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

6. SEJA MESTNEGA SVETA, 9. april 2015

1.

SVETNICA ANA JUG je postavila naslednje vprašanje:
V Svetniški skupini Goriška.si smo pripravili svetniško vprašanje o tveganjih in
aktivnostih MONG v zvezi s trgovinskimi sporazumi med Evropsko unijo in ZDA.
Pred kratkim je Vlada Republike Slovenije objavila vest o pogajanjih za sklenitev treh
mednarodnih sporazumov. To so obsežni gospodarski in trgovinski sporazum med EU
in Kanado (CETA), čezatlantsko partnerstvo za trgovine in investicije med EU in ZDA
(TTIP) in sporazum o trgovini s storitvami (TISA). Od Goriške na prvi pogled oddaljeni
gospodarski in trgovinski sporazumi se lahko kmalu izkažejo za odločilne pri urejanju
okolja, zdravstvenih sistemov, prehrane, javnih storitev, digitalnih pravic in veliko drugih
področij, ki v veliki meri zadevajo tudi pristojnosti in interes MONG in lahko znatno
vplivajo na življenje naših občanov in občank. Namreč, po mnenju strokovnjakov in
gibanj po Evropi gre v takšnih sporazumih pogosto za ukinjanje predpisov, ki ščitijo
javno dobro, pravice občanov, delavcev, kmetovalcev ter za znižanje okoljskih, socialnih
in potrošniških standardov. Pri pogajanjih za TTIP in TISA sporazum se vsebine še
spreminjajo, zato sklepamo, da je MONG kot ena pomembnejših mestnih občin v
Republiki Sloveniji dejavno vključena v procese spremljanja in vplivanja na pogajanja o
trgovinskih sporazumih v segmentih, ki bodo bistveno vplivali na dejavnosti na svojem
področju ali v svoji pristojnosti.
Zanima nas, katere storitve in druge dejavnosti mestne občine bi bile najbolj
izpostavljene morebitnim učinkom zgoraj omenjenih trgovinskih sporazumov? Pri tem
mislimo predvsem na javno gospodarske službe, zdravstvo, šolstvo, oskrba z vodo,
javna naročila in kmetijsko zaledje.
Sprašujemo tudi, po kateri poti je MONG skušala zagotoviti zaščito interesov občanov
oziroma katere ustanove je za to uporabila?
Samo še pripombica na koncu. Naša sosednja čezmejna Fulanija-Julijska krajina je o
tem razmišljala že marca 2011 in imajo že sprejete regionalne predpise.

Kabinet župana je posredoval naslednji odgovor: Mestna občina Nova Gorica se do sedaj ni
vključevala v procese pogajanj v zvezi s trgovinskimi sporazumi med Evropsko unijo in ZDA.
S strani Vlade Republike Slovenije tudi ni bila pozvana za pojo morebitnih pripomb,
predlogov, izhodišč, stališč do navedenih mednarodnih sporazumov.
Skrb nad tem, kaj nam bodo ti sporazumi prinesli v vsakdanjem življenju, pa je vsekakor na
mestu. Zaradi tega se je občinska uprava sestala s pobudnico oziroma predlagateljico
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aktivnejšega udejstvovanja MONG v procese usklajevanja gospodarskega in trgovinskega
sporazuma med EU in Kanado (CETA), čezatlantskega partnerstva za trgovino in investicije
med EU in ZDA (TTIP) in sporazuma o trgovini s storitvami (TISA).
Skupaj z vami smo prišli do zaključka, da bomo v okviru občinskih pristojnosti poskušali
zaščititi območje naše občine pred nasilno gensko spremenjeno hrano, doseči zaščito
avtohtonih semen, sadik in živalskih pasem ter seveda zaščito lokalne hrane. Z morebitno
dosego tega cilja ne bi samo dosegli zaščito javnega dobra, pravice občanov, delavcev,
kmetovalcev ter okolijskih, socialnih in potrošniških standardov, kot navaja predlagatelj,
ampak tudi dosegli večjo prepoznavnost občine kot okoljsko trajnostno usmerjene občine, ki
prepoznava prednosti in priložnost okoljsko trajnostnega razvoja.
Dogovorjen je tudi že prvi korak in to je predstavitev teh ciljev na odboru za gospodarstvo ter
iskanju ustrezne poti za dosego le-teh z vključitvijo vseh inštitucij, ki bi lahko podala svoja
stališča, predloge in razmišljanja na to temo in seveda aktivno pomagala, kot so na primer
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Kmetijsko gozdarska zbornica Nova Gorica,
Biotehnična šola Nova Gorica.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
NEZADOVOLJSTVO OZ. NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM, PRIPOMBE IN
PREDLOGI:

1.

SVETNIK SIMON ROSIČ je izrazil naslednje delno nezadovoljstvo s prejetim
odgovorom:
Uradu direktorja občinske uprave bi se zahvalil za posredovani odgovor predvsem v
tistem delu, ki pojasnjuje katera sredstva oziroma kaj je na voljo mestnim svetnikom s
strani MONG za kvalitetno opravljanje njihovega dela. Žal pa preostanek odgovora ni
spodbuden. Presenetil nas je predvsem ta ciničen ton v trditvi, češ, saj ste najbolje
plačani mestni svetniki v državi in da naj ne obremenjujemo proračuna.
Spoštovana direktorica, ko boste dobro prebrali vprašanje oziroma pobudo, boste
ugotovili, da smo vas dejansko spraševali o aktih, ki urejajo izdatke za delovanje
mestnega sveta. Vprašanje je bilo jasno in nikjer ni bilo nekakšnega elementa
dodatnega obremenjevanja proračuna. Vprašanja o porabi in regulaciji porabe javnega
denarja niso le pravica mestnih svetnikov, temveč je to naša dolžnost in dolžnost
občinske uprave je, da odgovarja na naša vprašanja. Razne insinuacije oziroma cinizmi
ne sodijo v to komunikacijo med uradniki in bom rekel voljenimi predstavniki občanov in
občank.
Ker menim oziroma menimo, da je bil odgovor le neljuba napaka oziroma nek
nesporazum vas pozivamo, da si še enkrat preberete ta drugi del vprašanja oziroma
pobude in nam ustrezno odgovorite. Menim, da nam je vsem tu čisto jasno, da je
ključnega pomena za uspešno vodenje in delovanje MONG konstruktiven odnos tako
med občinsko upravo in vsemi svetniki.

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: Neposredni izdatki za
delo mestnega sveta so prikazani v proračunu in so vezani predvsem na izvedbo sej
mestnega sveta (sejninam, snemanja sej, objave sprejetih dokumentov v Uradnem listu).
Ostalih neposrednih izdatkov mestnega sveta nimamo posebej izkazanih. Ostala v
predhodnem dogovoru navedena sredstva, ki jih svetniki lahko koristijo pa so urejena na
naslednji način:
 Brezplačna uporaba dvoran v prostorih občinske stavbe je po predhodni rezervaciji
brezplačna in na razpolago tudi svetniškim skupinam. Izdatki za uporabo dvorane kot so
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npr. obratovalni stroški, čiščenje in podobno so del obratovalnih stroškov za delovanje
občinske uprave.
Uporaba prenosnih računalnikov: v primeru, ko svetnik ne uporablja oz. nima lastnega
računalnika, ima seveda možnost, da izrazi potrebo po občinskem prenosnem
računalniku, ki pa ga s podpisom reverzne izjave prejme le v uporabo za obdobje
opravljanja svetniškega mandata. Izdatki za nabavo in vzdrževanje prenosnika so
vključeni v nabave računalnikov za potrebe delovanja občinske uprave.
Možna je tudi uporaba službenega avtomobila za udeležbo svetnika na posvetu oz.
konferenci ali seminarju. V kolikor član mestnega sveta izrazi željo po udeležbi oziroma
povabilo, njegov predlog za uporabo službenega avtomobila obravnava župan. V kolikor
gre za posvet, ki je v interesu občine in v kolikor je službeno vozilo seveda na razpolago,
župan s podpisom potnega naloga odobri uporabo vozila. Strošek uporabe goriva bremeni
ustrezno proračunsko postavko občinske uprave. V dosedanji praksi je bila ta možnost le
izjemoma uporabljena in vedno v konsenzu z vsemi svetniškimi skupinami.
Uporaba fotokopirnega stroja oz. storitev fotokopiranja se uporablja prav tako dogovorno,
ko svetnik izrazi potrebo po fotokopiranju (spet samo za namen delovanja v okviru nalog
mestnega sveta), lahko višji svetovalec, ki je zadolžen za mestni svet poskrbi za
fotokopiranje. Strošek, ki pomeni porabo papirja se izkazuje v skupnem strošku nabave
papiraja za delo občinske uprave.
Uporaba reprezentančnih storitev svetnikom ni neposredno omogočena. Edina poraba
reprezentančnih storitev za svetnike in člane odborov ter komisij so sokovi in voda, ki so
na razpolago na sejah odborov in komisij ter prigrizek v času odmora na sejah mestnega
sveta. Tudi ta dva izdatka sta vključena v stroške delovanja občinske uprave.

Iz prakse preteklih let gre za minimalne stroške, za katere je bilo ocenjeno, da jih ni potrebno
posebej regulirati s posebnim aktom. Vedno pa obstaja možnost, da se vse navedeno zapiše
v poseben akt o pravicah in dolžnostih svetnikov pri koriščenju teh sredstev. Druge porabe
sredstev za kvalitetno delo svetnikov ni.

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS
Miran Ljucovič
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