega 
območja. 

 Vsebino projekta energetika je 
potrebno zastaviti širše kot 
projekt pametne skupnosti s 
področji: energija, mobilnost, 
industrija, voda in zrak. 

 Člane odbora za gospodarstvo 
je potrebno seznaniti z 
informacijo o predstavnikih 
MONG-a v odborih EZTS-GO. 

 Predstavniki MONG v skupščini 
in odborih EZTS-GO naj člane 
odborov in komisij mestnega 
sveta redno seznanjajo z delom 
skupščine in odborov, tako, da 

Sklep mestnega sveta smo posredovali na EZTS. 
Prva in druga alineja sklepa sta bili takoj realizirani, 
saj so se dokumenti na predlagan način dopolnili. 
Prav tako se bo upoštevalo sklep glede vsebine 
projekta energetika (tretja alineja). Velja pa 
poudariti, da je Celostna teritorialna strategije 
strateški document in s tem zgolj podlaga za 
nadaljne delo ter dopolnjevanje idej in projektov. V 
tem trenutku pa še ni smiselno zastavljati 
podrobnih projektov, ker se dejansko še ne ve, ali 
jih bo mogoče uresničiti, glede na to, da 
financiranje EZTS v bodoči finančni perspektivi še 
ni opredeljeno.   
 
Vse informacije o delovanju zdruţenja in vse 
poglavitne dokumente EZTS GO si svetniki lahko 
ogledajo na spletni strain EZTS GO 
http://www.euro-go.eu/sl/comitati. Na tem mestu so 
pod rubriko Odbori dosegljiva tudi vsa imena in 
kontakti predstavnikov v odborih EZTS GO. 
 
Takoj k obo znana umestitev financiranja zdruţenja 
v finančni prespektivi bodo člani odborov in komisij 
seznanjeni z aktivnostmi preko predstavnikov 
mestne občine v skupščini ter članov odbora. V ta 
namen je bil julija na EZTS zaposlen coordinator, ki 
bo skrbel za obveščanje javnosti in aţurnost vseh 
dokumentov, ki jih na sejah pripravljajo posamezni 
odbori. Svetnike vabimo, da v primeru kakršnih koli 
predlogov posredujejo svoje znanje in izkušnje z 
izpolnitvijo spletnega obrazca, ki je objavljen pod 
rubriko Javna posvetovanja.  

http://www.euro-go.eu/sl/comitati
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bi lahko tudi člani odborov in 
komisij mestnega sveta s svojim 
znanjem in izkušnjami lahko 
pripomogli k kvalitetnejšemu 
delu EZTS-GO.    

12. Odbor za socialno varstvo in 
zdravstvo je potrebno sproti 
obveščati o spremembah celostne 
teritorialne naloţbe s pilotnimi 
ukrepi. 

Ko bo znano katera področja bo moţno financirati v 
okviru EZTS, bo odbor tudi o tem seznanjen.  
Celoten sklep, ki se nanaša na delovanje EZTS je 
seveda do nadaljnega v izvrševanju, saj obveza 
obveščanja odborov in svetnikov velja ves čas 
trajanja mandata. 

 
 
31. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. oktober 2013 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT V IZVRŠEVANJU 

12. Strategijo o športu v MONG bo 
potrebno sprejeti takoj, ko bo na 
nacionalni ravni sprejeta potrebna 
področna zakonodaja. 

Sklep še ni bil realiziran, saj tudi strategija na 
nacionalni ravni še ni bila sprejeta. 
 

 
 
9. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 24. september 2013 
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT V IZVRŠEVANJU 

3.  Izdelan investicijski program je 
predpogoj za uvrstitev investicij v 
proračun. Svetnike MS je potrebno z 
investicijami seznaniti pred 
sprejemanjem proračuna.  

Sklep je v bistvu samo potrditev zakonske obveze, 
ki določa vrsto investicijske dokumentacije, ki je 
pogoj za vključitev v proračun (IDZ, DIIP, 
investicijski program). Ker je sklep takšne narave, 
da občinsko upravo zavezuje cel mandat je seveda 
še vedno štet kot sklep v izvrševanju. 

4. MONG naj se aktivno vključi v 
reševanje odkupa oziroma 
stečajnega postopka MIP-a in 
zagotovi pomoč pri odkupu 
komunalne infrastrukture na območju 
gospodarske cone MIP ter spodbuditi 
iniciativo s sosednjimi ţupani 
oziroma občinami v zvezi s tem.  

Ţupan skupaj s strokovnimi sluţbami še vedno 
aktivno sodeluje in posreduje stečajnemu 
upravitelju predloge in pobude, ki bi lahko 
pripomogle k odprodaji premoţenja v okviru 
stečajnega postopka. Vsakršna rešitev pa je 
seveda izključno v rokah stečajnega upravitelja in 
stečajnega senata. Glede na to, da so bile 
dosedanje draţbe neuspešne in do prodaje še ni 
prišlo, se sklep vodi še vedno kot sklep v 
izvrševanju. 

 
 
NADALJEVANJE 30. SEJE MESTNEGA SVETA, 24. september 2013  
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT V IZVRŠEVANJU 

7. Zaradi prijav na sredstva programa 
Leader je potrebno zdruţiti višinski in 
niţinski del območja MONG v enoten 
program Leader. 

V novi finančni prespektivi je ţe določeno, da mora 
biti območje celotne občine vključeno samo v en 
program Leader, kar pa se bo realiziralo šele v 
naslednjem letu. 

8. Po sprejemu regijskega razvojnega 
programa in sektorskih projektov se 
le-te predstavi Mestnemu svetu 
MONG.  

Ker regijski razvojni program še ni bil sprejet, ga 
tudi ni mogoče predstavitim mestnemu svetu, torej 
se sklep še vedno vodi kot sklep v izvrševanju. 
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7. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 14. marec 2013  
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT V IZVRŠEVANJU 

2. Mestni svet nalaga ţupanu, da 
skupaj z ostalimi ţupani občin Brda, 
Kanal,Miren-Kostanjevica, 
Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko 
izpelje vse postopke, da pridobijo 
večinsko lastništvo v Komunali Nova 
Gorica d.d.  

Za potrebe postopka pridobivanja večinskega 
lastništva v podjetju Komunala d.d. smo v juniju 
2014 v soglasju z ostalimi občinami naročili skrben 
pregled poslovanja podjetja, ki bo na koncu 
pokazal tudi dejansko vrednost podjetja. Poročilo 
in cenitev pa bosta sluţila kot osnova za nadaljne 
postopke pridobitve večinskega lastništva, kar pa 
je seveda odvisno od razpoloţljivih proračunskih 
sredstev in na drugi strani od pripravljenosti ostalih 
lastnikov podjetja, da delnice prodajo občinam. 
Poročilo bomo seveda predstavili tudi svetnicam in 
svetnikom in s tem izvršili sklep mestnega sveta. 

 
 
25. SEJA MESTNEGA SVETA, 21. februar 2013  
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT V IZVRŠEVANJU 

6. MS MONG nalaga občinski upravi 
MONG, da v najkrajšem moţnem 
času poišče najboljšega ponudnika, 
ki je zainteresiran investirati v 
smučišče in letni turizem na Lokvah.  

V okviru prizadevanj za oţivitev smučišča na 
Lokvah smo podpisali pogodbo z zavodom GOST- 
Planota, ki je v okviru razpisa izkazal najustreznejši 
interes za razvoj turizma na Lokvah. Vsekakor pa 
si ţupan in pristojni v občinski upravi še vedno 
prizadevamo promovirati prednosti Lokvi kot 
turistične destinacije v najrazličnejših razgovorih s 
potencialnimi investitorji. Ocenjujemo, da je 
aktivnost navedena v sklepu takšne narave, da bo 
v fazi izvrševanja vse dokler se ne bo našel takšen 
investitor, ki bo v razvoju turizma na Lokvah videl 
pravo trţno priloţnost. 

 
 
6. IZREDNA SEJA MESTNEGA SVETA, 4. december 2012   
zap. 
št. 

SKLEP OZ. AKT V IZVRŠEVANJU 

3. Pred izborom koncesionarja za 
opravljanje izbirne lokalne 
gospodarske javne sluţbe izvajanja 
javne razsvetljave v MONG je 
potrebno pridobiti soglasje 
mestnega sveta k izbiri 
koncesionarja na podlagi finančne 
analize in k osnutku koncesijske 
pogodbe.  

Po neuspelem prvem javnem razpisu za oddajo 
koncesije je GOLEA pripravila razpisno 
dokumentacijo za ponoven razpis. Po 
podrobnejšem pravnem pregledu ugotavljamo, da 
je dokumentacija zaradi sprememb neusklajena z 
odlokom predvsem v finančnem delu glede 
zagotavljanja prihrankov in na tej podlagi 
predvidevanja obremenitev proračuna za celotno 
koncesijsko dobo. V kolikor bomo lahko odpravili 
neskladje s pripravljalcem razpisne dokumentacije, 
bo sklep MS predvidoma realiziran na septembrski 
seji. 

 
  

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 
  


