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ODGOVORI
NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO
BILA PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA
11. SEJA MESTNEGA SVETA, 27. 11. 2003
1.

SVETNIK MARKO FILEJ je postavil naslednje vprašanje: »Kdaj bo Sklad za
razvoj malega gospodarstva Goriške začel delovati v skladu z Zakonom o javnih
skladih kot Javni sklad malega gospodarstva Goriške ?
Opozoril bi, da je že daljnega dne 25. 03. 2000 začel veljati Zakon o javnih skladih
(Uradni list RS, štev. 22/2000), ki je narekoval preoblikovanje skladov, ki so jih
ustanovile lokalne skupnosti v javne sklade v skladu s tem zakonom, razen tistih
skladov lokalnih skupnosti, pri katerih v tem roku ni bilo razdeljeno skupno
premoženje zaradi ustanovitve novih občin. S sklenjeno premoženjsko delitveno
bilanco med Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba v decembru
leta 2001 so bili podani vsi pogoji za preoblikovanje Sklada za razvoj malega
gospodarstva Goriške v Javni sklad malega gospodarstva Goriške.
Po mojih informacijah so odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške sprejele vse občine ustanoviteljice in sicer: Mestna občina Nova Gorica dne
31.01.2002, Občina Brda dne 08.03.2002, Občina Miren-Kostanjevica dne 13.12.2002
in Občina Šempeter-Vrtojba dne 31 .01 . 2002.
Prav tako so vse občine ustanoviteljice imenovale člane Nadzornega sveta Javnega
sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške.
Iz vsega navedenega Vas sprašujem, kje se pojavljajo operativni problemi, oziroma
kdaj bo Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške začel delovati v skladu z
Zakonom o javnih skladih kot Javni sklad malega gospodarstva Goriške.«

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je posredoval naslednji odgovor: »Sklad za
razvoj malega gospodarstva Goriške je bil skladno z novimi predpisi ter sprejetim Aktom o
ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške že preoblikovan ter dne 30.6.2003
tudi registriran na sodišču kot Javni sklad malega gospodarstva Goriške, kar pomeni, da že
deluje v skladu z ZJS.
Javni sklad tudi po 30. 6. 2003 nadaljuje z operativnim izvajanjem kreditov z garancijo
sklada iz veljavnega »razpisa za dodelitev dolgoročnih kreditov z garancijo sklada«, saj
sredstva iz razpisa še niso bila v celoti porabljena. Prav tako tečejo vsa ostala dela, ki se
vežejo na posojila, katera je sklad odobril v preteklih letih.
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V jesenskih mesecih je uprava pripravila in sprejela pravilnik oz. Splošne pogoje poslovanja
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, kot to določa 6.čl. ZJS. Dne 29. 10. 2003 se je
na svoji 1. seji sestal nadzorni svet javnega sklada, in med drugim obravnaval tudi splošne
pogoje poslovanja ter nanje dal svoje soglasje. Sredstva, ki jih Javni sklad dodeljuje
podjetnikom se po novem štejejo kot državne pomoči; zato je bilo potrebno skladno z novimi
predpisi, ki urejajo področje dodeljevanja finančnih spodbud s strani lokalnih skupnosti oz.
javnih virov, spodbude javnega sklada – kot državne pomoči - priglasiti Ministrstvu za
finance oz. Sektorju za nadzor nad državnimi pomočmi. Skupaj s predpisanimi prijavnimi
obrazci, obrazložitvijo celotne državne pomoči s pravnega in ekonomskega vidika ter vso
spremljajočo dokumentacijo so bili Splošni pogoji poslovanja v začetku novembra 2003
poslani Komisiji za nadzor državnih pomoči, v oceno združljivosti državne pomoči z
določbami zakona oz. v potrditev. Po odobritvi državne komisije bo javni sklad lahko
nadaljeval z objavo novih razpisov za finančne spodbude podjetnikom. Pričakujemo, da bo
javni sklad nove razpise lahko realiziral v začetku naslednjega leta oz. takoj po prejemu
pozitivnega sklepa s strani države.«
2.

SVETNIK IVO HVALICA je postavil naslednje vprašanje: »Mestno upravo
sprašujem, kako poteka načrtovana gradnja vodovoda v Ravnici, pri čemer me še
posebej zanima vodovodni priključek za hišo Ravnica št. l, kjer prebiva lastnik
Avguštin CEJ s tričlansko družino, ki ob koncu tedna pogosto naraste na sedem
občanov.
Hiša (po domače »na slemenu«) stoji ob cesti Solkan - Trnovo, kjer že nekaj let stoji
tudi spomenik padlim v 1. svetovni vojni, zaradi katerega se ob hiši poleti velikokrat
ustavljajo avtobusi z izletniki,ki sprašujejo po vodi. Toda lastnik le-tem s težavo
dopoveduje, da je voda iz vodnjaka ( »šterne ») oporečna. Zbirni vodnjak na dvorišču
hiše je namreč ob vznožju travnikov, ki jih lastniki pogosto polivajo z gnojnico.
Poleti sicer vodo dovažajo gasilci, toda ta voda je pretopla za pitje, poleg tega pa
predstavlja tudi določen strošek. Hiša torej potrebuje čimprej vodovodni priključek !
Pričakujem jasen in konkreten odgovor, za kar se vnaprej zahvaljujem.«

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:
»Glede na svetniško vprašanje g. svetnika Iva Hvalice kako poteka gradnja vodovoda do
Ravnice, moramo povedati, da se predvideva glede na razvojne programe za obdobje 20042007 dokončanje izgradnje vodovoda do Ravnice v letu 2006 in to v primeru, da se letno
zagotovijo v proračunu predvidena finančna sredstva. Vsakršno zmanjševanje načrtovanih
finančnih sredstev bo podaljšalo rok izvedbe. Izgradnja vodovoda do stanovanjske hiše
Ravnica 1 se predvideva v letu 2007-2008, vsekakor pa po končani izgradnji vodovoda do
Ravnice in rezervoarja na Ravnici. Projektna dokumentacija do stanovanjske hiše Ravnica 1
se bo izvedla v letu 2004.«

VODJA SLUŽBE MS
Miran Ljucovič
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