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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 MIRAN MÜLLNER je podal naslednji predlog: »V Slovenski
Nacionalni Stranki ugotavljamo, da je potrebno za prihodnost Nove Gorice na
področju visokega šolstva še marsikaj postoriti in združiti vso modrost, da bomo
nadgradili obstoječe stanje. S ponosom lahko gledamo na novogoriško Politehniko, ki
nam daje univerzitetno izobražene kadre, kateri so in bodo v bližnji prihodnosti nosilci
inovativnega razvoja celotne Goriške regije.
Ti študentje vsakodnevno zahajajo v hram modrosti, to je GORIŠKO KNJIŽNICO
FRANCETA BEVKA, kjer pridobivajo nova znanja. Menimo, da je to zadosten
razlog, da mestni svet obravnava in sprejme naslednjo pobudo.
Županu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da za naslednjo sejo mestnega sveta
pripravi sklep, ki bi spremenil ustanovni akt Goriške knjižnice v členu, ki govori o
imenu te ustanove. Nov naziv knjižnice bi bil: UNIVERZITETNA GORIŠKA
KNJIŽNICA - FRANCETA BEVKA.«

Oddelek za družbene dejavnosti je posredoval naslednji odgovor: »Strokovna služba
oddelka za družbene dejavnosti je preučila predlog in ugotovila, da predlog ni sprejemljiv, ker
je v nasprotju z veljavno zakonodajo.
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) v 13. členu določa, da ime zavoda vsebuje
označbo, ki navaja na dejavnost in sedež zavoda. Ime zavoda lahko vsebuje tudi ime
ustanovitelja, ime zgodovinske ali druge umrle pomembne osebnosti, če je podana privolitev
njenih zakonitih dedičev, sestavni del imena pa je lahko tudi znak ali grafična oblika imena.
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001) v 7. členu deli knjižnice po
prevladujočem krogu uporabnic in uporabnikov na :splošne, šolske, visokošolske, specialne in
nacionalne.
V 29. členu Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1) pa je določeno, da so univerzitetne knjižnice
glavne visokošolske knjižnice univerz. Visokošolske knjižnice podpirajo študijski in
raziskovalni proces, tako da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za študente,
visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce. Splošna knjižnica pa izvaja knjižnično
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dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju, storitve pa zagotavlja tudi za skupine prebivalcev
s posebnimi potrebami.
Vsaka knjižnica mora izpolnjevati tudi pogoje iz 36. člena zakona o knjižničarstvu.
Izpolnjevanje teh pogojev ugotavlja pristojno ministrstvo z odločbo. Knjižnica lahko začne z
izvajanjem svoje dejavnosti na podlagi pravnomočne odločbe, razen splošne knjižnice, ki
lahko začne z izvajanjem dejavnosti po vpisu v sodni register.
Na podlagi drugega odstavka 36. člena ZKnj-1 je ministrica za kulturo v soglasju z
ministrom za šolstvo, znanost in šport sprejela Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003). Sestavni del tega pravilnika je tudi
mreža splošnih knjižnic v Sloveniji. Goriška knjižnica Franceta Bevka je določena kot
osrednja knjižnica za Mestno občino Nova Gorica in za Občine Brda, Kanal, MirenKostanjevica in Šempeter-Vrtojba ter kot osrednja območna knjižnica za prej naštete občine
in še za Občine Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Tolmin Bovec in Kobarid.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da se označba »Univerzitetna« zaenkrat ne more pojaviti v
imenu zavoda, ker knjižnica ne izvaja te dejavnosti in tako ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev
med univerzitetne knjižnice.«

12. SEJA MESTNEGA SVETA, 16. 12. 2003
1.

SVETNIK ANTON KOSMAČIN je podal naslednjo pobudo: »V proračunu MONG
je tudi dotacija Turističnih društev, med njimi je tudi "Turistično društvo" Nova
Gorica. Zahtevamo poročilo o poslovanju turističnih društev ter njihov promet z
nepremičninami in zemljišči.«

Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji odgovor: »Dne 29. 12. 2003 smo
zaprosili 10 turističnih društev, ki so registrirana na območju Mestne občine Nova Gorica, za
poročilo o poslovanju in prometu z morebitnimi nepremičninami in zemljišči v lasti društev.
Iz prejetih poročil je razvidno, da vsa turistična društva, ki delujejo v skladu z Zakonom o
društvih in so na podlagi javnega razpisa Mestne občine Nova Gorica za sofinanciranje
programov turističnih društev, z dne 16. 05. 2003, na podlagi sklenjenih pogodb z Mestno
občino Nova Gorica, prejela finančna sredstva za njihovo delovanje, so v letu 2003 poslovala
skladno s programi, ki so jih priložila razpisni dokumentaciji.
V zvezi z njihovim prometom z nepremičninami in zemljišči pa smo ugotovili naslednje:
• TD Banjšice, TD Branik, TD Lokovec, TD Prvačina, TD Šempas in TD Trnovo
nimajo v lasti nepremičnin ali zemljišč in iz tega naslova ne prejemajo nobenih
dohodkov;
• KTD Vitovlje uporablja za izvajanje svojih dejavnosti dva montažna objekta, ki
služita zgolj za skladiščenje in gostinsko dejavnost, za katere je društvo registrirano;
• TD Dornberk in TD Lokve nista navedli s katerimi nepremičninami in zemljišči
razpolagata, podali pa sta odgovor, da v letu 2003 nista imeli prometa z
nepremičninami in zemljišči;
• TD Nova Gorica v svojem poročilu ni podalo odgovora na vprašanje ali razpolaga z
nepremičninami in zemljišči. V dopisu, ki ga je tukajšnji Oddelek za gospodarstvo
prejel, je navedeno, da je društvo pred štirimi leti pridobilo status društva, ki deluje v
javnem interesu, da deluje v okviru zakonskih obveznosti, ki jih opredeljuje Zakon o
društvih ter da vsa potrebna finančna in ostala poročila redno pošilja občinskim in
državnim institucijam, ki so za slednja pooblaščena.
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Dodatno gradivo v zvezi s poslovanjem turističnih društev je na voljo na tukajšnjem Oddelku
za gospodarstvo.«
2.

SVETNIK ANDREJ MIŠKA je podal naslednjo pobudo: »Cesta štev. 608/1067 na
relaciji Solkan-Ravnica v dolžini 2 km ter cesta štev. 607/5723 na relaciji GrgarČepovan v razdalji 1,5 km sta za normalen promet neprimerni, ker ne ustrezata
osnovnim pogojem varne vožnje. Cesta je speljana nad prepadi, kjer so tudi goloseki,
je v večjem delu preozka, strma in serpentinasta. Še posebno pozimi ob poledici so
vozne razmere nevzdržne. Nezaslišano pa je, da na teh dveh relacijah ni niti zaščitne
ograje!
Zaradi naštetih problemov in pomanjkljivosti so se tu zgodile številne prometne
nesreče, nemalo tudi s smrtnim izidom.
Ta problematika je bila že večkrat nakazana na sejah Mestnega sveta občine Nova
Gorica. Svetniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, prizadete krajevne
skupnosti ter strokovne službe so mnenja, da je nujno ta dva odseka razširiti ter
primerno urediti za promet. Ker pa je to državna cesta, mestna občina za to ni dolžna
trošiti proračunskih sredstev.
Zato predlagam da občinske službe urgirajo in dosežejo na DRSC, da se na omenjenih
nevarnih odsekih ceste št. 608/1067 in št.607/5723 postavi vsaj zaščitna ograja!
Omenjena dela so nujna, vsako odlašanje je prevzemanje prevelike odgovornosti za
prometne nesreče, katerih število se rapidno veča.
Omeniti moramo še to, da sta ti dve poti ključnega pomena za prevoz prebivalcev, ki so v celoti

zaposleni le v mestu, saj redka podjetja so v stečajnem postopku, zato se bo število
prevozov še povečevalo. Prav zaradi neurejenih cest ob sodobnejših avtomobilih vidno
hira tudi turizem, ki je bil pred desetletji spoštovanja vreden. V kolikor bodo cestne
povezave še neurejene, bo to še en razlog več, da se bodo tudi mlade družine selile v
mesto ter puščale domače kraje v izumiranju.«
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je posredoval naslednji odgovor:
»Cesti Solkan – Ravnica in Grgar-Čepovan spadata v sklop državne cestne mreže in kot taki v
upravljanju Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC). Oddelek za infrastrukturo in
gospodarske javne službe je že večkrat sprožil pobudo za ureditev te ceste kot tudi za
asfaltacijo makadamskega dela državne mreže na območju Trnovsko – Banjške planote.
Nazadnje je bila problematika ureditve teh cest obravnavana na skupnem sestanku
predstavnikov MONG in DRSC v začetku novembra 2003 v prostorih MONG. Predstavniki
DRSC so potrdili dejstvo, da neurejena infrastruktura negativno vpliva na nadaljnji razvoj
območja, vendar pa v proračunu RS za leto 2003 v ta namen niso bila predvidena nikakršna
finančna sredstva. Direktor DRSC je poudaril, da bo DRSC v letu 2004 obnovila nekatere
cestne odseke po Sloveniji, ki so v kritičnem stanju, vendar po prioritetnem vrstnem redu
glede na gostoto prometa. V proračun RS za leto 2004 za te cestne odseke finančna sredstva
niso predvidena.
Problematiko teh cest je na svoji seji dne 27.10.2003 obravnaval tudi odbor za prostorsko
načrtovanje in razvoj, varstvo okolja, komunalno infrastrukturo in stanovanjska vprašanja pri
MONG in zadolžil Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe, da posreduje
zahtevo po rekonstrukciji teh cest DRSC. Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne
službe je na DRSC ponovno urgiral z dopisom št. 343-32/96-3 z dne 12.12.2003.
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe je že v decembru 2003 pozval DRSC
za skupen sestanek DRSC in MONG, na katerem bo obravnavana problematika obvoznice
Solkan, pobuda KS Renče v zvezi z gradnjo obvoznice Renče in problematika ostale državne
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mreže na območju MONG. Sestanek bo predvidoma v zadnjem tednu januarja ali v začetku
februarja.«
3.

SVETNIK MARKO FILEJ je podal naslednji predlog: »Prosimo, če lahko ustrezne
občinske službe pripravijo analizo zaposlenih v občinski upravi, ter vseh javnih
zavodih v lasti MONG, in sicer glede na starost in izobrazbo.
Razlaga: Želeli bi se prepričati v to, da so na področju Nove Gorice mladi, predvsem
izobraženi kadri zaželjeni in da ne predstavljajo trn v peti nekaterim, ki so v sedlu že
vrsto let. Prepričani smo, da bi morali tudi vodilna mesta, predvsem na področju
trženja (mladi imamo nove, inovativne ideje) zasedati mladi, izobraženi kadri.«

Oddelek za splošne zadeve je posredoval naslednji odgovor: »Starostna struktura delavcev
občinske uprave Mestne občine Nova Gorica je sledeča:
STAROST
do 30
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 in več

ŠTEVILO IN DELEŽ (v %)
9
10,84
16
19,28
34
40,96
23
27,71
1
1,20

Izobrazbena struktura delavcev občinske uprave Mestne občine Nova Gorica je sledeča:
STOPNJA IZOBRAZBE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

ŠTEVILO IN DELEŽ (v %)
1
1,20
4
26
5
46
1

4,82
31,32
6,02
55,42
1,20

Podatke iz Javnih zavodov, kjer smo ustanovitelj ali soustanovitelj, še zbiramo.«
4.

SVETNIK ANTON KOSMAČIN je podal naslednjo pobudo: »Glede na
problematiko izgradnje parkirnih prostorov na Grčni dajemo sledečo pobudo:
Obrazložitev: " STANOVANJSKA ZADRUGA " GORICA, ki se je preoblikovala v "
URBANO " d.o.o. je " POSTALA " lastnik parcel št. 715/1, 715/2, 716, 71711 in
717/2 vse k.o. Nova Gorica. Zahtevamo, da ustrezne občinske službe preverijo
preoblikovanje ZADRUGE in PRENOS zemljišča. Članov STANOVANJSKE
ZADRUGE GORICA je bilo veliko in so vplačali članarino, ki za tiste čase ni bila
majhna, zato nas zanima, kje so vključeni v lastništvu URBANE d.o.o. ti člani.«

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: »Svetnik g. Anton
Kosmačin je podal pobudo, da se preveri ustreznost postopkov pri preoblikovanju
Stanovanjske zadruge Gorica v podjetje Urbano d.o.o. ter, da se ugotovi, ali so člani
4

Stanovanjske zadruge Gorica ustrezno uvrščeni med nosilce ustanovnega vložka v kapitalski
strukturi podjetja Urbano d.o.o.
Zaradi kompleksne pravne problematike, ki je vsebovana v pobudi svetnika, terja priprava
odgovora nekaj več časa in ga bomo posredovali na prihodnji seji mestnega sveta.«
5.

SVETNIK MARKO FILEJ je podal naslednji predlog: »Želimo, da se MONG
dogovori s Telekomom, da v najkrajšem možnem času omogoči priklop ADSL
priključka na celotnem področju MONG.
Razlaga: V kolikor želimo postati e občina, moramo omogočiti vsakemu občanu
možnost dostopa da interneta.«

Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor: »V mesecu novembru,
mesec dni pred svetniškim vprašanjem, smo v okviru nalog progama »e občine« na Telekom
PE Nova Gorica naslovili naslednji dopis – vprašanje:
Mestna občina Nova Gorica
Trg E. Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Datum : 19.11.2003
TELEKOM SLOVENIJE D.D. PE NOVA GORICA
Kidričeva ulica 17
Nova Gorica
Direktorica PE Nova Gorica
ga. Silvana Matelič
Zadeva : Izvajanje programa E občina
Spoštovana !
V okvir letošnjega programa e občina, ki ga že tretje leto izvajamo v občinski upravi, je
vključen tudi projekt opremljanja krajevnih skupnosti z ustrezno strojno in programsko
računalniško opremo ter vzpostavitev povezave le-te na internet omrežje.
Z namenom, da se računalniška oprema racionalno in koristno uporablja, jo krajevne
skupnosti namenjajo oz. uporabljajo tudi kot javno dostopne e točke za svoje krajane. Na ta
način želimo zmanjšati razlike med mestom in podeželjem pri možnostih javnega in prostega
dostopa do interneta.
Že pri samih začetkih oz. poskusih vzpostavitve e točk v krajih izvem mestnega območja smo
naleteli na veliko ( finančno ) oviro. V večini krajev izven mestnega območja naše občine
namreč še ni omogočen dostop do interneta preko ADSL priključka. Ta povezava je trenutno
za namene javnih e točk najbolj primerna ter iz finančnega vidika edina sprejemljiva. Zaradi
tega dejstva se obračamo na vas s pobudo in vprašanjem kdaj lahko pričakujemo ADSL
storitev v podeželskih krajih naše občine. Zanimajo nas vaši terminski in lokacijski plani
širjenja teh storitev z izvedbo ustreznih nadgradenj telefonskih central.
Ne samo za opisane javne e točke, tudi zasebni uporabniki interneta ter podjetja, obrtniki in
najrazličnejše ustanove zelo pogrešajo ADSL storitev oz. enakopravne možnosti dostopa do
interneta na celotnem območju občine. Pogoji dela, razvoja in izobraževanja so v krajih
izvem mesta slabši že zaradi lokacijske oddaljenosti, prometnih težav ipd. Ravno zaradi tega
želimo standard elektronskih storitev na podeželju izboljšati in izenačiti z mestom.
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Želimo, da naš dopis razumete kot skupno akcijo Programskega sveta e občine ter
podeželskih krajevnih skupnosti Mestne občine Nova Gorica.
Zahvaljujemo se vam za odgovor in vas lepo pozdravljamo !
Elvira Šušmelj
Direktorica občinske uprave in
Vodja programa e občina
Dne 15. 1. 2004 smo prejeli pismeni odgovor, da Telekom trenutno ponuja ADSL priključek
v Novi Gorici, Solkanu, Bukovici in Prvačini. V letošnjem letu želi širiti to ponudbo v skladu
s programom dela, ki pa še ni potrjen, zato o novih lokacijah ne dajo nobenih informacij.
Iz naknadnih razgovorov pa smo izvedeli, da še vsaj pet let ne bo ASDL priključkov v celi
občini, kajti sleherna nadgradnja telefonske centrale je nekaj milijonska investicija.
Žal napoved ni najbolj optimistična.«

VODJA SLUŽBE MS
Miran Ljucovič
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