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NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO
BILA PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA
9. SEJA MESTNEGA SVETA, 2. 10. 2003
1.

SVETNIK TOMAŽ ŠINIGOJ je podal naslednji predlog: »V imenu svetniške
skupine SDS predlagam, da se na prvo naslednjo sejo mestnega sveta uvrsti točka
dnevnega reda z naslednjo vsebino: Začne se postopek sprejemanja meril za določitev
plač direktorjem javnih zavodov, podjetij, skladov in agencij, katerih ustanovitelj je
občina.
Predlog sklepa: Sprejmejo se merila za določanje plač direktorjem javnih zavodov,
podjetij, skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina.
Obrazložitev: Na osnovi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi smo na 8. seji, dne
17. 7. 2003, podali predlog, da se mestni svet seznani s plačami in ostalimi bonitetami,
ki jih imajo direktorji javnih zavodov, podjetij in agencij, katerih ustanovitelj je lokalna
skupnost. V gradivu za 9. sejo mestnega sveta v 3. točki dnevnega reda je podana ocena
trenutnega stanja in prošnja za strokovno tolmačenje določb zakona o lokalni
samoupravi, naslovljena na Ministrstvo za notranje zadeve. V gradivu za današnjo sejo
odgovora s strani ministrstva ni.
Na podlagi navedenega smatramo, da mestna občina nima sprejetega akta, ki bi to
urejeval. Pristojne službe naj župan zadolži za pripravo gradiva, ki bo predmet
razprave, izhajajo pa naj iz obrazložitev v 3. točki dnevnega reda 9. redne seje.
Predlog dnevnega reda utemeljujemo z zahtevo po uskladitvi aktov Mestne občine
Nova Gorica z zakonom o lokalni samoupravi. Naš namen je odprava morebitnih
privilegijev na račun davkoplačevalcev in razbremenitev le-teh v korist vseh
prebivalcev Mestne občine Nova Gorica.«

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: »Ker gre za zahtevno
problematiko, ki zahteva predhodno proučitev mnogih zakonskih in podzakonskih aktov, kot
tudi sklepov vlade in drugih internih navodil, poleg tega pa želimo pridobiti tudi mnenja in
izkušnje občin, ki so tak akt že sprejele, je predlagani rok v svetniški pobudi prekratek, tako
da bomo ustrezno gradivo pripravili brž ko bo to mogoče.
V prilogi vam posredujemo tudi odgovor Urada za lokalno samoupravo na to tematiko, iz
katerega je razvidno, da bo ta akt dejansko veljal samo za direktorja javnih podjetij, v našem
primeru torej za direktorja »Vodovodov in kanalizacije« ter direktorja »Komunalne
energetike Nova Gorica », eventualno pa še za direktorja »Mestnih storitev«, če jih bomo
preoblikovali v javno podjetje.« (PRILOGA 1)
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2.

SVETNIK ANDREJ MIŠKA je podal naslednji predlog: »V Novi Gorici še nimamo
pravega mestnega parka. V mestu je sicer ogromno zelenja, vendar večinoma ob
straneh ulic. Borovo gozdiček je preveč odmaknjen od mestnega centra, zato se starši z
otroki zadržujejo na Bevkovem trgu, ki pa je ob vročih dneh povsem neprimeren.
Občinski upravi zato predlagam, da prične s postopkom za ureditev mestnega parka
med Ulico Gradnikove brigade, sodiščem in Jelinčičevo ulico. Pod parkom bi lahko
zgradili podzemne garaže in jih ponudili v odkup prebivalcem, ki sedaj nimajo
varovanega parkirnega mesta. S kupnino za garaže pa bi financirali tudi ureditev parka,
v katerem bi lahko namestili tudi igrala za otroke in drugo opremo, ki v tak park sodi.«

Oddelek za okolje in prostor je posredoval naslednji odgovor: »Ureditev parkovnih
površin je v programski zasnovi za ureditveno območje lokacijskega načrta Ob sodišču, ki je
sestavni del prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica,
predvidena. Lokacijski načrt je obsežen in uresničljiv program za celotno območje še ni
določen. Bo pa mogoče delo zastaviti tako, da bomo mestnemu svetu v kratkem predlagali
pristop k izdelavi I. faze lokacijskega načrta, njegovega južnega dela, v okviru katere bo
mogoče urediti tudi predlagano manjše območje novega mestnega parka.«
3.

SVETNIK ANDREJ KLANJŠČEK in MAG. DAVORIN MOZETIČ sta postavila
vprašanja: »Mestna občina Nova Gorica daje velika sredstva v razvoj tehnološkega
parka. Zanima nas, kakšni so kriteriji za sprejem podjetij v tehnološki park, kdo jih je
določil in kdo o tem odloča. Zanima nas tudi:
- koliko in kakšna podjetja z razvojnim programom je podjetje Tehnološki park
že sprejelo;
- kakšni so načrti po časovnem zaporedju za naprej;
- kdo in kako spremlja porabljena sredstva s strani mestne občine za proračunske
postavke 05,15.«

Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji odgovor: » 1.Kakšni so kriteriji za sprejem
podjetij v tehnološki park, kdo jih je določil in kdo o tem odloča?
Pogoji, ki jih morajo podjetja izpolnjevati za sprejem v PTP, so določeni v Pravilniku o
članstvu, ki ga je sprejela Skupščina družbenikov – ustanoviteljev PTP. Na predlog
Programskega sveta PTP, ki oceni izpolnjevanje v Pravilniku o članstvu določenih pogojev
kandidata, sprejme sklep o vključitvi ali zavrnitvi kandidata Skupščina družbenikov PTP. Za
ocenitev izpolnjevanja pogojev se Programski svet PTP poslužuje posebne metodologije, ki je
priloga Pravilnika o članstvu.
Postopek za vključitev v PTP, vključno s Pravilnikom o članstvu je na voljo na spletni strani
www.primorski-tp.si
2.Koliko in kakšna podjetja z razvojnim programom je podjetje PTP že sprejelo?
Trenutno je v PTP včlanjenih 13 podjetij, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo procesov,
telekomunikacijami, varilskimi tehnologijami, informacijskimi tehnologijami in informatiko,
merilnimi instrumenti in senzorji in strojegradnjo.
Kratke predstavitve posameznih članov so dostopne na spletni strani www.primorski-tp.si
3.Kakšni so načrti po časovnem zaporedju za naprej?
PTP izvaja nabor možnih podjetij – kandidatov za včlanitev dvakrat letno. Posebno široko
akcijo nabor s predstavitvijo dejavnosti PTP smo med podjetji imeli v septembru. Celoten
postopek včlanjevanja do sprejema na skupščini družbenikov bomo zaključili do decembra.
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V bodoče bomo k včlanitvi vabili sveže izšolane tehnične kadre, ki imajo podjetniške
ambicije in inovativne ideje. Podatke o dejavnosti novo ustanovljenih podjetjih bomo
poskušali pridobiti iz registra, predstaviti dejavnost PTP in jih nato povabiti k sodelovanju.
4. Kdo in kako spremlja porabljena sredstva s strani mestne občine za proračunske postavke
05,17?
Poraba sredstev iz proračunske postavke 05,17- sofinanciranje programov tehnološkega parka
(svetovalne storitve podjetjem- članom, projekt IN- PRIME, projekt PRO-PLUS) spremlja
Oddelek za gospodarstvo in Oddelek za finance. Znotraj Oddelka za gospodarstvo spremljata
delovanje PTP načelnica Majda Metličar in njena namestnica Tatjana Gregorčič.«
4.

SVETNIK MIHA MAČUS je podal naslednjo pobudo: »Stranka mladih Slovenije
prosi oddelek za družbene dejavnosti, da do naslednje seje poda podroben plan
aktivnosti omenjenega oddelka, ker z odgovorom, ki smo ga dobili, nikakor ne
moremo biti zadovoljni.«

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: »
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo,
osnovno, srednje in višje šolstvo, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, kulturo, šport in
dejavnost mladih. Osnovne naloge nam daje področna zakonodaja za navedena področja.
Poleg tega pa je temeljni okvir še sprejeti občinski proračun saj prav iz tega dokumenta
izhajajo usmeritve in tekoče naloge.
V odnosu do izvajalcev programov – zavodov so to predvsem naloge vezane na usklajevanje
programov, sistemizacijo delovnih mest, usklajevanje višine materialnih stroškov ter
dodeljevanje posebnih sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov. Z vsemi zavodi (15) se
sklene pogodba za tekoče leto. Veliko aktivnosti je vezano na usklajevanje postopkov
izvajanja ustanoviteljskih pravic pri zavodih, kjer so soustanoviteljice tudi druge občine.
Takih zavodov je 10. Za vse zavode, kjer je več soustanoviteljev pripravljamo ustanovitvene
akte in njihove spremembe in skrbimo za usklajevanje z ostalimi občinami.
Posebno področje so programi, katerih izvajanje je vezano na javni razpis. V odvisnosti od
proračunskih sredstev objavimo razpise in sicer za sklad za izobraževanje, urad za mladino,
samostojne nosilce s področja kulture, humanitarne in socialne dejavnosti ter za šport. Za v
skupnem obsegu 200 mio SIT razpisanih sredstev je bilo prijavljenih 342 programov in od
tega je bilo sofinanciranje odobreno za 242 programov. Za te programe se sklene pogodba in
potem spremljamo realizacijo razpisa. Posebej vodimo še postopek podelitve štipendij za
nadarjene dijake in študente ter spremljamo izvajanje štipendijskih pogodb za 11 štipendistov.
Naslednji sklop dejavnosti je izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, kjer se
vodi postopek mesečno za 800 občanov. Tekoče mesečno po določilih upravnega postopka
tudi določamo prispevek za vrtec in izdajo odločbe glede oprostitev plačila vrtca za otroke, ki
so dalj časa odsotni zaradi bolezni. Prav tako je potrebno ob vsaki spremembi izdati novo
odločbo (sprememba dohodka družine, družinskih članov, sprememba vrtca). Letno tako
izdamo okrog 1.500 odločb. Na oddelku odločamo tudi o odobritvi denarnih pomoči socialno
šibkim občanom in je obravnavano okrog 150 posameznikov letno.
V delovno področje oddelka sodi tudi vodenje in izvajanje programov v mladinskem centru,
ki je za mlade odprt vsak dan od 9. do 20. ure. Poleg tega smo v letošnjem letu nosilci
obsežne naloge »Nova Gorica – Otrokom prijazno Unicefovo mesto«, v okviru katerega
poteka več projektov kot so: otroška igrišča, Mojca – punčka iz cunj, varne točke in drugo.
Sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo in to predvsem v segmentu določanja višine
plačil za oskrbo v domovih upokojencev. Iz občinskih sredstev se plačuje oskrbne stroške
oskrbovancev, če nimajo oziroma imajo premalo sredstev za preživljanje. V zvezi s tem se
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udeležujemo zapuščinskih obravnav glede pridobitve premoženja po pokojnikih katerim je
občina plačevala oskrbo.
Veliko nalog je vezanih na posamezne investicije in to tako pri pripravi programov investicij
kot tudi pri sami izvedbi (športna dvorana Nova Gorica, podružnična šola Prvačina, varovana
stanovanja, zamenjava vlečnice na Lokvah, bivalne enote)
V oddelku nas je zaposlenih sedem delavcev. Poleg načelnice, ki istočasno pokriva področje
zdravstva in sociale, so še vodja pisarne, referentka za zavarovanje in prispevke, svetovalka
za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, svetovalka za kulturo, svetovalka za mladino, ki
je tudi vodja Mladinskega centra ter pravnica, ki je zadolžena še za Oddelek za okolje in
prostor.
Glede nato, da je bila v prvi pobudi svetnika Marka Fileja izražena želja, da vsi načelniki
dostavijo mestnemu svetu plan dela za tekoče leto in vizijo za prihodnost, na katero je že bil
posredovan odgovor 17.7.2003 smo se v sedanjem odgovoru osredotočili na tekoče izvajanje
nalog. Vizija oddelka pa je predvsem v zagotovitvi takih programov s katerimi bomo
omogočili občanom storitve na tistih specifičnih področjih, ki so trenutno premalo ali pa celo
nezagotovljene, kot so varstvo starih (varovana stanovanja), bivalne enote za prizadete in
programi za mlade.«
5.

SVETNIK ANDREJ MIŠKA je podal naslednji predlog: »Mestna občina Nova
Gorica se že vrsto let trudi pri vzpostavljanju kolesarskih stez po širšem mestnem
območju. V ta namen je vložila v preteklih letih kar veliko denarja. Izkazalo se je, da
je ta denar dobro naložen, saj je na prime kolesarska steza med Novo Gorico in
Šempetrom zelo »prometna«.
Predlagam, da v mestni občini vzpostavimo sistem kolesarskih stez (poti), ki jih bomo
prebivalci in tudi turisti lahko koristili tako za rekreacijo, kot tudi za možnost
alternativnega (čistejšega) dostopa do posameznih krajev.
Poti bi označili s posebnimi tablami, ki bi kazale smer in tudi zahtevnost ter dolžino
posamezne steze.
Kot prvo predlagam označitev kolesarske steze, ki bi vsa potekala po že obstoječih
manj prometnih cestah, ki smo jih v zadnjih letih skoraj v celoti asfaltirali, in sicer:
Nova Gorica (Vodovodna pot), Kromberk (Vodopivcčeva), Loke, Ozeljan, Šempas,
preko šempaskega polja do avtoceste, ob avtocesti proti Stari Gori, v Rožno Dolino ter
nato mimo gozdarske hiše preko Panovca ponovno v Novo Gorico.«

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:
»Kot je bilo že ugotovljeno s strani svetnika, Mestna občina Nova Gorica že več let načrtno
vlaga v izgradnjo kolesarskih poti po širšem mestnem območju. V letu 2001 je naročila
izdelavo idejne zasnove ureditve kolesarskega omrežja na mestnem območju Nove Gorice.
V okviru predprijave za razpis strukturnih skladov o turistični destinaciji je bila kot del
projekta turističnega razvoja v Goriški regiji izdelana projektna zasnova regionalno
kolesarsko omrežje v Goriški regiji 2003/2006.
Obe omenjeni nalogi poleg tras kolesarskih poti in stez predvidevata enotno prometno
obeležbo. V skladu s finančnimi možnostmi se bo predlagane naloge tudi realiziralo.«

VODJA SLUŽBE MS
Miran Ljucovič
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