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Številka: 900-9/2014-5 
Nova Gorica,  15. april 2014    
 
 
 

DODATNI ODGOVORI 
 

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

 
 
 
 
36. SEJA MESTNEGA SVETA, 20. marec 2014 
 
 
1. SVETNIK MIRAN MÜLLNER je postavil naslednje vprašanje:    

Revolucionarni razvoj in razširitev komunikacijskih ter informacijskih sistemov in 
prenos sporočil na velike razdalje je omogočil šele razvoj optičnih vlaken - visoko 
zmogljivih tehničnih vlaken v katerih signalov ne prenašajo elektroni temveč svetloba. 
Optična vlakna so izredno tanka steklena vlakna po katerih lahko pošiljamo laserske 
impulze na velike razdalje z izredno majhnimi izgubami. Tako lahko prenašamo 
različne vsebine od že običajnih podatkov, govora ali televizijskih programov do 
popolnoma novih vsebin.  
V zgodnjih letih fotonske tehnologije so manjkali materiali - odmiki svetlobe, ki bi 
ustrezali njenim tehničnim zahtevam. Šele z razvojem steklenih optičnih vlaken, velike 
čistoče in z na minimum zmanjšano absorbcijo svetlobe, smo dobili  primeren vodnik 
za fotonske vodniške sisteme, ki omogočajo hiter prenos velike količine informacij na 
velike razdalje. Vlakna lahko izkoristimo za multipleksiranje večjega števila telefonskih 
linij na kabel iz optičnih vlaken. Za primerjavo, na eno bakreno palico lahko spravimo 
24 digitalnih telefonskih priključkov, na tipičen optični kabel lahko spravimo 32000 
digitalnih telefonskih priključkov, na novejše sisteme pa preko 500000 priključkov. To 
lahko seveda izkoristimo tudi za večje hitrosti povezav do končnega uporabnika. V 
nekaj prihodnjih letih bomo priča hitrega prehoda od bakrenih telefonskih ali 
koaksialnih kablov na optična vlakna.  
V Novi Gorici je bil pred kratkim položen optični kabel. Do tu je vse lepo in prav, sicer 
bistveno prepočasi s tipičnim metanjem polen pod noge, a vseeno se tu začenja moje 
vprašanje. Zanima me, kateri strici so tu pokasirali oziroma katere pogodbe dovoljujejo 
monopol in da si lahko povprečna družina, ki ima optiko, naroči samo T2? Povezavo 
imajo do vhodnih vrat, ne morejo pa vzeti na primer Telekoma, Siola ali kabelske 
televizije oziroma kogarkoli drugega, ki bi mu omogočal stabilno omrežje in tudi boljše 
in jasno cenejše usluge. V Evropi naj bi državljani imeli možnost in pravico da lahko 
naročijo optiko pri katerem koli operaterju oziroma programe.   
Zato sprašujem, ali bodo drugi operaterji vlekli in kopali po Novi Gorici vsak svoj vod? 
Upam, da ne. 
 

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Občinska uprava je že v 
mesecu septembru (11. 9. 2013) sklicala sestanek v zvezi s postavljanjem optičnih kablov 
tako po mestu, kot znotraj večstanovanjskih stavb. Na sestanek so bili vabljeni predstavniki 
operaterjev (Telokom d.d., T-2 oz. Gratel d.o.o. in Ka-Te d.o.o.) ter predstavnik podjetja DOM, 
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stanovanjsko gospodarstvo Nova Gorica d.o.o.. Namen sestanka je bil pogovor in iskanje 
skupnih rešitev glede možnih dogovarjanj za sodelovanje operaterjev pri izgradnji kanalnih 
vodov tako po javnih površinah do stanovanjskih stavb in nato tudi napeljave znotraj stavb, 
kar bi olajšalo in omogočilo enako dostopnost. Kljub temu, da so vsi predhodno potrdili 
udeležbo, se eden od operaterjev sestanka ni udeležil s kasnejšim pojasnilom, da so zgrešili 
datum. Ostala dva operaterja sta sicer izrazila pripravljenost sodelovanja in pojasnila, da tudi 
sama opažata enako problematiko na terenu. Skupna ugotovitev pa je bila, da bo potrebno še 
veliko pogovorov, usklajevanj in prepričevanj, da bo mogoče v prihodnosti le prišlo do 
premikov na obravnavanem področju. Vsekakor bo občinska uprava v naslednjem mesecu 
pozvala vse tri operaterje, da posredujejo njihov interes za morebitna nadaljna vlaganja v 
širitev obtičnega omrežja in s tega vidika tudi pričakujemo njihovo jasno odločitev, ali so 
pripravljeni iskati skupne rešitve oz. možnosti dogovarjanja o soinvestitorstvu pri polaganju 
kanalov za optično napeljavo. 
 
 
2. SVETNICA MAG. DARINKA KOZINC je podala naslednjo pobudo:   

Odločila sem se, da bom glede na to, da je mesec marec malo bolj ženski mesec 
posvetila tej temi in sicer predlagam, da se za junijsko sejo mestnega sveta pripravi 
poročilo in ustrezen dokument proti nasilju nad ženskami na območju MONG, nasilju v 
družini na območju MONG in trgovini z ljudmi na območju MONG. Svojo pobudo 
utemeljujem z naslednjim. 
Primorski dnevnik je 7. 3. 2014 objavil članek o nasilju nad ženskami na Goriškem, v 
katerem se ugotavlja, da je tega nasilja vedno več. Na problem so opozorile sicer  
prostovoljke goriških združenj SOS Rosa in Da donna a donna. Podatki so bili 
predstavljeni na sedežu Goriške pokrajine, kjer so obenem podpisali tudi protokol, 
poudarjam protokol o nasilju nad ženskami.  Pohvalna gesta naših sosedov za mesec 
marec, ko se praznujeta dva »ženska praznika«. 
Odkrivanju tega problema se v Novi Gorici nismo še temeljito posvetili, čeprav se je 
predstavnica Centra za socialno delo Nova Gorica udeležila nacionalne konference 
Vesna - živeti brez nasilja. To je bilo na radiu Robin 7. 3. 2014. Po izjavah 
strokovnjakov je v Sloveniji žrtev psihičnega nasilja vsaka druga ženska, medtem, ko je 
vsaj vsaka peta ženska žrtev fizičnega nasilja. Na območju Policijske uprave Nova 
Gorica so lani obravnavali 111 kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 
oziroma 8,6 % več kot predlani. Večinoma njenih kaznivih dejanj predstavlja nasilje v 
družini, in sicer so lani obravnavali 63 takih primerov. V 35. primerih so izrekli tudi ukrep 
prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi. Po mnenju strokovne delavke CSD 
se je število primerov nasilja podvojilo in ugotavljajo, da je trend v porastu.  
Prav tako so Slovenijo iz Sveta Evrope opozorili, da uradne statistike o problemu 
trgovine z ljudmi v Sloveniji ne kažejo pravih številk, kar je zlasti eden izmed 
najpomembnejših problemov pomanjkljiv sistem identifikacije žrtev. Sistem v Sloveniji 
še ni formaliziran, kar je eden od razlogov, da so številke o uradno identificiranih žrtvah 
precej nizke in tudi temu problemu predlagam, da se v mestni občini temeljito 
posvetimo.  

 
Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: Oddelek za družbene 
dejavnosti bo gradivo pripravil za julijsko sejo Mestnega sveta MONG.  
 
 
37. SEJA MESTNEGA SVETA, 17. april 2014 
 
 
1. SVETNIK VALTER VODOPIVEC je skladno z 21. členom poslovnika mestnega sveta 

najmanj tri dni pred sejo, podal naslednjo pismeno pobudo: 
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Glede na to, da se ravnokar zaključuje (14. 4. 2014)  javno povabilo za zbiranje 
ponudb za najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času poletnih dogodkov, 
me zanima, kako je to javno povabilo potekalo lani.  
Tudi lani je bilo edino merilo višina ponujene najemnine. Zanima me, kateri ponudniki 
so bili izbrani in koliko je znašala najvišja ponujena najemnina? Poleg tega me 
zanima, na kakšen način je bila najemnina nakazana Mestni občini Nova Gorica in 
kdaj je bila nakazana?  
Prosil bi tudi za kopijo dokazila o nakazilu (konto kartico in bančni izpisek). 
 

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica je 19. 4. 2013 
na svoji spletni strani in v Uradnem listu, št. 32/13 objavila Javno zbiranje ponudb za oddajo v 
najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času poletnega  dogajanja v Novi Gorici. 
Razpisani sta bili dve lokaciji, in sicer Bevkov park (Lokacija 1) in ploščad za mestno hišo 
(Lokacija 2). K javnemu povabilu so se odzvali trije ponudniki: 
 
1. Kulturno umetniško društvo Morgan, Ledine 105a, 5000 Nova Gorica (Lokacija 2 – 

ponujena najemnina 2.118,00 EUR) 
2. Društvo za popestritev dogajanja v mestu Nova Gorica, Industrijska 5, 5000 Nova Gorica 

(Lokacija 1 – ponujena najemnina 10.000,00 EUR) 
3. Faktor d.o.o., Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica (Lokacija 2 – ponujena najemnina 

3.785,85 EUR). 
 
Glede na to, da je bilo edino merilo za izbiro ponudnika višina ponujene najemnine, je bil za 
Lokacijo 1 izbran ponudnik Društvo za popestritev dogajanja v mestu Nova Gorica, 
Industrijska 5, 5000 Nova Gorica, za Lokacijo 2 pa Faktor d.o.o., Bevkov trg 6, 5000 Nova 
Gorica. 
Z obema ponudnikoma je bila sklenjena pogodba o najemu (obe pogodbi prilagamo v 
vpogled). Z Društvom za popestritev dogajanja v mestu Nova Gorica, je bila pogodba o 
najemu sklenjena 3. 6. 2013. Skladno s pogodbenimi določili sta bila izdana dva računa v 
višini 5.000,00 EUR (23.7.2013 in 4. 9. 2013). Oba računa sta bila poravnana. 
S podjetjem Faktor d.o.o., ki je imelo v najemu ploščad za mestno hišo med 5. 7. in 31.8. 
2013, je bila pogodba sklenjena 3. 6. 2013. Po pozivu svetnika je bilo ugotovljeno, da 
finančna služba ni prejela podpisane pogodbe in zato računa ni izstavila. Iz navedenih 
razlogov je bil račun izdan naknadno, dne 14. 4. 2014, plačilo pa naj bi se izvedlo v dveh 
obrokih.  
Priznamo nenamerno napako, ki se nam je zgodila ob delu z zelo obsežno dokumentacijo, 
korektno od podjetja Faktor d.o.o. pa bi bilo, da bi nas opozorili, da še niso prejeli računa. S 
podpisom pogodbe so se namreč zavezali tudi k izpolnitvi svoje finančne obveznosti.  
V prilogi sta obe podpisani pogodbi, trije izdani računi in analitična kartica stranke Društvo za 
popestritev dogajanja v mestu Nova Gorica. 
 

PRILOGA 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 

 
 

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                                                                       
                                                                                                      Miran Ljucovič 
 
 
 
 
 
  


