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Številka: 900-9/2013-44 
Nova Gorica, 11. julij 2013  
 
 

 

Z A P I S N I K 
 
 
29. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 11. julija 2013 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.  
 

Sejo je vodil Matej Arčon, župan mestne občine, od 15. do 17. točke pa podžupan, Mitja 
Trtnik. 
 

Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.  

 

Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal župan, Matej Arčon.  

 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 27 svetnikov, in sicer: Dejana Baša, Tomaž 
Belingar, Bojan Bratina, De Brea Viljem, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, mag., 
Miro Kerševan, mag. Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, mag. Uroš Saksida, mag. Tomaž Slokar, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor 
Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
 
Opravičeno odsotni: mag. Lara Beseničar Pregelj, mag. Mirjam Bon Klanjšček, Srečko 
Tratnik 
 
Odsotna: dr. Robert Golob, Aleš Jakin 
 
Seji so prisostvovali: 

• mag. Vesna Mikuž,  direktorica občinske uprave 

• Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe  

• Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  

• Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo  

• mag. Anuška Radikon, strokovna sodelavka za poslovno-finančno spremljanje 
projektov  

•  Dr. Marko Vudrag, direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica 

•  Andrej Zucchiati, vodja javnega podjetja Mestne storitve, d.o.o., Nova Gorica 

•  Pavla Jarc, direktorica Kulturnega doma Nova Gorica 

•  Marjan Pintar, direktor Zdravstvenega doma Nova Gorica Osnovno Varstvo 

•  mag. Darko Tomšič, v.d. direktorja Zdravstveni dom Nova Gorica, Zobozdravstveno      
      varstvo 
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Dejana Baša  
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- Viljem De Brea. 

 
Od 23 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Oton Filipič, Tomaž Horvat, 
Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Tomaž 
Slokar, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter 
Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
  
Matej Arčon, župan:  
Dnevni red obsega 19. točk, 13. je bila umaknjena, kot ste že bili obveščeni.  

Na sejo so bili povabljeni k 14. točki predstavnik Zavoda za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica, k 15. točki predstavnik Mestnih storitev, k 17. predstavnik Kulturnega doma, 
k 18. predstavnik Zdravstvenega doma Nova Gorica Osnovno varstvo, k 19. Zdravstveni 
dom Zobozdravstveno varstvo. K točki 7. ste prejeli sklep o podelitvi priznanj, kjer bo 
potrebnih 17 glasov.  

Najprej pa odpiram razpravo na dnevni red. Prosim za prijavo.  
Svetnik Miro Kerševan, izvolite. 

 
Svetnik Miro Kerševan: 
Predlagam, da se 7. točka zapre za javnost. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Miran Müllner, izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Imamo kar obširen dnevni red.  

Prosil bi mestni svet, seveda, če se bo strinjal z mojim predlogom, da se 8. točka, 
to je Predlog Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in  
članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je 
MONG, umakne z dnevnega reda in da se obravnava na eni od rednih sej oziroma 
prihodnjih sej, to pa iz razloga, ker mislim, da je ta pravilnik pomanjkljivo pripravljen, da 
svetniki nismo dobili vseh informacij, kajti noter najmanj manjkajo analize o teh 
gospodarskih družbah, da bi vedeli o čem govorimo.  

Druga stvar je, da je pravilnik škodljiv. Škodljiv za nekatere direktorje, katere 
MONG nima z njihovo plačo nič in v tretjem delu bi poudaril, da je ta pravilnik celo 
nezakonit. Nezakonit pa je v tistem delu, kjer določa, da se plača oziroma, da se osnovna 
plača in dodatki, ki so dejansko pravica vsakega delovnega človeka, združijo.  

G. župan, mislim, da je to nepravilno, kajti plača je sestavljena iz osnovne plače, 
iz dodatkov, iz povračil in da to mora veljati za vsakogar posebej. Če nekaterim 
direktorjem te dodatke zmanjšujemo oziroma jih ne priznavamo, je to kot da ne 
priznavamo delovne dobe človeka, ki je delal.   

G. župan, glejte, tu sem osebno dobil uro za trideset let dela in če mi pride kdo od 
mladincev in reče, da to moje delo ni nič vredno, se ne počutim dobro in s tem 
pravilnikom hočemo nekatere direktorje, ki tu že leta in leta delajo, ki imajo delovno dobo, 
enačiti z nekom, ki dejansko danes prihaja na delovno mesto direktorja.  

Mislim, da je to protizakonito, ni pošteno in ni primerno. Če veljajo zakoni za 
delavce, za zaposlene, morajo v enaki meri veljati tudi pravila za direktorje.  

Tako, da predlagam, da se ta pravilnik umakne z dnevnega reda, da ne kuhamo 
tu stvari nepotrebno, če pa imate namen komu znižati plačo, g. župan, imate tudi druge 
možnosti. Lahko znižujete plače, ampak mislim, da ni prav, da v to vlečete tudi mestni 
svet.  
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Matej Arčon, župan: 
Mislim, da vam je bilo dovolj dobro in kvalitetno obrazloženo tudi na sestanku vodij  
svetniških skupin.  

Smatram, da je ta pravilnik zakonit, ampak prepuščam odločitev svetnicam in 
svetnikom. Mislim, da je tudi odbor za gospodarstvo, če se ne motim, soglasno potrdil z 
enim amandmajem, s  katerim smo se strinjali, tako, da ne vidim težav.   

Uroš Saksida, izvolite. 
  
Svetnik mag. Uroš Saksida:  
Imel bi samo en predlog, in sicer bi predlagal tako kot na svetniških skupinah, da se uvrsti 
tiste točke, kjer so vabljeni gostje, na začetek dnevnega reda, ne na konec, saj na ta 
način ne bodo tu čakali ves dan, ker vemo, da se lahko razprave razvlečejo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Zadnjič smo se na svetniških skupinah dogovorili ravno obratno. Dobro, se bomo zmenili 
za naslednjo sejo.   

Najprej dajem na glasovanje predlog svetnika Mirana Müllnerja, da se 8. 
točka Predlog Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki 
direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica 
oziroma solastnica je MONG, umakne. Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za, 1 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, 
Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, 
Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Mitja Trtnik. 
Predlog je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog, da se 7. točka Predlog Sklepa o podelitvi priznanj 
MONG za leto 2013 uvrsti na dnevni red, kjer potrebujemo 17 glasov. Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali. Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Tomaž 
Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, 
Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž 
Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, 
Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Na glasovanje dajem predlog svetnika Mira Kerševana, da se 7. točka Predlog 
Sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2013, zapre za javnost. Glasujemo.   
 
Od 25 svetnikov jih je 17 glasovalo za, 7 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Miro Kerševan, Darinka 
Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Tomaž 
Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, 
Robert Žerjal. 
PROTI so glasovali: Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Ana Marija Rijavec, 
Tomaž Slokar, Patricija Šulin, Stanko Žgavc. 
Predlog je bil sprejet.  
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Dajem predlog dnevnega reda s spremembami na glasovanje. Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, 
Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
 
Ugotavljam, da je sprejet naslednji dnevni red:  
1. Potrditev zapisnika 28. seje mestnega sveta, ki je bila 30. maja 2013 in 8. izredne 

seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2013      
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
4. Poročilo o izvršenih sklepih 28. seje mestnega sveta, ki je bila 30. maja 2013 in 8. 

izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2013     
5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
6. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2013 

v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013 
7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2013 
9. Predlog Sklepa o potrditvi Variante V, ki izhaja iz izdelanega DIIP »Ureditev 

smučišča na Lokvah«  
10. Predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za 

kulturni spomenik lokalnega pomena (druga obravnava) 
11. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v 

letu 2013 – nakup parc.št. 438/2 k.o. Stara Gora, 196/3 k.o. Rožna Dolina, 1460/2 
k.o. Nova Gorica, 477/3, 484/2  in 485/2 k.o. Kromberk 

12. Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v 
letu 2013 – prodaja parc.št. 1035/6, 1042/5, 1043/5, 1043/7 k.o. Nova Gorica 

14. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delovanju programa Svit za leto 2012 
15. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom o delu javnega podjetja 

Mestne storitve d.o.o. 
16. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova 

Gorica za obdobje 2007 – 2012  
17. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter 

finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Kulturni dom Nova 
Gorica 

18. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter 
finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni dom 
Nova Gorica Osnovno varstvo 

19. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter 
finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni dom 
Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo 

20. Predlog Sklepa o pripojitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica 
Zobozdravstveno varstvo k javnemu zavodu Zdravstveni dom Nova Gorica 
Osnovno varstvo. 

 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 28. seje mestnega sveta, ki je bila 30. maja 2013 in 8. 
izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2013   
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Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo na oba zapisnika.  

Ker razprave ni, dajem na glasovanje potrditev zapisnika 28. seje mestnega 
sveta, ki je bila 30. maja 2013 in 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 
2013. Glasujemo. 

 
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja 
Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 
Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida 
Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor 
Veličkov, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Zapisnika 28. seje mestnega sveta MONG, ki je bila 30. maja 2013 in 8. izredne seje 
mestnega sveta MONG, ki je bila 18. junija 2013, sta bila sprejeta.    

 

PRILOGA 1, 2 
 
 

 
2. točka dnevnega reda 

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 
 
Matej Arčon, župan:  
Prijava na razpravo.  

Prvi je prijavljeni je svetnik Oton Filipič, izvolite. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
V tej točki bi se želel zahvaliti za podporo pri postavitvi spominskega obeležja kulturniku, 
rodoljubu, duhovniku in botaniku, monsinjorju Alojziju Filipiču ob petdeset letnici njegove 
smrti.   

Kot predlagatelj, sorodnik in svetnik NSi - Nove Slovenije, Krščanske ljudske 
stranke, se želim še posebej zahvaliti svetnici SDS ge. Anamariji Rijavec za pobudo na 
mestnem svetu, županu g. Mateju Arčonu za finančno pomoč oziroma podporo, g. škofu 
v pokoju Metodu Pirihu za blagoslovitev obeležja, Krajevni skupnosti Ravnica,  Društvu 
moški pevski zbor Lipa Ravnica, g. Lojzetu Kobalu, avtorici knjige o monsinjorju Alojziju, 
profesorici ge. Ireni Breščak, vodstvu in uredništvu Ognjišče d.o.o. za izdajo knjige in 
vsem, ki so kulturno bogat dogodek na visoki ravni sooblikovali in vsem, ki so pri 
organizaciji te izvedbe pripomogli oziroma pomagali.   

Ob morebitnem obisku idilične vasice Ravnica vabim tudi vse, da si ogledate to 
zanimivo obeležje, ki naj bo prihodnjim rodovom in mladim svetilnik za zavedanje 
slovenskih krščanskih korenin.  

 
Matej Arčon, župan: 
Hvala lepa tudi vam.  

Naslednji je svetnik Miran Müllner. Izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Pred nekaj dnevi sem podal vprašanja oziroma pobude glede novogoriškega KENOG-a.  

Sedaj ste te odgovore dobili tudi svetniki na mizo, ampak z nekaterimi odgovori, 
ko sem jih tako na hitro prebral, nisem zadovoljen in bom, g. župan, v pisni obliki podal 
dodatna vprašanja in bi prosil, če mi do naslednje seje lahko še enkrat odgovorite.  
 
Matej Arčon, župan: 
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Naslednja je svetnica Darinka Kozinc, izvolite. 
    
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Najprej bi se tudi sama rada zahvalila za vse odgovore, ki ste mi jih dali in kateri so tudi 
resnično obsežni in zelo korektni.   

Vendar sem nekoliko manj zadovoljna z odgovorom glede sofinanciranja javnih 
del. Preprosto ne razumem popolnoma odgovora. Še sedaj ne vem, ali se je potem 
sofinanciralo, ali ne in če mi dovolite, bom citirala: «Po izdelani projekciji porabe sredstev 
za sofinanciranje smo ugotovili, da sredstva ne bodo zadoščala za celo proračunsko leto, 
ampak bo potrebno določen del sredstev še dodatno zagotoviti. Zaradi navedenega smo 
se odločili, da se sofinanciranje ustavi, vendar je bilo to v času, ko zanimanja skoraj ni 
bilo več, saj do nas ni prišla nobena informacija, da se kdo ni mogel prijaviti, pa bi se 
želel.»  

Zanimivo, zagotovo, da če ni sredstev, da tudi prijav najbrž ne bo. Dobro pa vem, 
da so ravno javna dela tista možnost za mlado generacijo, ki jo včasih imenujemo že tudi 
izgubljena generacija, da si lahko pridobi vsaj nekaj izkušenj na trgu dela.  

 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Bojan Bratina, izvolite. 
 
Svetnik Bojan Bratina: 
Zahvaljujem se za odgovore na obe moji pobudi in vprašanje, zahvaljujem se tudi, da je 
že danes uvrščena na dnevni red ena od predvidenih točk, to je razprava o preventivi ali 
presejalnem programu Svit in pričakujem, da se bodo tudi druge točke, ki zadevajo 
zdravstveno varstvo občanov kot obliko preventive, nadaljevale. Pričakujem, da bo čim 
prej prišla na vrsto tudi Dora ter da se bomo lahko umestili v ta  razpravljanja in pa tudi 
kreiranje zdravstvene politike, ker menim, da lahko ravno skozi aktivnosti v prihodnje 
kreiramo zdravstveno politiko.  

Glede drugega vprašanja, to je glede vodovoda do Fobce, sem tudi zadovoljen z 
odgovorom in samo upam, da bo vse tisto, kar je tam tudi uresničeno. Predvideno je, da 
bo v začetku novembra zgrajen vodovod do Fobce, to pomeni, da bomo v začetku 
novembra lahko preverili, koliko so te stvari uresničene.  

Širijo se namreč glasovi, da niso vsi ravno zadovoljni in najbolj odgovorni, to so 
Goriški vodovodi, ki naj bi imeli neke druge ali drugačne variante. Če bo prišlo do teh 
variant, že sedaj predlagam, da se uvrsti tudi točka na dnevni red, in sicer problematika 
oskrbe z vodo v naši občini. Menim, da mora postati cilj te občine pitna, tekoča voda v 
vsako hišo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Tomaž Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Postavil sem dve svetniški vprašanji na seji dne 30. maja, in sicer prva je zadevala 
problematiko odpadanja oken z najvišje novogoriške stavbe, to je Eda center in dobil sem 
tak telegrafski odgovor, kjer mi občinska uprava odgovarja, da to ni pristojnost občine, 
ampak so pristojne inšpekcijske službe ter da je dogodek obče znan in po vašem vedenju 
ga obravnava tudi pristojna inšpekcija.  

Sedaj moram reči, da s tem odgovorom nisem ravno prav zadovoljen, upam, da 
bo s temi zadevami vse v redu in se ne bo zgodila kakšna nesreča. Glede na to, da pa 
praktično dnevno občinska uprava komunicira tudi z upravno enoto in z drugimi organi, ki 
delujejo v okviru državne uprave, mi ta odgovor ni najbolj všeč. Tako, da skratka upam, 
da bo vse v redu, bi pa pričakoval vsaj to, da bi se o tem malo bolj pozanimali in podali 
bolj precizen odgovor, ali je bilo na tem področju kaj storjenega.  
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Drugo moje vprašanje pa se je nanašalo oziroma je bilo že takrat drugič 
ponovljeno, glede strukture cene zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov. Bil sem 
malo kritičen, vendar ta odgovor je dejansko pokazal, da so stvari še nerešene in 
nerazčiščene in da pa tudi ni vse stvar te uredbe o kateri pravite, da je začela veljati šele 
1. 1. 2013, sicer namreč ne bi imeli postavk cene tako kot so trenutno strukturirane. Sem 
pa vesel, da v novem elaboratu, ki bo pripravljen po tem, ko smo tistega iz meseca aprila 
ali maja zavrnili in ki teh popravkov ni vseboval, da bo nov elaborat to stvar, anomalijo 
odpravil ali nepravilnosti in bo cena strukturirana dejansko tako, kot mora biti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Valter Vodopivec.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Zahvaljujem se oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo za posredovan odgovor 
na moje vprašanje v zvezi s parkiriščem nad Borovim gozdičkom, tako imenovano 
»ledvičko«.  

Predlagam pa načelniku, da razume moje sedanje izvajanje kot »nestrinjanje z 
odgovorom« in sicer samo iz tega razloga, ker želim, da bi načelnik napisal v odgovor v 
zadnjem stavku na sledeči način: «Oddelek bo v postopku spremembe prostorskega 
izvedbenega akta, ki je v teku, predlagal, da se parkirišču zagotovi pravna podlaga.« itd. 
Namreč, trditve so bistveno drugačne od tiste, ki jo ponuja načelnik oziroma oddelek, kajti 
oddelek je podal naslednji odgovor v tem stavku: »V postopku spremembe prostorskega 
izvedbenega akta, ki je v teku, bi lahko parkirišču zagotovili … » To je za moje 
razumevanje več kot preveč hipotetično, če tako rečem, zato predlagam spremembo v 
odgovoru. V tem primeru, če se bo načelnik strinjal in tudi podal takšen odgovor, bom 
zelo vesel in se mu zahvalil za le-to.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Pokomentiral bi nekaj vprašanj, ki sem jih podal na prejšnji seji.   

En sklop se nanaša na možnost gradnje povezane s sprejemom OPN-ja in na 
območje Bonetovšče, Fajdigovšče. Na nek način sem že navajen prejemati naslednje 
odgovore: »Vsebino dopisa bomo v mestni občini preučili, presodili ali so kateri od 
predlaganih ukrepov primerni in učinkoviti.« in tako naprej in od tu naprej se ne zgodi nič. 
Enako je za OPPN- je v celotni Rožni Dolini, OPPN na Ajševici,  v Lokah in še in še je 
tega.  

Predlagam, da v bodoče nekako bolj konkretno odgovarjate. Kriza v kateri so 
ljudje zaradi tega, ker nimajo možnosti graditi na svoji zemlji je izjemno velika. V sklop 
tega je tudi moja pobuda, da bi se 106. člen OPN-ja dal na statutarno pravno komisijo. To 
sem predlagal že pred tremi meseci in dobil odgovor, da so poslali v reševanje 
statutarno-pravni komisiji.  

Pričakoval sem, da bomo imeli tu sedaj že rešitev. Po mojem bi se komisija v 
enem mesecu morala sestati in izdelati poročila. Kolikor imam informacijo se niti sestali 
še niso. Tako, da bi tu v tem delu predlagal, da se na nek način to pospeši, če se da in da 
se me tudi povabi na sejo, da predstavim svoj predlog tudi ustno.  

Predlagal sem tudi, da se na Trnovsko–Banjški planoti od Trnovega naprej na nek 
način vzpostavilo režim, na podlagi katerega bi dnevni obiskovalci, tisti, ki hodijo na 
piknike, vemo kdo je to na tem območju v glavnem, plačali takse, da bi lahko na ta račun 
imela nekaj tudi občina, nekaj tudi krajevna skupnost. Ocenil sem, da bi bil izplen tega v 
prvem letu približno 65.000,00 EUR. Odgovor sem dobil v smislu prejšnjega »bomo 
proučili« in na koncu: »Glede vsebinskega dela bi bilo projekt smiselno umestiti v celovito 
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urejanje turistične infrastrukture na Trnovsko–Banjški planoti skladno z občinskim 
prostorskim načrtom.  

G. župan, menim, da je to signal, da se v tem mandatu to ne bo obravnavalo na 
nobeni seji nobenega organa. Upam, da ne bo tako, ampak da boste zadevo vzeli resno. 
Govorimo o prihodkih občine, ki so vsak dan manjši.  

 
Matej Arčon, župan: 
Še svetnik Uroš Saksida, izvolite. 
  
Svetnik mag. Uroš Saksida: 
Zahvalil bi se Goriški knjižnici Franceta Bevka za odgovor na moje vprašanje glede 
izposoje elektronskih knjig.   

Veseli me, da gre tudi ta knjižnica s tokom časa naprej. Verjetno je ta odgovor  
zanimiv tudi za naše občane, saj so te elektronske knjige premalo oglaševane, mnogi 
verjetno tudi niso oziroma nismo vedeli, da to sploh obstaja.  

Goriški knjižnici pa bi predlagal, da v okviru svojih možnosti čim več sredstev v 
bodoče nameni prav nabavam novih elektronskih knjig predvsem v slovenskem jeziku.  

 
Matej Arčon, župan: 
S tem smo tudi izčrpali to točko in prehajamo na tretjo.  
 

PRILOGA 3, 4 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Vračam besedo Urošu Saksidi. Izvolite. 
 
Svetnik mag. Uroš Saksida:  
Imam dve vprašanji, eno bom tudi tu vprašal.  

Name so se obrnili prebivalci na vplivnem območju OPPN Ronket, ki se pripravlja. 
Mestna občina Nova Gorica je v mesecu maju letos razgrnila Občinski podrobni 
prostorski načrt Ronket. Glede na to, da je bilo s strani prebivalcev veliko nezadovoljstvo 
s predlogom me zanima, kolikšne so bile do sedaj in kolikšne so še planirane finančne 
obveznosti občine v zvezi s pripravo tega načrta? Zanima me tudi, kako je potekala 
priprava tega OPPN-ja pred njegovo razgrnitvijo, torej, ali je ta OPPN potrdila tudi 
županova komisija, ki je za to tudi neformalno sicer ustanovljena? Zanima me še, ali se 
bo glede na pripombe v razgrnitvi ta OPPN spreminjal v večji meri oziroma ali se bo 
morda sploh pripravil nov OPPN?  
 
Svetnik je postavil še pismeno vprašanje glede slabe izgradnje blokov ob Vojkovi cesti na 
Ronketu.  

PRILOGA 5 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Patricija Šulin, pripravi naj se Marko Tribušon. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Mestna občina Nova Gorica se rada ponaša z nazivom »mesto mladih«, ki pa področja 
delovanja mladinskega sektorja nima najbolje urejenega. Sicer se s tem področjem 
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ukvarja oddelek za družbene dejavnosti, ki sodeluje z mladinskim centrom in ostalimi 
organizacijami, ki izvajajo mladinske programe in projekte. Dosedanji način dela ne 
omogoča dovolj ciljno usmerjenega in bolj sistematičnega dela na področju mladine, ki bi 
hkrati zagotavljalo večje sodelovanje mladih in njihovih predstavnikov z lokalno 
skupnostjo.  

Mladi so ena najbolj ranljivih skupin v družbi posebej v sedanji gospodarski in 
finančni krizi, zato dajem svetniško pobudo, da se v okviru mestne uprave MONG na 
oddelku za družbene dejavnosti ustanovi samostojna služba, ki bo zagotavljala večanje 
kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb 
za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 
sodelovanje mladih ter spodbujanje raziskovalne dejavnosti mladih.  

Prav tako predlagam, da se za večje uresničevanje interesov mladih v okviru 
Mestnega sveta MONG ustanovi samostojna komisija za mladinska vprašanja, ki bo 
poleg svetnikov imela v sestavi predstavnike nevladnega sektorja, ki jih predlagajo mladi 
s stalnim bivališčem v naši občini oziroma nevladne mladinske organizacije, ki se 
ukvarjajo z delom na področju mladih v MONG. Tako bi se lahko zagotovilo kvalitetno in 
kontinuirano delovanje mladine v naši občini, zlasti pa pogoji za sodelovanje mladine z 
lokalno skupnostjo pri odločanju o za njih pomembnih področjih.   

Pismeno bom podala še tri ostale svetniške pobude, med drugim tudi vzpostavitev 
približevanja mladinskega centra Nova Gorica oziroma umestitev vaških mladinskih 
centrov v tiste krajevne skupnosti, kjer so za to zainteresirani.  

 
Svetnica je podala še pismeno pobudo, da se zaradi lažjega odločanja tako na komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot na mestnem svetu pri postopkih 
imenovanj za vodstvene delavce javnih zavodov in podjetij ter za ostale predstavnike 
MONG v svete in odbore, v postopek uvede življenjepise po modelu CV – Europass ter 
pobudo, da se predvajanje sej mestnega, ki ga sedaj pokriva TV Vitel, zagotovi tudi na 
spletu.  

PRILOGA 6 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Marko Tribušon, pripravi naj se Anton Peršič. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Imam eno vprašanje.   

V bližnji prihodnosti se nam obetajo novi davki na premoženja. V mestni občini že 
imamo zelo visok davek na nepozidana stavbna zemljišča, davek, kateri je nepravičen do 
občanov, predvsem pa ne služi svojemu prvotnemu namenu, da bi pospešil pridobivanje 
zemljišč za gradnjo. V teh kriznih časih zanimanja za nakup zemljišč praktično ni. Cene 
so se več kot prepolovile, davek pa ostaja enormno visok. Da je temu res tako, potrjuje 
tudi neformalni izračun novega davka na nepremičnine, po katerem bi lastnik luksuzne 
hiše na elitni lokaciji na obali vredne več kot po milijona evrov plačal letni davek v višini 
1.260,00 EUR, lastnik nepozidane parcele na obrobju Nove Gorice, vredne približno 
40.000,00 EUR, pa plača trenutno na leto 1.100,00 EUR davka.  

To pomeni, da so lastniki, kateri so bili prisiljeni sprejeti prekategorizacijo zemljišč, 
katera so v naravi po večini najboljša kmetijska zemljišča, v teh letih plačevanja davka že 
odkupili delež svojih parcel. Dobesedno so kupili lastna zemljišča.  

Zanima me, ali se bo ta davek z uvedbo novega davka ukinil, ali bodo občani 
primorani plačevati dva davka, seveda tisti, ki bodo to zmogli? 

  
Matej Arčon, župan: 
Anton Peršič, pripravi naj se Tomaž Slokar. 
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Svetnik Anton Peršič: 
Imam eno vprašanje.   

Že konec maja letos bi po načrtih moral zaživeti pilotni projekt urbanih goriških 
vrtičkov. Ker se to še ni zgodilo, sprašujem župana, zakaj projekt zamuja in kdaj bo 
mestna občina objavila razpis za dodelitev v upravljanje vrtičkov zainteresiranim 
občanom?  
 
Matej Arčon, župan: 
Tomaž Slokar, pripravi naj se Stanko Žgavc. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Imam v bistvu prošnjo vezano na to, da je ta mestni svet na prejšnji seji podal soglasje k 
sodni poravnavi, sklenjeni med mestno občino in SGP-jem glede lastništva javnih 
zemljišč v Novi Gorici in tudi glede na to, da je že skupina občanov podala neke 
anonimne prijave.  

Dajem pobudo oziroma prošnjo, da nas župan oziroma občinska uprava obvesti o 
tem, kdaj bo predana dokumentacija in vsebina obeh točk sklepa, ki ju je predlagala naša 
svetniška skupina, se pravi, da se vsa dokumentacija preda računskemu sodišču in 
komisiji za preprečevanje korupcije.  

Takoj, ko bo to storila občinska uprava, prosim, da svetnike o tem nemudoma 
obvestite in ponovno polagam na dušo, da tudi vsebino obeh sklepov s to dokumentacijo 
pošljete na obe pristojni inštituciji.  

 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik g. Stanko Žgavc, pripravi naj se Miran Müllner. 
  
Svetnik Stanko Žgavc: 
Imam eno vprašanje.  

V času priprav na gradnjo kampusa na lokaciji pod Kapelo oziroma na levem 
bregu potoka Koren, kjer so bili in so še danes vrtički, ki jih posedujejo meščani Nove 
Gorice, so pristojni s pisnimi obvestili, ki so bila nalepljena na tam stoječe lesene drogove 
in na ograje, obveščali vrtičkarje o pričetku določenih del in jih pozvali k opustitvi 
obdelave zemljišč. V posledici tega je nekaj vrtičkarjev opustilo obdelavo zemlje.  

S potekom časa, gre namreč za par let nazaj, so ta opuščena zemljišča pričeli 
obdelovati drugi občani. Pri tem so stopili v posest večjih površin zemljišč. Vrtičkarji, ki so  
kljub gornjemu obvestilu nadaljevali z delom na zemljiščih, opozarjajo, da tako 
posedovanje površin presega pojem vrtičkarstva ter da so novi posestniki dele zemljišč 
tudi oddali v obdelavo drugim, kar smatrajo za nepravilno in moteče postopanje.  

Zato sprašujem, kaj je bilo s strani mestne občine in strokovnih služb narejeno na 
temo vrtičkarstva v Novi Gorici? Pozivam k ureditvi navedene problematike v izogib 
sporov in samovolje.  

 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Miran Müllner, pripravi naj se Ana Marija Rijavec. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
11. septembra 1960 je bil na Erjavčevi ulici postavljen spomenik Edvardu Rusjanu. 
Spomenik je v dobrih petdesetih letih za nas Novogoričane s svojim pogledom na sinje 
prostrano nebo postal simbol in oblika svobode. Od izgradnje Eda centra, ki leži v 
neposredni bližini, pa je postalo jasno, da je bilo ime Edvarda Rusjana in posledično 
spomenik izrabljen s pomočjo takratne politike le v komercialne in gradbeno špekulativne 
namene.   
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Sedanji center nima prvotne zasnove, v oknih pa ne odseva obris legendarnega 
letala z imenom Eda, kot je bilo Novi Gorici obljubljeno. S svojo velikostjo je center 
spomenik popolnoma zasenčil in ga postavil na nivo brez potrebnega hišnega 
predpražnika ter s tem popolnoma zasenčil njegovo simbolno vrednost. Dejstvo je, da je 
potrebno spomenik in njegovo okolico obnoviti, ojačiti in urediti, o čemer se vsi strinjamo, 
bilo pa bi lahkomiselno obnavljati spomenik in okolico brez odprte diskusije in temeljitega 
razmisleka, ali je ta lokacija, ki spomenik postavlja v senco zgrajenega centra, danes 
sploh še prava. To bi bilo izjemno neracionalno.  

Zaradi tega, da spomeniku vrnemo pogled na nebo, predlagam, da mu poiščemo 
boljšo lokacijo, ga prestavimo bolj na vzhod in malce višje, to je na sam vhod v mesto, 
torej nekje na območje med Borovim gozdičkom in Grčno, kjer bi bil lepo viden vsakomur, 
ki vstopa v mesto. S tem bi mu vsekakor vrnili vso veličino, povrnili svežino in priznali 
njegovo legendarno svobodo.  

Moje vprašanje dopolnjujem oziroma predlagam, glede na to, da bo to 
problematiko obravnavala komisija za okolje, da se uvrsti to problematiko kot samostojno 
točko dnevnega reda na eno od naslednjih sej mestnega sveta,  tako, da imamo tudi 
mestni svetniki možnost povedati, kaj se bo na tistem mestu dogajalo in kako bomo ta 
prostor uredili, kajti dejstvo je, da vsa stroka samo pobira sredstva, da se delajo načrti, 
projekti na projekte, ki jih drago plačujemo, realizacije pa ni nobene.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Ana Marija Rijavec, pripravi naj se Gregor Veličkov. 
 
Svetnica Ana Marja Rijavec: 
Moja pobuda se nanaša že na pobudo iz ene izmed prejšnjih sej o zaščiti in odloku o 
kulturnih spomenikih lokalnega pomena.   

Včeraj nam je bilo na seji odbora za kulturo, šolstvo in šport obrazloženo, da na 
današnji seji te točke ni zaradi tega, ker je v domeni z Zavodom za kulturno dediščino, da 
pripravi ali kategorizira vse spomenike, ki so v goriški občini.  

Prav zaradi tega bi podala dopolnilno pobudo glede spomenikov lokalnega 
pomena, in sicer, da se kulturni spomeniki lokalnega pomena uvrstijo v tri sklope ali tri 
območja zaradi lažjega razumevanja in pa tudi vrstnega reda urejanja ali zaščite teh 
spomenikov, in sicer zaščita kulturnih spomenikov v mestu, zaščita kulturnih spomenikov 
v obmestnem območju ali periferiji in zaščita kulturnih spomenikov na podeželju. Mislim, 
da bi bilo s tem predlogom bolj jasno tudi ljudem, kje kakšen spomenik stoji in kakšno 
prioriteto ima glede zaščite, ko bodo seveda na Zavodu za kulturno dediščino sprejeli po 
vrstnem redu, torej zapisali spomenike, ki pridejo v odlok o zaščiti.  

 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov, pripravi naj se Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Torej, nadaljeval bom s prostorskimi plani te občine.   

Kot sem slišal, na občini pripravljate neke spremembe OPN-ja, to je dokumenta, ki 
je bil sprejet na mestnem svetu, in sicer v taki obliki, da bi šel na ministrstvo brez vedenja 
mestnega sveta. Na svetniških skupinah smo to zadevo predebatirali. Popravljanje OPN-
ja seveda pozdravljam, tudi spremembe, če bodo pripravljene v taki smeri, da bodo 
omogočile vsaj nekaj od prepovedanih gradenj, vendar bi predlagal, tako kot smo se 
dogovorili na sestanku predstavnikov svetniških skupin, da pred pošiljanjem v Ljubljano, 
pošljete dokument v morebitno dopolnitev tudi nam mestnim svetnikom, ki smo ne 
nazadnje dokument tudi sprejeli.   

Po plazenju po dokumentu OPPN sem ugotovil, da je predvidenih na Ajševici, v 
Lokah, v Rožni Dolini najmanj šestindvajset OPPN-jev. To je šestindvajset dokumentov, 
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ki morajo biti sprejeti, da bodo ljudje lahko na tistih območjih začeli graditi. To je ogromno 
število dokumentov, če vemo, da OPPN po navadi ureja tudi kanalizacijo, ki jo je 
potrebno   seveda tudi izvesti in tako naprej in tako naprej. Ne se slepiti prosim, denarja 
za to pa ni. Vsak predviden OPPN pomeni omejitev gradnje. Tako je treba pri 
predvidevanju OPPN- ja oziroma ob sprejetju tega v občinske prostorske plane biti zelo 
previden.  

Rad bi podal pobudo, da pogledamo kako je bilo v zadnjih desetih letih. Zato 
predlagam, da občinska uprava do naslednje ali še naslednje seje, če bo premalo časa, 
ugotovi koliko OPPN-jev je bilo v zadnjih desetih letih predvidenih, koliko narejenih, koliko 
sprejetih na mestnem svetu, koliko od tega izvedenih, se pravi, da so bile tudi izvedene 
kanalizacije in tako naprej in koliko neizvedenih. Naj predstavi stroške teh OPPN, za 
posamezni OPPN in skupno, naj navede izvajalce in zunanje sodelavce za posamezni 
OPPN in pri vsakem OPPN navede odgovorno osebo na mestni občini.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Valter Vodopivec, pripravi naj se Darinka Kozinc. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam eno vprašanje, ki ga naslavljam na župana.  

Ali je bil 1. 7. tega leta vinski večer organiziran na Bevkovem trgu v okviru »Poletja 
v centru« oziroma drugih prireditev v okviru »Poletnih doživetij v Novi Gorici«? Name so 
se namreč obrnili nekateri vinarji z naše občine z vprašanjem, kdo organizira omenjene 
dogodke in kdo jih financira. Na prireditvi so lahko sodelovali namreč le tisti vinarji, ki jih 
je organizator povabil. Posamezni vinarji z MONG so za dogodek izvedeli šele, ko so 
videli plakate oziroma publikacije, s katerimi mestna občina vabi na to prireditev. Ko so se 
želeli v vključiti v vinski večer, jim je bilo pojasnjeno, da lahko nastopijo le vinarji s 
povabili. Ogorčenje domačih vinarjev je toliko večje zaradi dejstva, da se je podoben 
zaplet zgodil že pred dvema letoma.  

Zato sprašujem pristojne v občinski upravi in župana, kdo je odgovoren za to, da 
se domači vinarji niso mogli udeležiti tega dogodka, ob dejstvu, da so bili vinarji iz 
sosednjih občin zastopani v bistveno večjem številu kot domači?  

Za odgovor in pojasnila se v naprej zahvaljujem, tudi v imenu prizadetih vinarjev.  
 

PRILOGA 7 
 

Matej Arčon, župan: 
Svetnica Darinka Kozinc, pripravi naj se Oton Filipič. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Imam sicer nekaj dodatnih vprašanj in pobud, vendar bom po poslovniku prebrala 
oziroma podala samo eno.   

V Solkanu pri hotelu Sabotin se je uredilo krožišče, za katero so seveda krajani 
Solkana zelo zadovoljni, ravno tako tudi svet krajevne skupnosti, kljub temu seveda ne 
bom komentirala tistih črno rumenih oznak in tako naprej, ki nekako ne sodijo v ta sicer 
starejši del, ampak imam nekoliko drugačno pobudo.  

V sredinskem delu, ki je sicer nekoliko majhen, so kajakaši postavili ob priložnosti 
svetovnega prvenstva en kajak. Nekako se mi je utrnila misel, da bi se pač proučilo 
možnost, da bi mogoče spomenik kajakaštvu, ki je na zelo neugledni legi ob marketu 
precej neopazen, za njim štrli tudi sam napis Mercator, preselili v ta osrednji del tega 
krožišča.  

Upam, da ni ravno naključje, ker sem danes že tretja, ki se ukvarja s spomeniki.  
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Svetnica je podala še pismeno vprašanje o pritožbi krajanov Solkana o zanemarjenosti 
Solkana v nasprotju z Novo Gorico, vprašanje o problemu klančin ob pločnikih, vprašanje 
o pokritju odprtega kanala kanalizacije, ki se nasproti kajak centra v Solkanu steka v 
Sočo, vprašanje o namestitvi obljubljenega ogledala v Grgarju in predlog glede žic v 
predoru Panovec.   

PRILOGA 8 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Oton Filipič, pripravi naj se Kaja Draksler. 
 
Svetnik Oton Filipič:  
Kot svetnik NSi sem v letu 2012 podal pobudo, po kateri je bil na 20. seji 20. septembra  
2012 sprejet sklep, in sicer za pripravo odloka o sofinanciranju vzdrževanja sakralnih 
objektov, ki naj bi bil objavljen tudi v Uradnem listu RS.   

Ker je v poročilu o izdanih sklepih navedeno, da je priprava odloka v izvajanju, 
sprašujem, ali je odlok že pripravljen, če morda še ni pa sprašujem, v kateri fazi je? 

Naslednje sprašujem, zakaj člani odbora za gospodarstvo za to sejo…. 
 

PRILOGA 9 
 
Matej Arčon, župan: 
Samo eno vprašanje je javno. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
… nismo prejeli zapisnika. Ena je bila pisna, to bi podal ustno, če lahko. 
 
Matej Arčon, župan: 
Po novem poslovniku je javno samo eno, ostalo daste pisno. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
To se nanaša tudi na današnjo sejo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ne glede na to na kaj se nanaša. Tako je po poslovniku. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Da, potem pa je po poslovniku. Bom zaprl usta.  
 
Matej Arčon, župan: 
Še zadnja je svetnica Kaja Draksler. 
 
Svetnica Kaja Draksler: 
Prebivalci Solkana, ki živimo ob križišču Vojkove ulice in Ulice Milojke Štrukelj vemo, da 
je omenjeno križišče eno izmed najbolj nevarnih v naši občini. Prebivalci, ki imajo svoje 
hiše tik ob tem križišču, so se zavarovali tako, da so vrtove in dvorišča na katerih se 
zadržujejo, obzidali z visokimi zidovi. Zidovi so sicer postavljeni v skladu z veljavnimi 
predpisi in povsem upravičeno, saj varujejo lastnike omenjenih nepremičnin, vendar je 
zaradi tega križišče še manj pregledno, saj do trenutka, ko je že prepozno vozil, ki pridejo 
iz drugih smeri pravzaprav ne vidiš. Ker sta obe cesti ravni marsikdo nezavedno poveča 
hitrost na več kot predpisanih 50 km/h. Vozniki, ki se po omenjenih cestah dnevno 
vozimo vemo, da tudi ko  nam semafor kaže zeleno luč, to še zdaleč ne pomeni, da lahko 
skozi križišče mirno zapeljemo. Nesreč je veliko, veliko je materialne škode, žal pa tudi 
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smrtne žrtve. Postavitev semaforja pred leti je situacijo nekoliko izboljšala, ni pa prinesla 
želenih rezultatov.  

Zato predlagam, da se razmisli o drugačni ureditvi omenjenega križišča. Ena 
izmed možnosti je, da po vzoru nekaterih drugih mest križišče postane »ležeči policaj«, 
ali da si bomo lažje predstavljali, kot je to urejeno v centru Ljubljane na Slovenski cesti 
pred veleblagovnico Nama.  

Naj se na tem mestu še zahvalim gasilcem iz Nove Gorice, ki so na mestu nesreč 
vedno prvi. 

 PRILOGA 10 
 

Matej Arčon, župan: 
Naj vam kar takoj odgovorim.  

Ravno v teh dneh smo prejeli ponudbo za ureditev celotne trase od Hermelike do 
hotela Sabotin, kjer bomo sprojektirali dve krožišči pri Hermeliki in na omenjenem križišču 
z vzporedno kolesarsko stezo in z ožanjem cestišča. 
 
Svetnica Kaja Draksler: 
Najlepša hvala, nisem bila seznanjena.  
 

 
 

4. točka dnevnega reda 
Poročilo o izvršenih sklepih 28. seje mestnega sveta, ki je bila 30. maja 2013 
in 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2013 

 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo.  

Svetnik Miran Müllner, izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Rad bi diskutiral o sklepu številka 5. prejšnje seje oziroma 8. izredne seje mestnega 
sveta.  

V tabeli je zapisano, da pred podpisom mediacijske pogodbe mora župan MONG 
zaprositi prisilnega upravitelja SGP, g. Janeza Artiča, originalne otvoritvene bilance 
podjetja SGP v zvezi  z lastninjenjem omenjenega podjetja in na podlagi le-teh preveriti 
pravilnost vpisov v zemljiško knjigo.   

Glede na to, da je zapisano, da je sklep izvršen, lahko to razumem, da so bile 
originalne otvoritvene bilance za SGP predane in razumem, kot da se je preveril vpis v 
zemljiško knjigo.  

Prosil bi samo, če mi lahko to potrdite, ali ne. 
 
Matej Arčon, župan: 
Zaprosili smo v skladu s sklepom,  odgovora pa še nismo prejeli.  

Izvolite, g. Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Če prav razumem, bi bilo potrebno pri 5. točki to pikico, ki je napisana pod sklep, da je 
izvršen, premakniti na desno stran, da je sklep v izvrševanju, kajti tako je zavajajoče 
zapisano, kot da je to že rešeno.  
 
Matej Arčon, župan: 
Bomo to popravili.  

Svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 
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Svetnik Gregor Veličkov: 
Ko smo se marca pogovarjali o stanovanjskem skladu, mislim, da je bilo marca, ne me 
sedaj držati za besedo, smo ugotovili, da so v lanskem letu kljub izjemno velikim 
sredstvom, ki smo jih mestni svetniki namenili za nakup stanovanj, kupili samo štiri 
stanovanja.  

Sprejeli smo sklep z naslednjo vsebino: »Mestna občina Nova Gorica do 
naslednje seje mestnega sveta prouči možnosti o redni likvidaciji stanovanjskega sklada 
oziroma o prenosu pristojnosti v zvezi z gradnjo in nakupom stanovanj iz stanovanjskega 
sklada na mestno občino.« Od takrat je poteklo že kar nekaj mesecev, od takrat je bilo 
najmanj štiri ali pet sej.  

Zanima me, ali se je kaj v tej smeri že odvilo, zakaj do naslednje seje nismo dobili 
tega odgovora oziroma tega me niti ne zanima, ampak, ali se tu kaj dogaja. Hočem 
odgovor.  
 
Matej Arčon, župan: 
Direktorica, izvolite.  
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 
Se opravičujem, če je bil to sklep. Takrat smo se pogovarjali in seveda stanovanjski sklad 
naj ne bi ukinili, naj se ukvarja še vedno s samo politiko priprave zagotavljanja stanovanj 
in z oddajanjem v najem. Gotovo pa je, da preden bo kakorkoli šla z investicijami naprej 
zgodba pri stanovanjskem skladu, nam mora le-ta predložiti in verjetno bomo tudi vam 
predložili investicijske projekte ter bomo šele nato zagotavljali finančna sredstva. 
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, g. Vodopivec? Izvolite.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sam bi rekel tako, da razprava kolega Müllnerja samo v polovici drži.  

Zaplet ali pa nerodnost je posledica naših sklepov, ki niso čisto konsistentno 
zapisani in tudi ne sprejeti. Namreč, če preberemo pozorno tisti sklep oziroma točko 5., 
piše: «Pred podpisom mediacijske pogodbe mora župan zaprositi prisilnega upravitelja 
SGP …« Je zaprosil, pika. Je izvršil ta del sklepa. Potem pa nerazumljivo gre tekst 
naprej: «… g. Janeza Artiča, originalne otvoritvene bilance podjetja SGP v zvezi z 
lastninjenjem omenjenega podjetja in na podlagi le-teh preveriti pravilnost vpisov v 
zemljiško knjigo.«  

Po mojem razumevanju je ta sklep malo razpotegnjen in nekonsistenten. Zato 
želim v svoji razpravi samo opozoriti nas svetnike in svetnice, da smo pri oblikovanju 
predlaganih sklepov malo bolj precizni. 

 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, postopkovno. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Rad bi samo pojasnil, ker ima Valter prav. Zapisano je napačno. Ko smo sprejemali 
sklep, je bil pravilno zapisan, tudi v današnjem zapisniku izredne seje je pravilno zapisan, 
v poročilu pa je tehnična napaka, je treba sklep samo pravilno vpisati noter. Mislim, da se 
je v tabelico vnesel en škrat. Tako jaz razumem to stvar. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, g. Veličkov.  
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Svetnik Gregor Veličkov:  
Hvala lepa direktorici za odgovor v zvezi s stanovanjskim skladom. Nisem ga najboljše 
razumel, zato bom poskusil postaviti vprašanje še enkrat malo drugače.   

Kot sem razumel, ste se odločili, da ne bi prenesli pristojnosti v zvezi z gradnjo in 
nakupom stanovanj iz stanovanjskega sklada na mestno občino. V redu, nimam nič proti.  

Sedaj ste rekla, če sem prav razumel, naj na stanovanjskem skladu pripravijo 
dokumentacijo in potem se boste v zvezi z gradnjo odločili, ali bo gradila občina ali 
stanovanjski sklad. Ali razumem prav ali ne?  

Ko bo odgovor pa bi prosil, če imam možnost še za eno vprašanje, ker sedaj ne 
znam postaviti vprašanja na še ne dobljen odgovor.  
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, direktorica. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 
V skladu z njihovim finančnim načrtom smo se dogovorili, da bo zadeva letos tako 
izpeljana, za naprej pa bomo seveda presodili, ali bomo mi prevzeli investiranje, ali ne.   

V finančnem načrtu stanovanjskega sklada je za letos zapisano, da se bo izvedla 
še investicija v Prvačini, kolikor vem po spominu, sedaj govorim na pamet, dokončala 
investicija v Čepovanu, ki je baje že dokončana in še nekateri nakupi stanovanj in za to 
bodo iz sklada zaprosili za poroštvo oziroma dodatna finančna sredstva pri rebalansu.  

V tem delu smo se dogovorili, da mora stanovanjski sklad najprej dostaviti v 
pregled dokumentacijo in potem bomo pač pripravili točko v okviru rebalansa ali pa 
dodatno za poroštvo. Za naslednje leto pa bomo seveda morali sprejeti odločitev že pri 
proračunu, in sicer, ali bomo mi izvajali investicije, ali jih bomo dali potem. 
 
Matej Arčon, župan: 
Dajem predlog poročila o izvršenih sklepih 28. seje mestnega sveta, ki je bila 30. 
maja 2013 in 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. junija 2013, s pripombo, 
na glasovanje. Glasujemo.   
 
Od 25 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Tomaž 
Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Boris Rijavec, Uroš 
Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Stanko Žgavc. 
Poročilo je bilo sprejeto.   

PRILOGA 11 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Matej Arčon, župan: 
Predsednik komisije Stanko Žgavc, izvolite. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
V svetu Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova 
Gorica ima mestna občina tri predstavnike. Na prejšnji seji, ki je bila 30. maja letos je 
mestni svet imenoval dva predstavnika.  
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Na ponovni poziv in prispele predloge komisija predlaga, da se kot tretjega 
predstavnika v svetu omenjenega javnega zavoda imenuje Aleš Markočič, roj. 1973, dipl. 
ekonomist. 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava.  

Ker ni razprave, dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet Javnega 
zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica kot 
predstavnika MONG imenuje še Aleša Markočiča. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton 
Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Miran Müllner, Anton Peršič, Boris Rijavec, Tomaž 
Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Tomaž 
Zarifa, Stanko Žgavc.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Vračam besedo predsedniku. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Tudi v svet zavoda Vrtec Nova Gorica kjer ima mestna občina tri predstavnike, smo na 
prejšnji seji imenovali dva predstavnika.  

Na ponovni poziv in na podlagi prispelih predlogov predlagamo, da se kot tretjega 
člana omenjenega sveta imenuje Tomaža Horvata, mag. prava iz Šempasa. 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava.  

Ker razprave ni, dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet zavoda 
Vrtec Nova Gorica kot predstavnika MONG imenuje še Tomaža Horvata. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 19 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Tomaž 
Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, 
Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Predsednik, izvolite.  
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Predsednica zavoda Osnovne šole Branik je mestno občino obvestila, da omenjenemu 
svetu osnovne šole poteče mandat. V svetu Osnovne šole Branik ima mestna občina tri 
predstavnike in na podlagi poziva komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
sta prispela dva predloga, in sicer Tina Krog, gimnazijska maturantka iz Prvačine in Jana 
Zoratti, gimnazijska maturantka iz Nove Gorice.  

Komisija predlaga, da se ti dve kandidatki imenuje kot predstavnici mestne občine 
v omenjeni svet in za tretjega kandidata bo komisija ponovila poziv. 
 
Matej Arčon, župan: 
Prijav na razpravo ni.  



 
 

 

 

18 

Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se v svet zavoda Osnovna šola 
Branik kot predstavnici MONG imenujeta Tina Krog in Jana Zoratti. Glasujemo.   
 
Od 25 svetnikov jih je 21 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Oton Filipič, Tomaž Horvat, 
Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Uroš 
Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Predsednik, izvolite. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Tudi svetu zavoda Osnovne šole Milojke Štrukelj bo potekel mandat. Tu ima mestna 
občina tri svoje predstavnike.   

Na poziv sta prispeli dve prijavi, zato komisija predlaga, da mestni svet kot 
predstavnika mestne občine v svet zavoda Osnovna šola Milojka Štrukelj imenuje Sergija 
Peljhana in Nives Breščak. Za tretjega člana bo komisija ponovila poziv. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ker razprave ni, dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet zavoda Osnovna 
šola Milojke Štrukelj kot predstavnika MONG imenujeta Sergij Peljhan in Nives 
Breščak. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Tomaž Horvat, Miro 
Kerševan, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Uroš Saksida, 
Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Izvolite, g. predsednik. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Na poziv Goriške lekarne zaradi izteka mandata dosedanjemu svetu zavoda v katerem 
ima mestna občina enega predstavnika ter na poziv komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja in prispelega predloga, komisija predlaga mestnemu svetu, da kot 
predstavnico mestne občine v omenjeni zavod Goriške lekarne imenuje Karmen Saksida.  
 
Matej Arčon, župan: 
Razprave ni. 

Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se v svet zavoda Goriška lekarna 
Nova Gorica kot predstavnico MONG imenuje Karmen Saksida. Glasujemo.   
 
Od 27 svetnikov jih je 21 glasovalo za, 2 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, 
Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, 
Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, 
Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI sta glasovala: Miran Müllner, Anton Peršič. 
Sklep je bil sprejet.  
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Predsednik, izvolite.  
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
G. Tomaž Vuga, član komisije za mednarodne odnose je podal nepreklicni odstop iz 
članstva v omenjeni komisiji iz osebnih razlogov.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga mestnemu svetu, 
da sprejme ugotovitveni sklep, da je Tomaž Vuga nepreklicno odstopil s funkcije člana 
komisije za mednarodne odnose. 

Nadalje komisija predlaga, da na podlagi prispele prijave za nadomestnega člana 
imenuje Boruta Bašina, univ. diplomirani pravnik iz Nove Gorice. 
 
Matej Arčon, župan: 
Dajem najprej na glasovanje Ugotovitveni sklep, da je Tomaž Vuga iz osebnih 
razlogov nepreklicno odstopil s funkcije člana komisije za mednarodne odnose.  
Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja 
Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 
Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida 
Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter 
Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc.  
Sklep je bil sprejet.  
  
Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se v komisijo za mednarodne odnose kot 
nadomestnega člana imenuje Boruta Bašina iz Nove Gorice. Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Tomaž 
Horvat, Miro Kerševan, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 
Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Gregor Veličkov, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Matej Arčon, župan: 
Še zadnje, kjer sem tudi sam predlagatelj. Iz enakih razlogov je g. Tomaž Vuga odstopil 
tudi iz skupščine EZTS-ja in za to mesto v skladu s 7. členom statuta EZTS predlagam 
Andrejo Trojar Lapanja našo vodjo projektne pisarne. 

Na glasovanje dajem najprej Ugotovitveni sklep, da je Tomaž Vuga iz 
osebnih razlogov nepreklicno odstopil s funkcije predstavnika MONG v skupščini 
EZTS. Glasujemo.   
 
Od 27 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Bojan Bratina, Viljem De Brea, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka 
Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 
Uroš Saksida, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Razprava.   
 Izvolite, g. Veličkov.  
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Svetnik Gregor Veličkov: 
G. župan, gotovo imate v skladu s statutom pristojnost, da predlagate kogarkoli na to 
mesto, vendar menim, da je mesto tako pomembno, da bi bilo potrebno o tem vsaj na 
ravni posameznih svetniških skupin opraviti eno diskusijo.  

Prav bi bilo, saj gre za mednarodne odnose, za zelo pomembno zadevo, da se 
vpraša tudi nas mestne svetnike, če že o tem odločamo, kaj mislimo, preden pride ta  
predlog na glasovanje.  

Čisto iz principa, ne da imam kaj proti gospe, ki jo predlagate, bom zaradi 
navedenih razlogov glasoval proti. 
  
Matej Arčon, župan: 
G. Stanko Žgavc. 
 
Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pač s tekom okolnosti pozvala 
tudi svetniške skupine, da predlagajo kandidate za člana skupščine EZTS.  

Res je, da  statut to ureja drugače, ampak na komisiji je o tem tekla razprava in 
smo bili mnenja, da glede na pomembnost te funkcije bi bilo morda prav in tudi zaradi 
informiranja mestnega sveta, da bi bil član te komisije eden izmed svetnikov Mestnega 
sveta MONG.   
 
Matej Arčon, župan:  
Izmed svetnikov mestnega sveta sta svetnika Uroš Saksida in Boris Rijavec.  

Strinjam se s pripombo g. Veličkova, da bi to morda bilo prav. Gre za 
nadomestnega člana, prihodnje leto poteče vsem članom mandat, kjer bi se lahko 
pogovorili o novih štirih predstavnikih, ampak glede na dosedanje izkušnje o poteku 
skupščine smo skušali v odbore in komisije imenovati ljudi iz stroke.  

V skupščino EZTS pa se mi zdi zelo smiselno in pomembno, da imenujem osebo, 
ki ima na MONG najširši pregled nad vsemi projekti, osebo, ki je bila direktorica Regijske 
razvojne agencije in pozna evropsko zakonodajo ter vse predpise in se mi je zdelo s 
strokovnega vidika, da je ta oseba v tem trenutku glede na omenjeno tudi najbolj 
primerna in je tudi hkrati naša vodja projektne pisarne. Toliko v obrazložitev.  

Bom pa vzel na znanje vašo pripombo za prihodnje leto, ko bomo imenovali vse 
nove člane. 

Ker ni več razprave, dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se kot 
nadomestno predstavnico MONG v skupščino EZTS, imenuje Andrejo Trojar 
Lapanja. Glasujemo.  

 
Od 27 svetnikov jih je 12 glasovalo za, 7 proti. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Tomaž Horvat, Anton 
Petrovčič, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter 
Vodopivec, Robert Žerjal. 
PROTI so glasovali: Tomaž Belingar, Miro Kerševan, Miran Müllner, Anton Peršič, Marko 
Tribušon, Gregor Veličkov, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 
2013 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013 



 
 

 

 

21 

 
Matej Arčon, župan: 
Besedo predajam direktorici občinske uprave, gospe Vesni Mikuž. 
 
Poročevalka: mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG 
Letos smo prvič uspeli, da smo pripravili polletno poročilo takoj po izteku šestmesečnega 
obdobja, za kar se seveda zahvaljujem vsem sodelavcem v občinski upravi.  

Pred vami je polletno poročilo, ki izkazuje na prihodkovni strani realizacijo 
prihodkov v višini 31,7 %. Glavnina je bila planirana v proračunu tekočih prihodkov, 
tekočih transfernih prihodkov in seveda zadolževanja. Med tekočimi prihodki so davčni 
prihodki v okviru načrtovanih, prav tako so nedavčni prihodki v prvem polletju realizirani 
tako, kot smo planirali. Izjema je mogoče tisti del davčnih prihodkov, ki se nanašajo na  
načrtovan priliv iz naslova koncesijske dajatve povezan s podelitvijo koncesije za javno 
razsvetljavo. Tu podelitev koncesije ni bila podeljena in seveda tudi prihodek ni realiziran.   

Transferni prihodki so realizirani v višini 1 %, vezani pa so seveda na investicije, ki 
se bodo izvajale oziroma naj bi se izvajale v drugi polovici leta in jih sofinancira država iz 
lastnih ali evropskih sredstev.    

Tretji najpomembnejši vir pa je zadolževanje, ki ni bilo realizirano ob polletju. Tu je 
potrebno povedati, da smo mi načrtovali pri prvem rebalansu v začetku leta zadolžitev 
4.750.000,00 EUR in seveda tudi konec junija dodatno zadolžitev za 2.950.000,00 EUR 
za poravnavo SGP. Tik pred koncem polletnega obdobja smo le uspeli izvesti celotne 
postopke in pridobiti tudi ustrezno ponudbo ter podpisati tudi prvo pogodbo za 
zadolževanje v višini 3.000.000,00 EUR, zato se bodo pač investicije izvajale v drugi 
polovici leta.  

Za ostali del zadolževanja še iščemo vire, eden od virov naj bi bil tudi Ribniški 
sklad, kjer bomo kandidirali na sredstva za investicijo v osnovno šolo.  

Na odhodkovni strani je realizacija 25,4 %. Po pomembnejših vrstah odhodkov so 
tekoči odhodki realizirani v skladu s pričakovanji 35,8 %. Tu je opazno prizadevanje 
občinske uprave pri varčevanju predvsem pri materialnih stroških in seveda smo sprejeli 
v prvi polovici številne ukrepe. Tekoči transferji so realizirani v višini 44,7 %, kar je realno. 
Tisto manjše odstopanje, da ni do 53 % je povezano s še nerazdeljenimi vsemi sredstvi 
na javnih razpisih in kot rezultat tudi učinka Zakona o uravnoteženju javnih financ, ker se 
transferji za zavode tudi nekoliko že zmanjšujejo.    

Investicijski odhodki so realizirani v višini 12,1 %. Tu je treba povedati, da se velik 
del investicijskih odhodkov nanaša na izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki 
in Centralno čistilno napravo. V tem delu je seveda realizacija skoraj nič in zaradi tega je 
tudi ta celotna realizacija investicijskih odhodkov nižja, prav tako niso bile realizirane 
investicije, ki so bile načrtovane iz kredita, iz istega razloga, ker kredita pač nismo še 
zagotovili v prvi polovici leta, je pa pripravljeno vse, da se tiste investicije lahko izvedejo v 
drugi polovici leta.   

Investicijski transferji so realizirani v višini 17,2 %, prav tako je to običajno, tako 
kot vsako leto je realizacija zelo podobna višini. Vezano je tudi na investicije, ki jih izvaja 
podjetje Vodovodi in kanalizacija. Naj še povem, da glede na takšno stanje kot je, 
problemi so namreč zagotavljanje sredstev, trend prihodkov iz države je tudi v počasnem 
upadanju in tudi stanje pri največjih investicijah v občini se še usklajuje in spreminja. 

Realizacija se bo lahko tudi še kaj zamaknila, posebej pri teh dveh velikih 
investicijah, zato načrtujemo pripravo rebalansa za septembrsko sejo, pri kateri bomo 
morali tudi zagotoviti dodatna sredstva za proračunsko rezervo za primer naravnih 
nesreč. Iz poročila se tudi vidi, da je sedaj stanje sredstev že skoraj porabljeno. 
Načrtovana sredstva so že skoraj porabljena in bo treba tu zagotoviti dodatna sredstva.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbori nimajo pripomb. Odpiram razpravo. 
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Svetnica Vida Škrlj, izvolite. 
  
Svetnica Vida Škrlj: 
Moramo pritrditi direktorici občinske uprave, da je potrebno pohvaliti občinske službe, ker 
so letos pravočasno pripravile podatke o realizaciji proračuna za prvo polletje. To je sicer 
v skladu z Zakonom o javnih financah in v skladu s tistim, kar je mestni svet terjal od 
strokovnih služb pri lanskoletni obravnavi. Če se spomnite, spoštovani kolegi in kolegice, 
lani smo tovrstno obravnavo opravljali konec septembra, relativno pozno, po počitnicah, 
po občinskem prazniku in pravzaprav v primeru potreb po ukrepanju ni veliko časa, ker je 
že skoraj konec leta.  

Letos je kar se tega tiče boljše, podatke imamo in imamo možnost, da pogledamo 
kako smo naredili to, kar smo po zakonu dolžni za na še občane in občanke ter se boste 
strinjali, da so občani in občanke v središču naših interesov. Vse kar počnemo tu 
počnemo za njih, torej ukvarjamo se z uresničevanjem splošnih in skupnih potreb, ki jih ti 
občani iz sredstev lokalnih skupnosti pričakujejo.  

Kako to naredimo? Naredimo tako, da seveda sprejmemo proračun z vsemi 
potrebnimi postavkami, akti, izvedbenimi akti in tako naprej. Kako se zadeva realizira, pa 
imamo možnost videti takrat, ko pogledamo to realizacijo. Lani z realizacijo nismo bili 
zadovoljni. Bila je nizka in smo imeli pripombe. Letos je ta realizacija še slabša, še nižja 
in seveda ne moremo z njo biti zadovoljni. Podatkov ne bom ponavljala, dovolj je če 
rečem, da so proračunski prihodki realizirani 31,6 % proračunski odhodki 25,4 %, da so 
investicijski odhodki realizirani 12,1 %, na polletni ravni, torej zaskrbljujoče je tudi dejstvo, 
da najpomembnejše, največje investicije v tem mandatu torej Centralna čistilna naprava, 
Regijski center za ravnanje z odpadki, ki blokirajo največ proračunskih sredstev, niso 
primerno realizirani. Ti investiciji, ki sem jih navedla, blokirajo 11.000.000,00 EUR 
investicijskih sredstev, realizirane so v višini 3.000,00 EUR, ne 3.000.000,00 EUR, 
3.000,00 EUR. Tako, da moram na tem mestu poudariti tisto, kar večkrat rečem, kadar 
govorimo o proračunu, in sicer, da mi s pobranimi sredstvi ne ravnamo učinkovito.   

Občani plačujejo davke, te davke bomo še povečevali z namenom, da za njih ne 
naredimo tisto, kar občani potrebujejo. Mi tega ne znamo učinkovito delati in to je 
zaskrbljujoče. Škodo delamo dvakrat, ne samo da ne naredimo to kar občani pričakujejo, 
ampak tako kvalitetna investicijska sredstva ne damo v obtok na voljo našim obrtnikom in 
podjetnikom, ki bi s temi dejanji opravljali dejavnosti in bi rekla, služili, tako, da je ta škoda 
dvojna in nad tem mora biti človek zaskrbljen.  

Ob tej zadevi oziroma ob izjemno nizki realizaciji proračuna za prvo polletje pa me 
skrbi še relativna ravnodušnost občinske uprave do teh podatkov. Pri obrazložitvi 
posameznih postavk zasledite take dikcije: to je sicer običajno, to je po navadi v drugi 
polovici leta, to se bo uredilo kasneje…, skratka nekako ena velika brezbrižnost do 
situacije v kateri se nahajamo.   

Seveda se s tem ne strinjam ter da to ne moremo podpreti in mislim, da v tem 
trenutku, ko obravnavamo te podatke za polletje, imamo možnost nekaj ukreniti. Ena 
logična posledica tega je en sklep, ki ga predlagam in prosim, da o njem razmislite in ga 
podprete.  

Predlagam, da občinska uprava do konca julija pripravi program odprave 
zaostankov pri realizaciji proračuna za letošnje leto, da ta program, ki ga pripravi začne 
nemudoma izvajati in tudi pride do tega, da bo realizacija proračuna v letošnjem letu čim 
večja, da se približa zaželenemu cilju.  

Tako, da če dovolite, bom še enkrat prebrala sklep in tudi vam ga bom poslala: 
»Mestni svet ugotavlja, da je realizacija proračuna za obdobje januar – junij 2013 izjemno 
nizka, zato nalaga občinski upravi, da do konca julija 2013 pripravi program ukrepov za 
odpravo zaostankov pri realizaciji proračuna in jih začne nemudoma izvajati ter tako 
zagotovi realizacijo proračuna do konca leta.» 
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Ena zadeva, ki še posebej skrbi je ta, da ob reorganizaciji občinske uprave ni dala 
primernih rezultatov. 

 
Matej Arčon, župan: 
Čas je že potekel. 
 
Svetnica Vida Škrlj: 
Samo še ta stavek. Ravno na tem področju povečanja učinkovitosti smo si obetali velike 
učinke iz te reorganizacije in teh ni.  
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala za vaš predlog. Direktorica bo kasneje odgovorila.  

Naj omenim ti dve večji investiciji, ki ju sami očitate. Vedeti je treba, da so tam  
predvideni prihodki za RCERO in čistilno napravo, ki jih ne bo in tudi odhodkov letos v 
taki višini ne bo.  

Ne gre tu za učinkovitost občinske uprave. Gre za celotno proceduro sprejemanja 
določenih aktov, dokumentacij, preverb na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, pri soglasjih  
pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. To je zelo kompleksna zadeva. Ne da nismo bili 
učinkoviti pri teh dveh projektih, saj so bile projektne dokumentacije poslane pravočasno, 
vendar so pa na ministrstvih cele procedure več mesecev.   

Omenim vam, da smo komaj včeraj dobili soglasje za projektno dokumentacijo za 
objavo razpisa za čistilno napravo. Pri RCERO in pri čistilni napravi so štirje in pet 
razpisov, ker so ločeni po fazah. Potem se čaka odločbe, tako, da letos bo tudi pri 
rebalansu to razvidno, da bo realizacija in prihodkov in odhodkov dosti manjša. Ne gre 
pa, da bi tiste prihodke porabili za kaj drugega. 

Svetnik Miran Müllner. Pripravi naj se Darinka Kozinc. 
  
Svetnik Miran Müllner: 
Iz tega poročila je jasno, da ne moremo govoriti o dobrih stvareh. Nekaj se je sicer 
naredilo, ampak realizacija je katastrofalna.   

Dejstvo je, g. župan, da ste nam predlagal slab proračun. Slab proračun zaradi 
tega, ker ste se očitno z vašo občinsko upravo precenili pri tem, kaj se lahko naredi in kaj 
se ne more narediti. Pri vsej zgodbi je razvidno to, da nekateri finančni tokovi potekajo, 
samo finančni, samih investicij v občini pa ni, ne velikih, niti majhnih. Kjer piše »bomo 
naredili v drugi polovici leta«, če bi bilo to res, če bi vam verjeli, na to kar piše, bi bila 
potem cela MONG eno samo velikansko gradbišče. Ampak do sedaj se je v sedmih 
mesecih zelo malo naredilo tudi na majhnih projektih, sedaj pa bo kar naenkrat vse 
prekopano. Če omenim vodovod na Grčni, pa vodovode v Grgarju, v Fobci je že prej 
svetnik pri pobudah govoril, pa razsvetljavo ste nam ponujali, ponujali ste nam nek odlok, 
potem pa nam poveste, da je razpis padel, da se ni nihče prijavil. To pomeni, da je bil 
predlagan slab odlok. O CERU, vodovodih in čistilni napravi ne bi govoril, ampak je cel 
kup teh majhnih stvari, katere dejansko ne funkcionirajo. V tej občini nismo sposobni 
operativno urediti niti najmanjše stvari. Pohvale vredna je tu mogoče edino investicija, ki 
smo jo naredili v vrtcu v Solkanu, vse drugo pa dejansko močno, močno šepa.  

Res ne vem, kaj boste vi naredil za realizacijo tega. Lansko leto ste nam obljubljal, 
da se bo spremenilo, ko boste uvedel projektno pisarno, da se bodo operativne zadeve 
bolj hitro odvijale, ampak dejansko poteka vse samo na papirjih. Mislim, da je pri tej 
operativi potrebno narediti nekaj bolj konkretnega.   

Moram pa povedati, da tako polletno poročilo ne bom podprl zaradi tega, ker so 
noter tudi slabo opredeljene nekatere dikcije. Na primer o projektu Adria A, ki je projekt 
strateškega pomena za celotno okolje, mi govorimo kot da je to nekakšen obrobni 
okoljski projekt, ampak ni tako. To je zelo pomembna stvar kako se bo naše območje 
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priključilo na evropske prometne tokove, mi ga pa tako površno obravnavamo in tudi cel 
kup drugih stvari.  

Tako, da bi res te dikcije, ki jih je že kolegica pred mano omenila, dal ven in bi 
naredil nek nov rebalans in seveda od vas bi rad slišal, kaj boste naredili, da boste 
izboljšali operativo. Za operativo se pa ve, je delo na terenu, da bo nekaj videti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Vsaj nekaj je učinkovalo iz prejšnjega poročila, se pravi iz poročila za leto 2012, in sicer, 
da smo dobili na mizo poročilo pred iztekom julija, kar pa seveda ne pomeni, da smo 
nekako s tem zadovoljni. Mislim, da je moja kolegica ga. Vida povedala bistvo tistega, kar 
ona kot finančnica, kot strokovnjakinja na tem področju lahko opazi.  Namreč številke ne 
lažejo, številke so neizprosne. Mi lahko delamo zraven take in drugačne obrazložitve, 
ampak številke stojijo in to je tisto, ki žal, kot sem rekla, pove realno sliko.  

Hvaležna sem za graf 1 na strani 4, kjer so prihodki. Če si malo pogledate ta graf 
boste videli, da tudi prihodki so bili zelo, zelo slabo načrtovani. Za enkrat zgleda tako. 
Veljavni plan, realizacija 30. 6., rdeča barva, skoraj nikjer se ne dosega polovice. To je 
ena zadeva, ki mi je nekako skočila v oči. 

Druga zadeva. Mimogrede bi pokomentirala samo še nekaj postavk, ker kot 
pravim je ga. Vida Škrlj povedala vse tisto, kar misli naša svetniška skupina. Zelo slaba 
realizacija je mednarodno sodelovanje 13,2 %, pa smo mejna občina, kar tega v 
preteklosti ni bilo, ostaja nam samo Azerbajdžan in trenutno Rusija oziroma Dubno, o 
Kitajski ne duha, ne sluha, da ne govorimo o zamejcih. Komisija tako ali tako pa nič ne 
dela oziroma nima kaj delati. Se opravičujem.  

Zanimivo pa je to, kar mi je skočilo ven tako mimogrede pri pregledu. Zelo nad 
planom pa so protokolarne zadeve, prireditve, pogostitve in tako naprej. Te so vse nad 50 
%. Poglejte si malo.  

Zelo me moti recimo, da se ni uredilo energetsko učinkovite prenove javne 
razsvetljave. V treh letih se tega ni naredilo. To je namreč izjemen prihranek mestne 
občine. Imamo postavko 0. To je zame nerazumljivo, ker bi se tu dalo prihraniti veliko  
energije in če bi bili dovolj hitri, bi se nam v tem času že vrnili stroški vlaganja.   

Ravno tako me moti recimo, da je zmanjševanje onesnaževanja in tako naprej, 
kontrola in nadzor 3,5 %. Lepo vas prosim, 3,5 % realizacija.   

Drugo kar me moti je, da mi imamo projektno pisarno in tako naprej. Nisem 
zasledila, koliko dohodkov nam je po reorganizaciji prinesla projektna pisarna skozi 
projekte. Da bi dobila na splošno sliko, pa vas prosim, če mi na to odgovorite.  

Dejansko pa ko gledaš in tako malo slalomiraš med temi številkami ter med tem 
kar ste napisali, ugotavljam, da se delajo projekti za to, pa za ono in za tretje na papirju, 
kot je že rekel Miran Müllner. Očitno vam je to lažje delati, realizacija pa, oprostite, 
katastrofa, kot da smo se tu nekje ustavili in ne znamo spraviti stvari v tek.  

Spoštovane kolegice in kolegi, razumeli smo, da se je bilo potrebno ukvarjati s 
postavitvijo recimo načina dela in tako naprej, vendar tri leta so mimo. Teh treh let ne 
bomo nadoknadili. To je dejstvo. V enem letu ne bomo naredili vsega za nazaj. Star 
slovenski pregovor pravi: »Kar lahko narediš danes, ne odlašaj na jutri!« Žal smo te stvari 
pozabili. Ta dejstva nam povedo številke, pa mi lahko razlagate in pišete obrazložitve, kot 
želite.  

Skratka, spoštovane kolegice in kolegi, podprla bom sklep, ki ga je dala moja 
kolegica Vida. Vsekakor pričakujem, da bomo dobili na septembrski seji mogoče nekoliko 
več podatkov o tem, kaj se je v tem času realiziralo, recimo, če določena dela tečejo, da 
bomo vsaj dobili eno sliko, ker dobro vemo, da do konca meseca novembra, ko se 
zaključi proračunsko leto, verjetno kaj dosti čudežev ne bo več.  
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Hvala lepa za poslušanje, moram pa reči, da takega poročila tudi sama ne bom 
podprla.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Miro Kerševan, pripravi naj se Oton Filipič. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Sam pa bom to občinsko upravo pohvalil. Dotaknil sem se samo delčka proračuna za 
šest mesecev, ki je tekel preko Gradišča, kjer smo poskušali cesto asfaltirati. Ta projekt 
sem spremljal in sem bil gotovo več kot desetkrat na občini. Lahko povem to, da ko se 
nek projekt začne in seveda, če želimo imeti dober projekt, ni možnosti, da se ga lahko 
spelje v šestih mesecih. Lahko povem, da na Gradišču s projektom, ki je bil izdelan, 
nismo bili zadovoljni. Ponovno ga je moral projektant popraviti. Nato smo morali objaviti 
razpis in na razpis se lahko vsak pritoži in to traja tudi mesece.   

Zato bom podprl ta proračun za šest mesecev. Na Gradišču imamo vsaj del ceste, 
ki je zelo kvalitetno, zelo zadovoljno napravljena. Tudi župan se je trudil, da bi se ta cesta 
začela čim prej, ampak dokler niso bili pravi projekti se ni začelo in to bom vedno podprl. 
Kar se napravi, naj bo kvalitetno, ne glede kdaj.  
  
Matej Arčon, župan: 
To konkretno investicijo nisem natančno pogledal, verjetno je v polletnem poročilu  
realizacija 0, ker bo plačano v sedmem mesecu, ampak cesta je narejena oziroma vsaj 
en del.  
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Točno tako. 
 
Matej Arčon, župan: 
Oton Filipič, pripravi naj se Anton Peršič. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Glede realizacije proračuna oziroma rebalansa 2013 bi se obregnil ob sredstva za žičnico 
Lokve. Ostalo bom pustil pri miru.  

Se pravi, po prejetem gradivu danes pred sejo, se za realizacijo te točke oziroma  
teh namenjenih sredstev stvari že zapletajo, zato je bilo takrat na vrat, na nos izsiljenih 
200.000,00 EUR v proračunu. Zato sem tudi na to opozarjal in tudi ne sam ter tudi odbor 
za gospodarstvo, kateremu sem predsedoval.  

Sedaj pa naj vam preberem citat iz gradiva, ki smo ga prejeli pred sejo v zvezi s 
tem. Od Goriške akademije deskanja in smučanja smo dobili pismo in citiram: «…ker smo 
bili deležni napadov in šikaniranja znanih oseb na smučišču in smo proti njim sprožili 
sodne postopke zaradi povzročitve izpada dohodka.« Zgleda, da so ti poskušali že enkrat 
na Lokvah, kakor sem razbral z gradiva in nadaljujejo. Nadalje citiram: «Zatorej dokler se 
zadeve sodno ne rešijo, bomo zahtevali sodno prepoved bilo kakšnih naložb na 
smučišče.« Konec citata.  

Sedaj pa vas spominjam, da sem na tovrstne probleme opozoril kot svetnik, kot 
predsedujoči odboru za gospodarstvo in če se spominjate, sem tudi zaradi tega  
februarsko sejo protestno zapustil in podal nepreklicni odstop z mesta vodenja odbora za 
gospodarstvo. Kot kaže smo imeli prav. Sedaj se stvari tam zapletajo in če Lokve ne 
pridejo do konca s temi letošnjimi 200.000,00 EUR iz proračuna, naj sprejmejo 
odgovornost za to vsi svetniki, ki niso upoštevali teh opozoril svetnikov, ponavljam, da  
nisem bil sam in odbora za gospodarstvo.     

Takšen način reševanja smučišča na Lokvah ni sprejemljiv. Sprašujem se, kdo bo 
za teh 200.000,00 EUR sprejel odgovornost in kam bodo šla ta sredstva? Opozarjali smo, 
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ker imamo prakso, kako so se že velikokrat namenjala sredstva za Lokve. Morda tudi 
zaradi tega danes nismo prejeli zapisnika odbora za gospodarstvo, sam ga nisem prejel, 
v katerem smo tudi podali sklep, da se zahteva ugotavljanje lastništva, čigav je teptalnik 
na Lokvah, ker se baje ne ve čigav je ta teptalnik. Tu je ogromno nerešenih stvari. 
200.000,00 EUR nam pa sedaj visi nad glavo. Tudi po prejetem, se pravi spremenjenem 
gradivu za Lokve tik pred to sejo, imam občutek, da se stvari zapletajo. Upam, da se 
motim. Ali je morda zaplet tudi kaj v povezavi glede zapisnika, ali so ostali člani odbora 
za gospodarstvo prejeli zapisnik, ali ne?  

Pri predlogih sem moral pač umolkniti. Obregnil bi se pa glede predlagane takse, 
spet g. Veličkova, na podeželju. Predlagam, naj takso uvaja v mestu, na podeželju pa je 
potrebno turistom najprej nekaj ponuditi, potem pa od turistov nekaj pričakovati. Ne jih kar 
odirati. Če ta namen res obstaja, naj se najprej vsaj žičnica na Lokvah pripelje do konca, 
ali bo tu ostalo pri projektu. Sedaj bomo pri točki, ki jo bomo obravnavali, videli, kaj bo 
prišlo na plan. Samo to, kar se tiče izvajanja proračuna 2013. Kot kaže, bo tudi to ostalo 
zgolj pri projektih in me zanima, kam bo šlo teh 200.000,00 EUR.  

 
Matej Arčon, župan: 
Repliko imate na g. Filipiča. G. Veličkov, izvolite.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
G. Filipič, pravite, da nam teh 200.000,00 EUR visi nad glavo. Prav nič nam ne visi nad 
glavo. Prav nič. Rekli smo, da bo teh 200.000,00 EUR šlo iz zadolžitve, tako, da nam nič 
ne visi nad glavo, ker se nismo zadolžili.. Tako je to, če ne pogledate podrobno gradiva.  

Drugo, danes pred sejo ste dobili od g. Kobala na roko napisano eno stran in 
sedaj pljuvate po projektu Lokve, pljuvate po projektu »taksa«. To ni način. Vprašajte 
nekoga, dajte se pozanimati preden napadate tako neargumentirano.  
 
Matej Arčon, župan: 
Replike na repliko ni. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Prosim vas, poglejte si točko oziroma izhodišča, ki sem jih pripravil za »takso« in dajte 
prebrati, ali bomo kaj ponudili turistom, ali pa se samo zafrkavamo. Dajte si to pogledati. 
Ne govoriti »turiste bomo samo olupili«. Dajte si prebrati preden tu nekaj napadate in 
omenjate Veličkova. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Anton Peršič.  
 
Svetnik Anton Peršič: 
Tudi sam nisem prav zadovoljen z realizacijo proračuna v prvih šestih mesecih. O tem so 
veliko govorili že moji kolegi svetniki, in sicer o dobrih in slabih straneh tega proračuna, 
zato sam tega ne bom ponavljal.  

Oglasil sem se pravzaprav predvsem zato, da bo moj glas slišan za naprej pri 
boljšem, bolj učinkovitem delu in realizaciji prihodnjega proračuna.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Podprl bom predlog občinske uprave, čeprav seveda nihče od nas svetnikov ni 
zadovoljen z realizacijo. Podprl bom tudi predlog, ki ga je predlagala ga. Vida Škrlj, ker 
menim, da je dober in usmerjen v pozitivno odločanje občinske uprave za v naprej.  
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Menim pa, da je realizacija, ki je bila v vseh večjih projektih, ki so bili do sedaj 
izvedeni oziroma, da so bili v tem celem praktično triletnem obdobju dejansko projekti 
prejšnje občinske uprave, to je še iz mandata g. Brulca. Imamo kar nekaj tudi naših 
investicij, nekaj od teh tudi ad hoc investicije. Te so naj dam primer, recimo pločnik pri 
gimnaziji. Ne tako dolgo nazaj, mogoče tri, štiri seje nazaj sem predlagal, da se uredi 
prometni režim okoli gimnazije in dobil odgovor od gospoda, da to vpliva na celoten 
promet v mestu in da bomo sedaj pristopili ter do konca leta izvedli prometno ureditev v 
celem mestu. Tri mesece za tem bagerji pri gimnaziji, razumeš, delajo pločnik, se zaletijo 
v tiste, ki delajo od Gratela, razumeš, oni se zaletijo v tiste, ki delajo od vročevoda, 
skratka popolna zmeda. Ne rečem, saj sedaj zgleda, da bo lepo urejeno in upam, da bo v 
skladu s prometno študijo, ki jo bo očitno mestna občina naredila do konca leta.  

Že ga. Darinka Kozinc je opozorila na nerealizirano javno razsvetljavo. O tem smo 
se pogovarjali tudi na sestanku predstavnikov svetniških skupin. Pozivam vas, da če smo 
že na nek način vsi mestni svetniki podprli to investicijo, da pospešite vseeno to revizijo, 
ki jo pripravljate in ponovno greste v razpis, mogoče prilagodite razpisne ali pa olajšate 
razpisne pogoje tako, da se bodo prijavili tudi tisti, ki nimajo realizacije ne vem koliko 
milijonov evrov.  

Kot rečeno, sam bom podprl dokument, ki ga je je pripravila občinska uprava z 
dopolnilom ge. Vide Škrlj.  

 
Matej Arčon, župan: 
Repliko imate na g. Velikčova, izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Rad bi se oglasil v razpravi kolega Gregorja, ko je govoril o prometni študiji in omenjal  
pobudo kolegice Darinke Kozinc. Danes smo slišali tudi pobudo Kaje Draksler in mislim, 
da je res prav, da se naredi ta prometna študija.   

Glejte, saj lahko nekateri svetniki ploskajo, kako dobro je, da je promet šel iz 
Solkana drugam, samo ta isti promet je šel k stanovalcem na Cankarjevi ulici oziroma kar 
gre preko Lavričeve in potem v industrijsko cono.   

Mislim, da če se dela neka prometna študija, tako kot je bilo rečeno oziroma kot je 
predlagal Gregor in tudi ostali svetniki predlagamo, naj se to uredi celovito in za vse 
enako. Kajti res je, da vsak parcialno tam svojemu sosedu uredi, da mu ne vozijo kamion 
pod oknom, ampak hkrati pa pelje dejansko v naselje kjer je spalno območje te iste 
kamione. S prometno študijo se absolutno strinjam, ampak ne jo delati parcialno. 
Naredite za celoto tako, kot se je pred leti naredila za Grčno.  
 
Matej Arčon, župan: 
Imate repliko svetnik Valter Vodopivec? Izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Bom zelo kratek.  

Kolege in kolegice bi samo spomnil, da se mi zdi ta trenutek brezpredmetno 
razglabljati pri obravnavi te točke o neuspelem razpisu za obnovo javne razsvetljave, kajti 
o tem, da bo razpis neuspešen, sem jih opozoril že pri drugem branju takratnega odloka, 
ko sta bila prisotna oba gospoda iz Velenja. Menim, da je nesmotrno sedaj ponavljati v 
nedogled. Treba je samo sprejeti ustrezne ukrepe, da se zadeva sanira, če se sploh še 
da sanirati.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Patricija Šulin, pripravi naj se Tomaž Slokar. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
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Pri tej točki pravzaprav sprejemamo poročilo o izvrševanju proračuna naše občine za 
prvo polovico leta in tudi poročilo o realizaciji tega proračuna, tako da verjamem, da so 
strokovne službe to poročilo kot tudi samo realizacijo ustrezno in pravilno finančno ter 
tudi opisno izpeljale.  

Rekla pa bi, da je v bistvu delo na MONG v smislu projektov in izvedb projektov, ki 
jih lahko tudi sami opazimo, ali pa ne opazimo, ko niso narejeni v naši okolici, zelo slabo, 
v smislu, da je bilo to slabo že pod prejšnjim županom in da je sedanji sestav zelo veliko 
slabo načrtovanih projektov tudi od prejšnjega sestava podedoval ter je potem zelo težko 
vzpostaviti neko smiselno stanje za naprej.  

Tudi sama sicer nisem povsem z vsem zadovoljna, lahko bi bili nekateri projekti, 
naloge boljše opravljene, vendar je seveda težko vse zadovoljiti, saj je mestna občina kot 
večkrat poudarjamo težka občina iz smisla, da ima mestno jedro, ki je veliko in potem kar 
osemnajst krajevnih skupnosti, vsaka seveda s svojimi potrebami. Sama sem že enkrat 
razpravljala v zvezi z načrtom razvojnih projektov, ki so v enem delu slabo načrtovani, 
tudi sedaj, to je treba priznati in je tudi iz tega poročila kot tudi iz same realizacije, na kar 
ste mnogi tudi opozorili, zelo dobro razvidno.   

Zato bi ponovno predlagala, da se načelniki oddelkov in ostale strokovne službe 
seveda z županom usedete in ponovno proučite smelost nekaterih razvojnih projektov in 
da predlagate, ali ukinitev, ali popravke v smeri realizacije. Prav gotovo pa bo potrebno 
vložiti veliko energije skorajda na vseh področjih, tako, da je pred nami še veliko dela in 
ne nazadnje tudi mi svetniki lahko marsikaj predlagamo, ko sprejemamo proračune. 
Tako, da je en del krivde tudi na naši strani.  

 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Tomaž Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
V bistvu sem malo v zadregi, ker moram ponavljati vsaj določene stvari, ki jih po navadi 
povem, bodisi ob sprejemanju polletnih obračunov, bodisi ob sprejemanju zaključnih 
računov proračunov za pretekla leta. Mislim, da sem dvakrat oziroma ob treh prilikah že 
tudi podal neka stališča ali pa predloge, na kakšen način pristopiti k stvarem.  

Sedaj mi je predvsem žal za tista sredstva, ki tu že več časa čakajo in iz papirjev 
štrlijo te ničle, namreč, na področju kanalizacij kjer imamo namenska sredstva iz naslova 
taks in se stvari več ali manj ponavljajo in čakajo na prihodnja leta. Županu pa vsega v 
letu 2014 ne bo mogoče izvesti. Mislim, da se tega tudi sam zavedate.   

Predlagal sem vam tudi, če na področju kanalizacije ne tečejo stvari, dajte 
premisliti na vlogo, ki jo opravlja nadzorni svet v teh družbah. Nekje očitno nekaj ne 
funkcionira. Ko predlagamo te predloge, bodisi skozi pobude, vprašanja oziroma pri 
obravnavi teh poročil, zgleda, da tolčemo z glavo ob zid ali pa še slabše ob neko gumo, 
kjer praktično ne dobimo nekega odziva in potem ponavljamo nenehoma te pobude in 
seveda dobronamerno opozarjamo.    

V teh primerih bi nekako pričakoval, da se pripravi tudi za nas svetnike, da bomo 
sedaj z neko večjo težo objektivnosti ocenjevali mogoče tudi razloge, zakaj do določenih 
stvari ne pride oziroma se jih ne da izvesti. Recimo, če pripravite nek pregled teh 
projektov z neko časovnico, pa navedite razloge, zakaj se to ne izvede in terminski plan, 
potem bomo tudi mi prišli do malo bolj objektivne slike, mogoče tudi bolj razumeli to, kar 
nam tudi pripovedujete, sicer izpade vedno tako, da smo kritični in da ne znamo pač nič 
drugega pametnega povedati. Lahko bi diskutirali, bodisi s predstavniki v nadzornih 
svetih teh družb, bodisi z direktorji, pripravite neke realne plane, ocene prioritete in 
mislim, da se bomo potem tudi lažje o teh stvareh pogovarjali.  

Kar se tiče same potrditve tega poročila, niti ne vem, ali ima kakšen smisel to 
sprejeti, ali ne sprejeti, ker mislim, da tu sprejemamo neka dejstva, ki so znana. 
Kvečjemu bi lahko potrjevali, če opazimo kakšno sintaktično ali semantično napako v teh 
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besedilih. To so pač zatečena dejstva in o teh niti nimamo kaj dosti razpravljati. Vseeno 
pa bi vam položil na srce to, kar sem že prej povedal.  

   
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Marko Tribušon, izvolite. 
 
Svetnik Marko Tribušon:  
Mislim, da mogoče malo preostro in prehudo ocenjujemo sedaj to poročilo, ker je šele 
polletno. Se pravi, pred seboj imamo še pol leta časa, da se te stvari realizira.   

Predvsem se je treba vprašati, zakaj so postavke 0 pri nekaterih ključnih projektih 
oziroma zakaj še ni bilo nič realizirano? Mislim, da so to taki projekti, ki jih je smiselno 
zamakniti oziroma začeti v drugi polovici leta, s tem, da se izvedbo združi oziroma 
združijo s proračunom za leto 2014 in se projekt v kompletu in čim prej konča ter zaključi, 
ker mislim, da nobeden ne bi bil zadovoljen, da mu sedaj prekopamo cesto, izvedemo do 
polovice, ker za drugo polovico ni denarja  in da čakamo do naslednjega proračunskega 
leta, da lahko to cesto oziroma bilo katero investicijo zaključimo.   

Tako, da mislim, da je mogoče to ocenjevanje v določenih pogledih malo preveč 
črno-belo.  

  
Matej Arčon, župan: 
Če ni več, bi zaključil tako. Strinjam se z določenimi pripombami, ampak nekaj je treba 
vedeti. Poročilo je pač o izvrševanju proračuna finančno poročilo, tisto, kar je dejansko v 
finančni realizaciji tudi bilo realizirano. Kar nekaj investicij je, ki so v teku in ki nimajo še 
finančne realizacije. V tem trenutku je res težko obrazložiti, da ni nič, ampak investicija 
enega dela ceste, kot je povedal recimo g. Kerševan, je že realizirana, ampak tu je 
razvidno, da do 30. 6 je 0. Tudi na področju vodovodov in kanalizacij so se te investicije 
začele izvajati, finančna realizacija pa je dejansko 0.  

Strinjam se s tem predlogom, ampak bi vprašal predlagateljico gospo Vido Škrlj,  
bilo bi tudi dobro za pripravo rebalansa proračuna, ki bo v septembru, da bi se na enem 
takem neformalnem srečanju, katerega upam, da bi se ga udeležili tudi vsi svetniki, v 
drugi polovici avgusta sestali skupaj z občinsko upravo in pregledali vse investicije, ki so 
v teku in tudi katere investicije so trenutno zaradi določenih ali morebitnih sporov, pritožb, 
še v fazi reševanja. Bilo bi tudi lažje potem pri sprejemu rebalansa proračuna v 
septembru to obrazložiti in bi videli dejansko, kaj lahko letos realiziramo in kaj ne. To bi 
bil moj predlog, če se svetnica seveda strinja.  

Tako, da mestni svet ugotavlja, da je realizacija proračuna za obdobje januar – 
junij izjemno nizka, zato nalaga občinski upravi, da do konca julija pripravi program 
ukrepov za odpravo zaostankov, sam bi predlagal do druge polovice avgusta. Dejansko 
bi mi šli skozi vse te investicije in vam jih takrat tudi predstavili, seveda, če se strinjate.  

Replika. Izvolite. 
 

Svetnik Gregor Veličkov: 
G. župan, sam bi celo še malo podaljšal oziroma predlagal recimo do naslednje seje. 
 
Matej Arčon, župan: 
Naslednja seja je septembra. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Saj se ne mudi, dajte do septembra. 
 
Matej Arčon, župan: 
V drugi polovici avgusta bom sklical sestanek, kjer vam bomo predstavili vse investicije, 
kje so, kako tečejo in v kakšni fazi so. 
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Svetnik Miran Müllner. 
  
Svetnik Miran Müllner: 
G. župan, sedaj nam predlagate, da politična oblast postane izvršna oblast. Se pravi, ali  
naj mi svetniki nadomestimo načelnike in zaposlene v občinski upravi …  
 
Matej Arčon, župan: 
Se opravičujem, ne razumem te pripombe.  
 
Svetnik Miran Müllner:   
Objasnil vam bom v nadaljevanju.   

Dejansko hočete sedaj na mestne svetnike preložiti tisto delo, ki ga mora opraviti 
občinska uprava in to mislite opraviti na enem sestanku, ki je pač obvezen oziroma 
neobvezen. Saj mi dostikrat govorimo, sedaj se nekje nekateri svetniki polivajo s peskom, 
pač ne moremo jim pomagati, če dajejo slabe predloge na mestnem svetu in da se ne 
realizirajo.  

Ampak dejansko je tu popolnoma nekaj drugega. Dejstvo je, da morajo načelniki 
narediti operativni načrt. Kaj ima mestni svet s tem? Kaj se bomo tam spet trgali za 
koščke in da boste potem v časopisu rekli, tako, kot ste rekli za sodno obravnavo: »Saj 
so jo potrdili mestni svetniki«. 
 
Matej Arčon, župan: 
Lepo vas prosim. 
 
Svetnik Miran Miüllner: 
Treba bo g. župan …  
 
Matej Arčon, župan: 
Lepo vas prosim. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
G. župan, treba bo prevzeti odgovornost za tisto, kar ste nam ponudili in tudi za ne 
realizacijo tega. Mislim, da smo precej prizanesljivi do občinske uprave pri teh zadevah, 
ampak gre dostikrat na škodo občanov. Potem pa nas občani vlečejo za rokav skorajda 
vsaki dan po ulici, medtem, ko nam tisti, ki so dejansko krivi za to, da se te stvari ne 
spelje, predlagajo slabe stvari, tovariš Miran prosim, ne se smejati, ker je dejansko tako. 
Vi ste v pisarni, mi smo pa na cesti in sedaj mislite te stvari rešiti z enim sestankom, kar 
seveda ne gre. Mislim, da je potrebno narediti operativni načrt in se o njem resno 
pogovoriti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Ne vem, kaj sem prelagal na občinske svetnike, prosim povejte mi konkretno. Kakšno 
odgovornost? 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Potem ne veste, kaj govorite. Predlagam…. 
 
Matej Arčon, župan: 
Kakšno odgovornost sem prelagal na občinske svetnike? Prosim, da mi odgovorite in ne 
zavajate, kot vedno počnete. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
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Saj vam bom povedal, g. župan. Predlagal ste, naj se konec avgusta srečamo, ali ne 
srečamo in kjer se bomo pogovorili o vseh teh projektih, ki niso bili izpeljani. To ste nam 
predlagal. 
 
Matej Arčon, župan: 
To je bilo z moje strani dobro namerno, če se boste želeli tega sestanka udeležiti, se ga 
boste, sicer se ga ne boste. To je pa vaš problem, ne moj.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
Ni moj problem ne udeleževanje, g. župan. Dobro veste … 
 
Matej Arčon, župan: 
Lepo vas prosim. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
… da se udeležujem teh stvari in da vse kar rečem, poskušam tudi sam dobronamerno 
samo zato, da bi bila realizacija boljša. Kakšna pa je sedaj? Slaba. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, g. Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Prosim, dajta nehat in  pojdimo naprej. 
 
Matej Arčon, župan: 
Saj bomo nehali. Hvala lepa.  

Na glasovanje dajem predlog dodatnega sklepa svetnice Vide Škrlj, in sicer, 
da mestni svet ugotavlja, da je realizacija proračuna za mesec januar – junij 2013 
izjemno nizka, zato nalaga občinski upravi, da do druge polovice avgusta 2013 
pripravi program ukrepov za odpravo zaostankov pri realizaciji proračuna in jih 
začne nemudoma izvajati ter tako zagotovi realizacijo proračuna do konca leta. 
Glasujemo.   
 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja 
Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 
Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž 
Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor 
Veličkov, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog sklepa, da mestni svet sprejme Poročilo o 
izvrševanju proračuna MONG za leto 2013 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013.  
 Izvolite, g. Vodopivec. 
  
Svetnik Valter Vodopivec: 
Saj ne paše v koncept dnevnega reda, ampak glede na to, da sem svetnikom pošiljal 
predlog sklepa kolegice Vide, bi rad opozoril, da tajništvo mestnega sveta pridobi prave in 
žive elektronske naslove svetnikov, kajti dobil sem polovico zavrnjenih pošt z 
obrazložitvijo, da so e-mail boksi polni.   

Verjamem, da kolegice in kolegi ne uporabljajo teh elektronskih naslovov, zato 
predlagam, da se vzpostavi neka skupina poštnih e-mailov, ki bodo operativni in 
funkcionirali. 



 
 

 

 

32 

 
Matej Arčon, župan: 
Glasujemo.  
 
Od 26 svetnikov jih je 18 glasovalo za, 2 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, 
Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Gregor Veličkov. 
PROTI sta glasovala: Darinka Kozinc, Miran Müllner. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 21 
 
 
 
7. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2013 
 
 
OBRAVNAVA TE TOČKE JE BILA ZAPRTA ZA JAVNOST.  

 
 

PRILOGA 22 

 
Matej Arčon, župan: 
Odrejam petnajst minut odmora.  
 
 
Spoštovane svetnice in svetniki, ugotavljamo, da smo sklepčni. Nadaljujemo s točko 
številka 9. 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o potrditvi Variante V, ki izhaja iz izdelanega DIIP »Ureditev 
smučišča na Lokvah« 

 
Matej Arčon, župan: 
K besedi vabim strokovno sodelavko Anuško Radikon. Anuška, kratka predstavitev. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 
Ponovno lep pozdrav. 
 
Matej Arčon, župan: 
Direktorica, izvolite. 
 
Poročevalka: mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG  
Pred vami je gradivo, in sicer DIIP oziroma dokument o identifikaciji investicijskega 
poročila projekta »Ureditev smučišča na Lokvah«, ki ga je izdelala moja sodelavka 
Anuška Radikon, po temeljitem proučevanju celotne zadeve.  

Sklep, ki ga imate  pred sabo je v bistvu rezultat teh ugotovitev v DIIP-u. V DIIP-u 
je proučeno šest možnih variant ureditve smučišča na Lokvah. Glede na okvir, ki smo ga 
imeli v razpravi pri eni od predhodnih sej, smo upoštevali pač razpoložljiva proračunska 
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sredstva in usmeritev, ki je bila skozi razpravo, da se zagotovi našim otrokom smučanje 
tudi na Lokvah. 

Sklep predlaga varianto V, to je izvedbo traku v dolžini 78 m, ureditev smučarske 
površine, in sicer, da se gre v to investicijo takrat, ko se najprej pridobi najemnika 
oziroma podeli koncesija za upravljanje s smučiščem na Lokvah. Vedeti je treba, da 
investicija sama ni dovolj, da je potrebno s to zadevo tudi še upravljati.  

To je na kratko, če bi pa potem imeli še kakšno vprašanja, bo na odgovore 
odgovarjala pripravljavka DIIP-a. 

 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za prostor? Odbor za gospodarstvo? Izvolite, g. Marko Tribušon. 
 
Marko Tribušon , predsednik odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo nima pripomb, na ta sklep pa imamo en predlog, in sicer naj  
pristojne službe preverijo lastništvo teptalnika snega, ki je že lociran na Lokvah. 

 Odbor za gospodarstvo s tem sklepom predlaga mestnemu svetu, da ta sklep 
sprejme. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za prostor nima pripomb. Odpiram razpravo.  

Svetnik Oton Filipič, izvolite. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Nadaljeval bom od prej, ker nisem imel možnosti replike na g. Veličkova.  

V tej točki bom podal moje pomisleke. Se pravi, prej sem pokazal to ponudbo za 
prodajo neke stare žičnice ali ne vem česa. Sedaj ne vem, ali je to dokument, ali je to 
samo nekaj napisano na papir, tu vidim žig Goriška akademija deskanja in smučanja, ali 
je to uraden dokument, ali je samo neka stvar kar tako, kakor je rekel g. Veličkov. V 
glavnem dejstvo je, da so papirji tu in zapleti zgleda da so tudi tu. Srčno upam, da se bo 
ta stvar realizirala, kakor načrtuje občinska uprava. Se pa sprašujem, kaj pomeni ta 
dopis? Upam, da bodo pravniki to razrešili in da bo zadeva prišla do konca. Ponovno vas 
spominjam, da pač spomenik te nove stare žičnice iz Cerknega že imamo in ni uporaben 
ter ni niti sredstev za odstranitev, kakor je bilo zadnjič povedano na odboru.  

V drugem delu piše, da nam grozi ta sodni postopek s sodno prepovedjo bilo 
kakšnih naložb na tem območju in se sprašujem, ali je ta zaplet slučajen, ali morda tudi 
že v startu usklajen in skrbno načrtovan. Take pomisleke dobi človek.  

Če resnični namen za to žičnico speljati, res obstaja, naj se žičnica na Lokvah 
realizira, to podpiram in pričakujem čimprejšnjo realizacijo.  

S taksami na podeželju, kakor jih je prej omenil  g. Veličkov, pa naprošam, da se 
do takrat počaka.  

 
Matej Arčon, župan: 
Patricija Šulin, izvolite. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Pred seboj imamo predlog dveh sklepov, in sicer naj bi se ureditev smučišča na Lokvah 
izpeljala oziroma izvedla tako, da bi tam položili 78 m traku in uredili tudi smučarsko 
površino, sicer kot plastiko.  

Naša projektna pisarna nam je ponudila, mislim, da šest variant za različne 
situacije, tako za plastično smučarsko površino, kot tudi izračune za pravo smučišče 
oziroma kot mu sama rečem pravo smučišče s snegom in mislim, da to spada na Lokve. 
Nekatere zadeve oziroma vse kar je pri tem upoštevala projektna pisarna, je v tem 
elaboratu tudi zapisano, čeprav nam pred začetkom seje g. Mitja Kobal, mislim, da je 
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lastnik podjetja GADS, ki je tudi opravljalo to dejavnost na Lokvah, sicer v nekako 
drugačni izvedbi, in sicer z snežnim kanalom in snow tubami, kar pa je pravzaprav 
magnet za otroke, kot sam pravi, ponuja vse to skupaj za borih 10.000,00 EUR, medtem 
ko imamo pred seboj varianto za izvedbo 78 m traku in plastičnega smučišča kar za 
200.000,00 EUR.  

Pri tej točki bom odločno glasovala proti, ker sem tudi na stališču in menim, da je 
umeščanje plastičnih površin v to neokrnjeno naravo na Lokve, nedopustno tako z vidika 
ohranjanja naravnih danosti, kot tudi iz vidika strategije ohranjanje varstva kulturne 
dediščine in varstva okolja.   

Ko sem malček bolj proučevala, kako so tudi opisane Lokve po informacijah, ki so 
nam dosegljive na spletni strani našega TIC-a, je o Lokvah napisan tudi stavek: 
»Pokrajina v osrčju Trnovskega gozda je pravljična celo leto.« Sedaj pa če v to pravljično 
okolje vnesemo plastično maso, če ne drugega bo moral TIC iz svoje spletne strani ta 
stavek spremeniti, kajti ta pravljična površina torej postane v enem delu tudi plastična. To 
je pogled iz vidika ohranjanja naravnih lepot, ki jih moramo zaščiti pred vsakršno še tako 
ekonomsko zamislijo. Tudi če pogledamo ta ekonomski izračun projektne pisarne, lahko 
ugotovimo, da je projekt pod varianto V, ki nam ga ponuja v potrditev, tudi zaradi tega, 
ker smo svetniki predlagali 200.000,00 EUR rezervnih sredstev za ureditev Lokvi. Rečejo 
tudi, da je ta projekt finančno nerentabilen in neupravičen, sicer pa zapišejo, da je 
ekonomsko rentabilen, ker naj bi z dodatnimi prihodki in drugimi koristmi prinesel lokalnim 
prebivalcem in občini tudi socialni in gospodarski razvoj. Sprašujem, kakšen? Kolikor sem 
se pogovarjala z učitelji goriških osnovnih šol, so mi  povedali, da otroci, ki odhajajo na 
Lokve v zimskem času na eno dneven, ali pa več dnevni smučarski trening, tam gor ne 
pričakujejo plastike, ampak pričakujejo sneg, ker plastike imajo v mestu že dovolj.    

Sicer naj bi ta trak po zamisli projektne pisarne stal na Lokvah celo leto, vendar 
dvomim, da bi kdo v poletnem času vozil smučati otroke na krajši trak na Lokve ali pa 
kam drugam. Lokve takrat ponujajo tako otrokom kot nam odraslim nekaj drugega in  
poleg tega kar Lokve in okolica že ponujajo je verjetno primeren adrenalinski park, kar je 
bilo tu že velikokrat omenjeno.   

Mogoče samo v razmislek varianta, ki jo ponuja projektna pisarna, to je Mojca 2 z 
enostavnim sistemom zasneževanja, ki bi bila nekako aktivna 62 dni v letu, to se pravi v 
zimskih časih. Proga bi bila dolga kar 460 m, medtem ko je ta trak, ki je sedaj v opciji, 
samo 78 m in na tej progi bi bil sneg ali naraven, ali z zasneževanjem. Res pa je, da bi to 
stalo 374.000,00 EUR.   

Vendar bi vseeno nekako dali Lokvam tisti stari pridih in mislim, da ko smo 
predlagali ureditev smučišča na Lokvah, smo imeli to vsi v mislih, ne pa nekakšno 
plastiko oziroma plastični tepih, kot že kroži sedaj ta beseda po naših krajih, da bo to 
plastični tepih za otroke.   

Sicer tudi sama želim, da bi se na Lokvah čim prej vzpostavilo nekaj smiselnega. 
 

Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov, pripravi naj se Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Z zadovoljstvom ugotavljam, da smo prišli do točke, kjer lahko predebatiramo kar nekaj 
zanimivih predlogov, ki ste jih pripravili na občinski upravi. Moram reči, da je dokument, ki 
ste ga pripravili, mislim, da je okrog 80, 90 strani zelo obširen, zelo strokoven in bi tu 
pripravljavce, predvsem Anuško Radikon, rad posebej pohvalil za strokovno delo. Na 
koncu bom imel zanjo tudi še vprašanje ali dve, bi pa dodal, da sem potem, ko sem dobil 
ta dokument, razposlal tistim, ki sem pač smatral, da so na tem področju usposobljeni ali 
pa strokovno usposobljeni. Mogoče bi moral dati tudi g. Kobalu, ki je danes prišel s 
svojim predlogom. Povzel pa bom odgovore oziroma mnenja, ki sem jih dobil.   
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Zveza učiteljev in trenerjev smučanja Nova Gorica, Smučarski klub Gorica, in 
Smučarski klub Lokve menijo, da je predlagana varianta slaba, neustrezna, in sicer  
zaradi dveh razlogov.  

Eden razlog je plastično smučišče. Ne pričakujejo, da se bodo na plastiki odvijale 
zaželene aktivnosti, na plastiki se smuča brez robnikov in so padci hujši, ker je plastika 
trša od snega in ni za pričakovati, da bo v poletni sezoni kdorkoli tam smučal. Vsi trije, ki 
sem jih omenil, vse tri organizacije, tu moram reči, da niso tri osebe, ampak organizacije 
z ljudmi od zadaj, ki so se po mojih informacijah precej usklajevali in pogovarjali med 
seboj, predlagajo, da bi se pristopilo k izvedbi obnove stare žičnice, se pravi žičnice 
Mojca, seveda če je mogoče, z enostavnim sistemom zasneževanja. V prvi fazi pa, glede 
na to, da je znesek bistveno nižji in da se zelo bliža 200.000,00 EUR kot smo jih 
rezervirali v proračunu, vsaj obnovi brez sistema zasneževanja.  

To utemeljujejo s tem, da je potrebno Lokve osmisliti tako za smučarje otroke, 
mladostnike in starejše ljudi. Ta sistem, ki je predlagan, to je  78 m plastike, je pravzaprav 
primeren samo za otroke stare tam nekje do štirih  let. Tak sistem bi lahko bil v naslednji 
fazi dobrodošel, vendar v fazi, ko bi bilo smučišče že vzpostavljeno.  

Postavlja se mi pravzaprav smiselnost te debate na današnjem mestnem svetu. 
Občinska uprava je dobila na nek način nalogo v obliki sklepa mestnega sveta, in sicer, 
da pripravi v najkrajšem možnem času vse potrebno dokumentacijo in izvede projekt, da 
se postavi vlečnica ali tekoči trak v dolžini 250 m.  

G. župan, menim, da je odgovornost na vas, da izvedete tisti sklep, ki smo ga 
sprejeli na februarski seji. Svojemu predlogu, ki sem ga poslal po elektronski pošti g. 
Ljucoviču, sem priložil vsa tri mnenja in mislim, da v okviru teh treh mnenj in mnenja, ki 
ga je dala KS Lokve, ki se sicer malo razlikuje, napravite ali pa izvedete vse potrebno do 
konca leta. Sam sem postavil po pogovorih s strokovnjaki, ne s temi, ki sem ji naštel, 
ampak s tistimi, ki so dajali ponudbe občinski upravi pri pripravi tega dokumenta, skrajni 
rok 25. 12. tega leta.  

Pripravil sem predlog sklepa, ki se glasi nekako tako: «Mestni svet se je seznanil z  
DIIP-om, ki ga imamo pred seboj ter dokumenti, ki so jih posredovali Zveza učiteljev in 
trenerjev smučanja Nova Gorica, Smučarski klub Nova Gorica, Smučarski klub Lokve in 
Krajevna skupnost Lokve. Mestni svet meni, da predlagana varianta V - Izvedba traku 
cca 78 m in ureditev smučarske površine (plastika), ki izhaja iz izdelanega dokumenta 
DIIP, ni ustrezna. Občinska uprava naj izvede vse postopke za postavitev in upravljanje 
smučarske vlečnice ali traku skladno z mnenji iz prejšnje točke, najkasneje do 25. 12. 
2013. Sklep začne veljati takoj.« 

Prej sem omenil KS Lokve, ki ima malo drugačno stališče kot… Dve besedi, če mi 
dovolite še. 

PRILOGA 23 
 

Matej Arčon, župan: 
Da.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
…prej omenjeni smučarski strokovnjaki. Rekli so, da plastika ne sodi v ta prostor, so pa 
zainteresirani, če ne bi bila mogoča obnova vlečnice Mojca, pa vsaj trak v čim višji 
dolžini. Se pravi smučarski trak za smučanje. Toliko bi imel..  

Samo še besedico o Kobalovem predlogu za odkup. Mislim, da je  predlog, ki ga 
je dal g. Kobal za prodajo vseh aparatur in naprav, ki so navedene, za 10.000,00 EUR 
čisto na mestu in predlagam, da se to odkupi.  
 
Matej Arčon, župan:  
Strinjam z vašim predlogom sklepa, ki smo ga tudi prejeli po elektronski pošti. Na koncu 
pa bi, seveda če se strinjate, dodal zadnji del drugega sklepa, ki je v predlogu, in sicer:   
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»K ureditvi se bo pristopilo pod pogojem, da bo mestna občina pridobila najemnika 
oziroma koncesionarja za upravljanje smučišča.« To če bi dodali.  

Mi računamo, da bi nekje poskusili do septembra pripraviti tak koncesijski akt, da 
bi oddali to za koncesijo ali pa recimo v najem in ko imaš takrat najemnika ali 
koncesionarja, gremo v to investicijo, če ne bi samo nabavili in potem … Se strinjate? 

  
Svetnik Gregor Veličkov: 
Kar se tiče najemnika je tako. Vi imate tu v DIIP-u, edina izbira je cena. Mislim, da to ni 
ustrezno. Mi moramo gledati, da bo smučišče funkcioniralo in funkcioniralo bo, če bodo 
ljudje živeli z njim. Se pravi, živeli bodo z njim, ko bodo videli njihov širši interes. Imam v 
mislih Lokvarje, imam v mislih  Zavod za šport, ali pa neko smučarsko šolo tipa Kobal, ali 
pa kdorkoli, me ne zanima, ampak ta oseba, ki bo upravljala, mora upravljati, mora tudi 
urediti tekaške poti, mora imeti kakšne druge dodatne ponudbe, recimo sankaške proge 
in če bomo šli samo s ceno, ne bomo prišli skozi. Bojim se, da če bomo dali ta vaš 
predlog, v primeru, da če dobimo koncesionarja, ne bomo prišli do realizacije. Še besedo. 
Realizirajte projekt in istočasno iščite ponudnika. Pogovarjamo se že sedem mesecev.  
 
Matej Arčon, župan: 
Naslednji je Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Se opravičujem, ampak to ni pogovor med dvema. Smo na mestnem svetu. 
 
Matej Arčon, župan: 
Spoštovani, se opravičujem. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Župan, v imenu svetniške skupine Socialnih demokratov predlagam, da danes ne 
odločamo o ničemer, ker je tu v tem trenutku prišlo preveč različnih dodatnih in drugih 
informacij.   

Zato predlagamo, da se skupaj župan, pobudniki, ponudniki, Lokvarji in smučarski 
klubi usedete, najdete rešitev, morda eno ali dve in pridete z njimi na septembrsko sejo, 
kjer bomo lahko svetniki s tem, da dobimo gradivo pravočasno, lahko meritorno odločali, 
kaj je za podpreti in kaj ne.  
 
Matej Arčon, župan: 
Mi realiziramo sklepe mestnega sveta. Replika, Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Strinjam se s predlogom, da naj občina stopi v kontakt z vsemi tistimi, ki sem jih omenil, 
pa še s kom drugim, ampak ni nobene potrebe, da bi se ponovno usedli.  

Dajmo sprejeti, dajte izvesti in to je vse. Če bomo mi prelagali to na septembrsko 
sejo, se to sezono na Lokvah ne bo smučalo. To sem prepričan. Govoril sem s tistim, ki 
naj bi obnavljal žičnico. Če bomo takoj začeli, imamo lahko končano za božič, če bomo 
začeli septembra, ne bomo imeli končano do naslednjega maja, ker bo sneg in to je to. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Miran Müllner, izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Repliciral bi vam, g. župan.  
 
Matej Arčon, župan: 
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Vi ste v razpravi. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Da, v vaši razpravi. Bom repliciral, sem pritisnil in je pač šlo.   

Repliciral bi v tem smislu, da se govori, da realizirate naše sklepe. Če bi realizirali 
vse naše sklepe, bi bilo v naši občini zelo lepo in bi bila tudi realizacija. Mislim, da je 
včasih treba stopiti tudi kak korak nazaj.  

Res je, da smo že od meseca marca porabili en kup časa za to, da imamo na mizi 
to, ampak meseca marca nobeden ni govoril o plastičnem smučišču. Nihče. To kar 
predlaga občinska uprava je primerno, da se spustiš iz Kapele dol ali pa da postavite na 
Kekcu in da se bodo ljudje smučali. Oprostite. Na Lokvah temu ni tako. Sedaj pa, če je 
kdo to rekel, naj mi pove.  

Tako, da bi lahko prišli s kakšnim bolj pametnim, bolj konkretnim predlogom, ne 
pa, da se dela samo zmeda in tu je denarja več kot zadosti teh 200.000,00 EUR, seveda 
za nekaj narediti. Ne pa za to, da se je študiralo po pisarnah, kaj bo narejeno, kaj ne bo 
narejeno in da bomo na koncu morali še vsi v Novi Gorici kupiti nove smučke, ker bodo 
ugotovili, da se po tej plastiki sploh z normalnimi ne da smučati.  

Dajte g. župan, malo pomislite na svoje otroke in tiste, ki še niso rojeni, da se 
bodo šli gor učiti smučanja na sneg, da jih ne bo potrebno voziti v Piancavallo. To 
pomislite in to naredite do 25. 12. oziroma ne do 25., lahko bo snežilo še prej.  

Sam se tudi strinjam, da je škoda, da sprejemamo neke sklepe, če že naprej 
vemo, da je to namenjeno samo temu, da se jih raztrga. Začnite biti malo konstruktivni in 
naredite kaj za te občane.  
 
Matej Arčon, župan: 
Konstruktivnost bi pričakoval z vaše strani in ne samo kritiko ter pljuvanje čez delo, ki ga 
opravljajo strokovni delavci.  

Replika, replicirate komu, g. Filipič?  
 
Svetnik Oton Filipič: 
Repliciram predhodniku. 
 
Matej Arčon, župan: 
V redu. Izvolite. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Sprašujem, zakaj v startu tega nismo razčistili? 
 
Matej Arčon, župan: 
Se opravičujem. Berem, kar je na ekranu. Piše razprava Valter Vodopivec, seznam 
prijavljenih na repliko Oton Filipič, Viljem De Brea.  
 G. Filipič, samo trenutek, da razčistimo.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Lepo prosim, da ostane odprta prijava, dokler teče razprava posameznika, prijava na 
replike, ne da se zapre in potem se pojavi tam, da se nekdo prijavlja na razpravo. Sam 
sem pritisnil repliko, ko je še govoril Gregor Veličkov.  
 
Matej Arčon, župan: 
Veličkov je imel repliko na vas in vi ste prijavil repliko na repliko, je ni možne.  Ali je točno, 
kar je zapisano razprava Valter Vodopivec? Kar piše na ekranu, da Oton Filipič replicira 
Vodopivcu.  

Izvolite, g. Filipič. 
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Svetnik Oton Filipič: 
Opozarjam, zakaj v startu tega nismo razčistili.  

Sedaj imamo na mizi dve stvari. Ena za 200.000,00 EUR, ki smo jo sprejeli pri 
rebalansu, druga 10.000,00 EUR, ko je danes prišla neka ponudba tu pred sejo spet na 
mizo. Tu gre za razliko. Sedaj imamo ponudbo za 5 % vrednosti, kakor smo jo namenili v 
proračunu. Ali je ta smiselna, ali ni? Mislim, da smo že večkrat opozarjali, da je bilo 
potrebno takrat razčistiti, preden smo namenjali kakršnakoli sredstva.  

Dve stvari pa bi rad izpostavil, da se jih tehta. Predlog je bil tudi, da se stara 
žičnica popravi. Kakšna sredstva bodo to, kakšna vrednost bo to, ne vem. Mislim, da že 
vrabci čivkajo, da za staro žičnico ne bomo dobili uporabnega dovoljenja. Sprašujem pa 
se, če gremo za 10.000,00 EUR kupiti spet neko staro opremo, ali bomo za tisto dobili 
uporabno dovoljenje? Kako naj se sedaj odločimo? Zato ponovno poudarjam, take stvari 
se rešuje v startu.  
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava, svetnica Ana Marija Rijavec. 
 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 
Ne bom dolga, ker vidim, da se že razprave in replike zelo zapletajo, bi pa rada povedala 
samo nekaj stvari. 

Problem o smučišču na Lokvah ima že dolgo brado, zato bi prosila vse nas 
svetnike, da bodimo pri tem malo razumni in naj se res dobro preštudira, če je bilo že 
sprejeto teh 200.000,00 EUR, kako naj se financira, zakaj naj se financirajo, ker še enkrat 
povem, plastika je tujek na Lokvah in v Trnovskem gozdu. Gledam iz vidika kulturne 
dediščine, da naj se ohranja prvobitnost in pristnost te kraške krajine in tudi celostno.  

Glejte, sedaj govorimo samo o smučiščih in o zimskem športu. Pogledati pa bi se 
moralo celostno, da se ta denar investira tudi za poletno rekreacijo. 
 
Svetnica Kaja Draksler: 
Prosim lepo, če lahko vodimo sejo v skladu s pravili, zaradi g. Vodopivca, ki se ves čas 
obrača in govori, sama ne slišim svoje sogovornice, ki sedi zraven mene.  
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala. Repliko na Ano Marijo Rijavec ima Valter Vodopivec in Patricija Šulin.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam repliko na predlog sklepa g. Veličkova, in sicer, ko je predlagal, da nekaj danes 
sprejmemo, potem se boste pa usedli.  
 
Matej Arčon, župan: 
Imate repliko na  svetnico Ano Marijo Rijavec. Ni replike. Hvala.  

Svetnica Patricija Šulin, izvolite. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Imam repliko v smislu, da podpiram to, kar je povedala svetnica Ana Marija Rijavec, tudi 
glede smiselnosti financiranja.   

Kot vemo je na Lokve že odteklo veliko denarja. Domačini pravijo, da je bilo na 
Lokvah vrženega veliko denarja, vendar ne vem, če je šlo ravno na Lokve, se bojim, da 
prej v privatne žepe. Raje kot nerealne projekte in nerealne ideje, dajmo na Lokvah raje 
zgraditi kanalizacijo na primer, ker je gor ni, tako, da bodo Lokvarji bolj veseli kot 
plastičnih zadev. 
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Matej Arčon, župan: 
Razprava, Mitja Trtnik, izvolite. 
  
Svetnik Mitja Trtnik: 
Torej, vprašal bi g. Veličkova glede sklepa, ki ste ga predlagal. Manjka za kakšno 
vrednost. Namreč, varianta, ne plastike, lahko se tudi sam strinjam, da je tujek v tem 
okolju, vse druge variante tu so izredno nad teh 200.000,00 EUR, kar smo seveda 
odobrili na prejšnji seji mestnega sveta. Kako priti do funkcionalnosti te stare vlečnice 
Mojca in pa seveda samega smučišča za razpoložljivih 200.000,000 EUR, iz teh variant 
sam ne vidim. Če pa so variante tako, kot ste jih nakazal, z določenimi ljudmi, ki se 
spoznajo na to zadevo in tako naprej, potem pa je treba to tudi pripraviti. V kolikor 
pridemo s temi sredstvi, da vzpostavimo Mojco in smučišče za 200.000,00 EUR, se 
strinjam, da gremo v to varianto. Ta varianta, ki je bila tu delana s tem DIIP-om, je 
izključno delana na postavitvi smučišča z  200.000,00 EUR.    

Če gledamo kakršnokoli drugo varianto, to preseže. Strinjam se s predhodniki, da 
je bilo dano na Lokve že toliko denarja, da tu sedaj, če nekaj izpostavljamo, moramo biti 
dejansko racionalni in da se za tisti denar nekaj vzpostavi, ki bo funkcionalno. To me moti 
pri tem vašem sklepu.  

Predvsem pa bi se strinjal s predhodnikom Valterjem, da preložimo to zadevo na 
drugo sejo, in sicer s tem, da vi pripravite s temi strokovnjaki, ki pravijo, da bi lahko 
obstoječo vlečnico Mojco vzpostavili tako, da pridobijo uporabno dovoljenje. Namreč, to 
je velik problem, vemo, uporabno dovoljenje je potrebno tudi vsako leto, v kolikor žičnica 
ne deluje in to so tudi stroški, sprašujem se, če bo te stroške vedno vsako leto nosila 
mestna občina.  

Zato se strinjam s predlogom, da mora biti v takem sklepu tudi sklep, da se določi 
koncesionarja, najemnika ali kaj podobnega, ki bo to upravljal, sicer ne moremo 
vzpostaviti zgoraj nikakršno stanje.  
  
Matej Arčon, župan:  
Svetnik Vilijem De Brea, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Vprašanje postopkovno. 
 
Matej Arčon, župan: 
Boste na koncu, prosim. 
 
Svetnik Viljem De Brea: 
Kot razumem, namreč, ko ste to sprejemali, me ni bilo, je bil sprejet sklep za 200.000,00 
EUR, da se to naredi, zato nočem sedaj vplivati na to, da bi to rušil, ampak bi želel samo 
opozoriti na nekaj stvari, predvsem na posledice.   

Najbrž veste, da recimo v Italiji, Avstriji je prepovedno iz javnih sredstev financirati 
na teh višinah kakršnokoli smučarsko napravo. Najbrž veste tudi to, da so vse žičnice na 
teh višinah propadle. Najbrž vam je znano tudi to, da se pripravlja, da bo letos zaprt celo 
Piancavallo in Forni di Sopra. Kar sam poznam ta smučišča, ki so za otroke, to se pravi 
trak, se gradijo vedno ob večjih smučiščih. Ne pričakovati, da bodo šli starši na Lokve 
gledati svojega otroka, kako bo smučal. Starši gredo smučati in otrok smuča. Recimo 
Zoncolan ima dve taki smučišči, ampak obe smučišči s trakom sta pokriti. Na Lokvah je 
veter in tisti trak ne bo delal, čim bo malo vetra. Nemogoče bo zato predvideti takšen trak 
brez pokritja, kot bi rekel tunela, po mojem je nesprejemljivo in istočasno bi opozoril tudi 
na to, da 100 % to ne bo rentabilno. Tudi večje žičnice, ki imajo več tisoč smučarjev, kot 
tudi Kanin, ki je imel 2000 smučarjev, ko je bila najboljša situacija, ni pozitivno posloval. 
Moral bi imeti vsaj 10000 smučarjev, da bi pozitivno posloval.   



 
 

 

 

40 

Mislim, da ga ne bo koncesionarja, ki bo to sprejel. Hotel sem samo še to 
opozoriti, da če to sprejmemo, bo treba vsako leto sprejeti dodatna sredstva za to, ker bo 
poslovalo z izgubo in vsako leto bo treba dati dodatna sredstva, ker tudi vsi žičničarji v 
kolikor jih poznam okrog regije, financirajo to. Vsako leto dodajo in tudi če bi danes 
naredili Kanin bi morali reči, kdo bo dal milijon na leto, da bo ta Kanin posloval, ker 
pozitivno ne bo posloval. Ne poznam nobene žičnice, ki bi pozitivno poslovala. Sama 
žičnica. Toliko.  
 
Matej Arčon, župan:  
Svetnica Kaja Draksler. 
 
Svetnica Kaja Draksler: 
Pri tej točki smo že veliko povedali, tako, da bom samo na kratko povedala še svoje 
mnenje.  

Kdaj grem na Lokve? Na Lokve grem, ko hočem biti v naravi, na Lokve grem, ko 
se hočem odpočiti in nabrati energijo. Lokve so zame sinonim travnikov, hribčkov, 
sprehajalnih poti in tako naprej, ne pa s plastiko prevlečenega hriba. Julija ali pa avgusta, 
ne vem koliko staršev je, ki bodo svoje otroke obuli v smučarske čevlje in jih peljali 
smučati, da bodo lahko smučali celo leto. To zame ni noben razlog.  

G. Veličkov me je seznanil s stališči strokovnjakov s tega področja, za kar sem mu 
hvaležna, ker tega v gradivu ne najdem, tako, da g. Veličkov hvala. Strinjam se z vami. 
Tudi sama tega sklepa in takšnega projekta ne bom podprla, mislim, da je neracionalen 
in ni v skladu s tem, kar bi si za Lokve želeli, in sicer, da jih ponovno popeljemo v tiste 
najboljše časa.  
 
Matej Arčon, župan: 
Če želi še kdo razpravljati in ima kakšno vprašanje, bi prosil, če se prijavi k razpravi.  
 Izvolite, g. Müllner. 
  
Svetnik Miran Müllner: 
V naši svetniški skupini smo se kar precej pogovarjali o teh Lokvah in smo se tudi že  
pred kakšnim mesecem bali, da bomo dobili na mizo eno tako stvar, ki ne bo podobna, 
neke sklepe, ki te dejansko navajajo na to, da glasuješ proti njim. 

Mislim, da je prav, da se glede na razpoložljiva sredstva in tudi časovno, zima na 
Lokvah bo hitro tu, reši samo vlečnica Mojca. Se pravi, da bi se jo postavilo v 
obratovanja. Ta sredstva, ki jih imamo so več kot preveč in nisem pa pristaš tekočega 
traku, kot marsikdo v tej dvorani ne, saj bi za več denarja dobili veliko manj kot pa 
smučišče. Se pravi, tekoči trak ni funkcionalen, omogoča samo nekaterim, da se vozijo 
po njem in je tudi nevaren. Po drugi strani je tudi drag, vzdrževanje je verjetno drago in v 
tem projektu ni vračunana tudi poraba električne energije, ki bi bila zelo visoka, zato 
menim, da to kar je tu, ni primerno. Smučišče pa ga lahko uporabljajo vse generacije od 
najmlajših do najstarejših. Ne nazadnje hodijo ljudje na Lokve tudi če smučišča ni.  

Jasno je, da s tem smučiščem ne bomo mogli služiti. Ampak ravno tako imamo 
nogometna igrišča in jih moramo vsako leto obnavljati, ravno tako imamo atletske steze,  
ki jih moramo obnavljati, ravno tako imamo vso drugo športno infrastrukturo.  

Vendar vseeno mislim, da bi morali, če že imamo takšno danost, narediti vsaj 
nekaj minimalnega zato, da bi tam spet vzpostavili smučišče, ampak očitno ni velike 
volje, da bi se to naredilo. Zato resno mislim, da bi bilo dobro, da bi sprejeli sklepe, ki jih 
je že prebral Gregor Veličkov in dejansko tudi opredelili neko časovnico ter zadolžili 
občinsko upravo, da ne bi tavala v temi in da nam ne bi čez dva meseca, ko bi dobili še 
en tak predlog, ki bi potem samo navajal na to, da bi tu padale hude besede in kot župan 
meni pravi, da ne bi jaz samo pljuval po občinski upravi. Ampak ne pljuvam, hočem samo 
povedati, da naredite smučišče, nič drugega.  
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Matej Arčon, župan: 
Glejte, mi ne trdimo, da je ta varianta najboljša. Mi smo imeli na razpolago 200.000,00 
EUR, toliko ga je bilo v proračunu. Variant je šest in so opisane in finančno ovrednotene.  
Lahko samo pogledate na straneh 15, 16, 17, točno piše, koliko stane če se adaptira 
oziroma sanira obstoječa žičnica, koliko je zasneževanja, koliko dni naj bi se uporabljalo 
in tako naprej. Gledalo se je samo  glede na vremenske razmere, ki so tudi bile v 
preteklih letih na Lokvah, ko so bila obdobja, ko tudi snega ni bilo, zato se je takrat 
umestilo pač plastiko, da bi skušali uporabljati to smučišče tudi v tem času, ko snega ne 
bi bilo, glede na velike izjemne stroške, kot bi bili stroški zasneževanja. Mi ne trdimo, da 
je najboljša rešitev ta. Lahko dobimo drugo rešitev.   

Strinjam se tudi s sklepi, ki jih je  predlagal svetnik Veličkov, ampak v ta dokument 
je bilo vloženega nekaj truda, veliko informacij, ki se je dobilo s strani razno raznih 
akterjev in tistih, ki prodajajo trakove in tistih, ki bi sanirali obstoječo žičnico. Mislim, da je 
ta dokument izredno kvaliteten in zelo natančen ter predviden z vsemi stroški.   

Ampak sam sem želel samo povedati to, kar je tudi dejansko ugotovil g. De Brea. 
Če potrdimo ta sklep, je treba vedeti, da bi morali najti najprej najemnika, zaradi mene za 
1 EUR, ali pa koncesionarja, ki bo plačeval za 1 EUR, ki bo zakonsko dejansko pokrito, 
da vemo za pot tudi naprej, ne da investiramo in potem se vprašamo, kako pa naprej. Ali 
bomo potem pa zavestno rekli v redu, bomo za ta namen dajali še 20.000,00 EUR ali pa 
30.000,00 EUR letno, da bo to funkcioniralo. Samo to. Nič drugega in to je bil namen 
sklepa občinske uprave, da najprej poiščemo koncesionarja ali najemnika in potem v to 
vložimo, ker vemo, da bo nekdo s tem upravljal. Zato je treba narediti razpis, zato so pač 
neke zakonske podlage. Naj pač direktorica nekaj več pove o tem. Samo ta namen je bil, 
nič drugega, če ne bi pač sami sprejeli neko odgovornost in bi speljali investicijo v skladu, 
ki je s proračunom.  
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. 
  
Svetnik Miran Müllner:  
Oprostite, to ni replika ampak proceduralno, ker ste se oglasil ravno po moji razpravi.  

G. župan, namesto, da bi bili vi in vaša uprava hvaležni za to pobudo, ki jo je 
podal Gregor in jo videli kot eno priložnost ter jo z vsemi rokami prijeli, tega niste naredili. 
Prijeli ste bika, namesto za noge ste ga prijeli za rep in je nevarno, kaj se bo storilo naprej 
in da ne bo nič. Spet neka razprava, saj v tem mestnem svetu je bilo lahko že marsikaj, 
ampak stvari se ne odvijajo. Nasprotujejo mogoče tisti, ki bi še najbolj morali biti 
zainteresirani za to, da se kakšna športna infrastruktura vzpostavi na Lokvah. V tem je 
osnovni problem. Tu govorimo, capljamo, delamo projekte. To smo govorili že pri 
proračunu, pri rebalansu. To je napaka. Potrebna je akcija, potrebna je operativa, g. 
župan. Operativno je treba nekaj narediti. 
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, Kaja Draksler in Mitja Trtnik.  
 
Svetnica Kaja Draksler: 
Strinjam se z vami v točki, da je ta dokument v nekaterih pogledih dober, mislim pa tudi, 
da je na 88. straneh dosti nepotrebnih podatkov in dosti točk, ki samo podaljšujejo strani, 
da dokument zgleda dober.   

Na otroškem smučišču težko govorimo o kakšnem dolgem 78 m, namenjenem 
otrokom, težko govorimo o kakšnem izboljšanju možnostih za zdrav način življenja 
občanov. Mislim, da je treba pogledati realno. Strinjam se, da so nekatere zadeve zelo 
dobre, bi pa lahko najbrž s temeljitejšim posvetom z vsemi vpletenimi in strokovnjaki, ki 
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jih je omenjal g. Veličkov, prišli tudi mogoče do ne tako lepo napisanih rešitev, ampak v 
praksi veliko bolj izvedljivih in uporabnih.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Mitja Trtnik. 
 
Svetnik Mitja Trtnik: 
Moram replicirati Miranu Müllnerju glede tega, da sedaj imamo prvič narejen en 
dokument, ko gre za investicijo na Lokve, če govorim za smučanje in pa lahko rečemo 
tudi tekaške teke na smučeh.   

Namreč, v zgodovini mestnega sveta smo dajali na Lokve denar brez takih 
podlag. To je prvič, da je nekaj narejenega. Strinjam se tudi, da Gregor Veličkov dobi 
skupino in pripravi dokument, da se lahko za 200.000,00 EUR vzpostavi staro smučišče, 
stara vlečnica Mojca in samo smučišče. Samo treba ga je pripraviti. Trenutno imamo pred 
seboj samo ta dokument. Kakršnokoli številko tu poudarimo, iz katerega dokumenta 
poudarjamo, če rečemo kar koli drugega, bomo rekli zopet na pamet. Tega pa smo rekli, 
da ne bomo delali in na pamet tudi tako ne, da bomo vedno določili tudi upravljavca. Do 
sedaj ga ni bilo in mislim, da je prav.  

Samo primerjalno bi povedal o Črnem Vrhu nad Idrijo, kjer vemo, da v vseh 
sezonah, ko ni bilo snega, tudi tam vlečnica za bivšim hotelom ali domom upokojencev ni 
delala. Letos in če je tako koncem lanskega leta je ta žičnica delovala. Kako so prišli do 
dovoljenj in vse tako naprej, ne vem. Upravljala sta ga dva, in sicer mož in žena. Verjetno 
sta dobila, ali koncesijo, ali kaj drugega in dejansko je to teklo celo zimo. Ravno tako so 
pridobili verjetno tehnično dovoljenje in vse tako naprej. Ker je ta vlečnica stala, so jo 
pridobili s kakšnimi strokovnjaki. To bi rad vedel in v kolikor so strokovnjaki in bi nam 
vzpostavili to žičnico ter pridobili uporabno dovoljenje, dajmo jih dobiti. Seveda, da se to 
vzpostavi za planiran denar. Nimam nič proti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim, če zaključite. 
  
Svetnik Mitja Trtnik: 
Imam samo te številke, ki so pred menoj. Ali so res samo 100.000,000 EUR, ali samo za 
200.000,00 EUR in vse tako naprej. Imamo samo te številke. Rad bi dobil še kakšne 
druge, če so lahko dosegljive.  
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, Uroš Saksida, izvolite. 
 
Svetnik mag. Uroš Saksida: 
Mislim, da je ta dokument dobro pripravljen, ker kaže variante, ki so možne. Seveda pa 
odločitev ni enostavna. Prvo smo mi kot mestni svet postavili 200.000,00 EUR. Izmed teh 
šest variant nam pade ven tako imenovana plastika oziroma z 10 % več tudi vlečnica 
Mojca, ampak brez zasneževanja. Vemo sigurno, da ne bo v nobenem primeru primerno 
in zasneževanje torej mora biti. Varianta II je ta, ki imamo vlečnico Mojca z enostavnim 
sistemom zasneževanja, kjer je cena ocenjena na 380.000,00 EUR, torej smo preko 
tistega limita, ki smo si ga postavili, ko smo takrat sklepali o tej stvari.     

Možno je, da obstaja tudi varianta z vlečnico Mojca za 200.000,00 EUR skupaj z 
zasneževanjem, ker brez zasneževanja, mislim, da nima smisla o teh stvareh razpravljati, 
ampak odstopanj je precej veliko, tako, da dvomom, da je to možno narediti, ampak 
mogoče tudi je za 200.000,00 EUR, tako, da se to lahko še enkrat preveri morda s kom 
drugim še, v nasprotnem primeru, če želimo imeti vlečnico tako kot je in zasneževanje, 
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bo pa ta strošek večji in tu bomo morali spet mi odločati, ali pristanemo na ta strošek, ali 
je vredno toliko, ali ne.   

Mislim, da bi se na Lokvah za naše otroke dalo nekaj narediti, saj vidimo, da je na 
Lokvah dva meseca letno lahko smučanje s tem sistemom, tako, da verjetno predlog, ki 
ga je dal kolega Valter, bi ga bilo za razviti oziroma za koliko najmanj lahko vzpostavimo 
ta sistem vlečnice Mojca s sistemom zasneževanja. 
  
Matej Arčon, župan: 
Še Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Zahvaljujem se vam vsem, ki ste izrazili podporo temu projektu. Mislim, da ste bili redki, ki 
niste bili za ta projekt.  

Kar se tega tiče, ali je mogoče dobiti za 200.000,00 EUR uporabno dovoljenje za 
žičnico in ta izziv, ki ste mi ga postavil, g. Trtnik, ga sprejemam. Dajte mi pooblastila in 
bom speljal projekt pod 200.000,00 EUR, da bo imela žičnica Mojca vsa obratovalna 
dovoljenja. Če ste mislil resno, g. podžupan.  

Gradivo, ki ga imate pred seboj in če ste ga dobro prebral ima prvo varianto, ki 
pravi, Obnova žičnice Mojca. Ta varianta je ocenjena na 185.000,00 EUR plus DDV, to je 
225.000,00 EUR, če ste ga dobro prebral je v tem znesku 225.000,00 EUR tudi 
50.000,00 EUR postavka ostala oprema. Bomo to ostalo opremo malo znižali in bomo 
prišli pod 200.000,00 EUR. Govoril sem z g. Žlendom z ELKOM elektroinštalacije, ki so 
po občinskih  poizvedovanjih pripravljeni dati projekte in so na svoje cene pripravljeni dati 
7,5 do 7 % popust. Tako bomo prišli pod 200.000,00 EUR.  

Če niste držal fige v žepu, boste dali možnost, ali meni, da to naredim, ali boste 
glasoval za moj projekt oziroma sam ga imenujem kar moj, ker ga očitno vsi pljuvate. 

Kaja, rekla si, da nisi videla prilog oziroma mnenj smučarskega kluba, učiteljev. 
Vsi mi smo dobili to gradivo pred enim tednom in sem moral v enem tednu zbrati ta 
mnenja. Dobil sem jih šele včeraj, tako, da žal, danes sem jih šele poslal na občinsko 
upravo, so tam na vpogled. Imam pa jih tudi sam.     

G. župan, če menite, da je potrebno predhodno dobiti upravljavca in če to ne bo 
onemogočilo časovno projekta, se strinjam s tem. Torej, če ne bo časovno to 
onemogočilo projekta, se strinjam z vašim predlogom popravka tega sklepa.  

Nisem v tej funkciji, ampak bi prosil še gospo Anuško, ki je pripravljala projekt, ali 
je mogoče vzpostaviti v letošnjem letu žičnico za 200.000,00 EUR, da bo dobila uporabno 
dovoljenje. To je vaše vprašanje.  
  
Matej Arčon, župan: 
Bomo odgovorili na koncu, ker vidim, da sta še dve repliki, Uroš Saksida in Valter 
Vodopivec. 
 
Svetnik mag. Uroš Saksida: 
V gradivu je razvidno, da z 10 % popustom pridemo na 200.000,00 EUR, ampak kar se 
meni zdi bistveno je, da brez sistema zasneževanja ta stvar ne bo uporabna. Tako, da je 
treba razmisliti po mojem že sedaj, ali je skupaj z uporabnim dovoljenjem potrebno 
narediti še sistem zasneževanja, ki stane še 150.000,00 EUR.  
 
Matej Arčon, župan:  
Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Spoštovane svetnice in spoštovani svetniki, vedno bolj sem po tej razpravi prepričan, da 
je moj predlog pravi.  



 
 

 

 

44 

Danes sem večkrat poslušal, da smo omejeni z 200.000,00 EUR. Spomnimo se, 
kako smo ta sklep sprejeli.  200.000,00 EUR, zakaj nismo sprejeli 250.000,00 EUR, ali pa 
190.000,00 EUR, ali 210.000,00 EUR in ne bi imeli danes težav. Zato, ker smo sprejemali 
sklepe ad hoc, na pamet.  

Zato še enkrat ponavljam svoj predlog. Usedite se vsi deležniki, ki imate 
relevantne informacije, projekte, ideje, informacije s strani drugih, tistih, ki se na te 
zadeve spoznajo in do septembrske seje pripravite predlog, ki ga bomo svetniki z lahko 
roko, ali pa lahkim srcem sprejeli oziroma potrdili. Samo za to se gre. 
 
Matej Arčon, župan: 
Anuška Radikon, izvolite. 
 
mag. Anuška Radikon, strokovna sodelavka za poslovno-finančno spremljanje 
projektov:  
Imam vprašanje, če se da za 200.000,00 EUR to izpeljati? 

Glede na podatke, ki smo jih dobili, bi morali za 150.000,00 EUR vzpostaviti 
žičnico, urediti smučišče. Glede opreme pravite, da bi se jo lahko pridobilo veliko ceneje. 
Tu noter so vsa varovanja, pač vse to kar je treba po zakonu, da sploh dobi žičnica 
obratovalno dovoljenje z vsemi tehničnimi pregledi. Menim, da bi v tem letu vzpostavitev 
žičnice in smučišča bila mogoča, toda, da bi lahko v miru obratovala je potrebna oprema, 
to pa je še dodaten strošek. Razen, če po vašem mnenju, dobite nižje cene in da so res  
popusti. Tako bi bilo mogoče.  

Problem pa je predvsem v tem, kdo bo sedaj vzdrževal, kdo bo upravljal s tem.  
Posebno pri zasneževanju so ogromni stroški. Že sedaj vam povem, da smo preračunali, 
koliko bi porabili na zimo, in sicer potrebnih je okrog 4.000 m3 vode za tako površino 
smučišča, potrebujemo tri topove, električne energije za 250 m3 umetnega snega 
potrebujemo okrog 12.500 Kw/h in to je sedaj problem. Zato smo mi dali tudi naš predlog, 
da je treba dobiti prej koncesionarja oziroma najemnika, da nosi tekoče stroške. Tako, da 
smo tudi to pregledali, ne da nismo. Morali smo pač razpolagati z 200.000,00 EUR in nič 
več. 
 
Matej Arčon, župan: 
Direktorica, prosim še postopek morebitne koncesije oziroma najema. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 
Sedaj je tako. Če bi se odločali za najem, bi najprej morali sprejeti odlok, da gre za 
smučišče v javnem interesu in bi potem najemnina lahko bila neprofitna, sicer se oddaja 
po profitni najemnini. Drugo pa je, če gremo skozi koncesijo, je tam postopek malo daljši 
in seveda tudi vprašanje, ali bi dobili koncesionarja, ali ne.   

Ključno je, da se pri vsej celi razpravi zavedamo, da smo mi proučili vse variante, 
zajeli smo tudi stroške za čas obratovanja. Vedeti moramo, ne glede na to, kaj se bomo 
odločili, da obstajajo stroški, da jih ne moremo kar negirati, kdo jih bo nosil je seveda 
potem stvar odločitve, ali bomo sedaj takoj investicijo postavili in potem iskali. Ta čas pa 
moramo mi zagotavljati spet sredstva in jih bomo pač zagotovili, če se svetnika podpre, 
saj konec koncev moramo vedeti, da so to potem stroški, ki so breme proračuna. Samo 
to bi rada povedala.  
 
Matej Arčon, župan: 
Bojan Bratina, izvolite. 
 
Svetnik Bojan Bratina: 
Mislim, da bi bil pozitivni sklep škodljiv, predvsem zato, ker bi morali razpravljati oziroma 
bi sklepali o zadevi, ki nima jasne perspektive.   
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Če ni upravnika, če ni nekoga, ki bo odgovoren za to, potem je to sklepanje v 
prazno oziroma gre za sklepanje, ki nekomu koristi, za katerega ne vemo.  

Zato ne bom glasoval pozitivno, bom proti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Torej, kot razumem je najbolj oddaljen predlog Valterja Vodopivca.  

Na glasovanje dajem predlog, da se do septembrske seje odloži odločanje o 
ureditvi smučišča na Lokvah in pripravi usklajen predlog ureditve omenjenega 
smučišča. Glasujemo.  
 
Od 26 svetnikov jih je 13 glasovalo za, 3  proti.  
ZA so glasovali: Bojan Bratina, Viljem De Brea, Tomaž Horvat, Darinka Kozinc, Anton 
Petrovčič, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Valter Vodopivec, Robert Žerjal.  
PROTI so glasovali: Tomaž Belingar, Anton Peršič, Gregor Veličkov. 
Predlog je bil sprejet.  

PRILOGA 24 
 
 
 
10. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za 
kulturni spomenik lokalnega pomena  
 

Matej Arčon, župan: 
Na kratko načelnik Niko Jurca, izvolite. 
 
Poročevalec: Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Predlog Odloka o razglasitvi cerkve svete Katarine za kulturni spomenik lokalnega 
pomena je mestni svet že obravnaval v prvem branju. V razpravi ni bilo nobenega takega 
predloga ali pobude, ki bi zahteval posege v vsebino odloka, tako, da je odlok pripravljen 
in predložen v drugo branje v enaki obliki. Od pripomb je bila dana edino s strani svetnice 
Darinke Kozinc, ki je pogrešala slikovno gradivo. To gradivo sem sicer od zavoda pridobil 
šele danes tik pred sejo, tako da ga žal nisem mogel dostaviti in se zato opravičujem. 
Vendar mislim, da to ni bistveno za vsebino odloka.   

Svetnik Miran Müllner je takrat predlagal en konkreten predlog, da bi se zemljišče  
s parc. št. 351/2, ki predstavlja hišo, izločilo iz vplivnega območja spomenika, ker namreč 
namerava tam investitor obnavljati hišo in se boji sitnosti z zavodom. Obnavljal pa naj bi 
jo v obstoječih gabaritih. Torej pravih argumentov za izločitev ni, ker režim je itak tak, da 
edina zadeva, ki jo tam zares prepoveduje, je to, da bi se gabariti hiše dvigali in s tem bi 
zakrivali pogled na cerkev, ker mora ohranjati dominantno vlogo.   

Poleg tega je treba tudi poudariti, da vprašanje vplivnega območja spomenika ni 
zadeva o kateri bi lahko razpravljali, ampak jo lahko samo ugotavljamo. Torej, ta parcela 
je pač dejstvo, da je nekaj v vplivnem območju spomenika in je tudi treba poudariti, da 
določitev vplivnega območja je eden od obveznih elementov predloga za razglasitev 
nepremičnega kulturnega spomenika. Ne vem tudi, kakšne posledice bi imela ta izločitev.  

Ampak, ker ni velikih argumentov bi samo še poudaril, da pravi osnovni namen 
sprejemanja aktov, ki jih mestni svet sprejema in s tem tudi osnovna naloga mestnih 
svetnikov je, da z akti ščitijo javni interes pred zasebnim in ne narobe. Tako, da 
predlagam, da sprejmete odlok v predlagani obliki.  
  
Matej Arčon, župan: 
Odbor za prostor? Ni imel pripomb. Razprava.  
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Svetnik Miran Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
O odloku sem razpravljal že v prvem branju in dejansko sem tudi povedal, da so me 
lastniki prosili, da vložim amandma. Mislim, da je tudi prav, da bi bilo to izločeno iz 
preprostega razloga, kajti v prvem branju, če se dobro spomnite, sem predlagal, naj se 
občinska uprava usede z lastniki in se pogovori. Lastniki so bili pri županu, so se 
pogovarjali in mislim, da ta teza oziroma razlaga, da mora občinski svet podpirati samo 
nekaj kar je javnega in nasprotovati tistemu, kar je zasebno, ne vzdrži.  

 Zaradi tega bom k temu odloku podal amandma, in sicer, da se besedilo drugega 
odstavka 3. člena odloka spremeni tako, da se izloči parc. št. 351/2 k.o. Branik in se 
potem glasi ta amandma tako, kot se je glasil prej, brez te številke.  

Tu bi se zahvalil vsem podpisnikom, ki so omogočili, da se amandma vloži in bi ga 
tudi predal na glasovanje županu.  

PRILOGA 25 
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več razprave, dajem na glasovanje ta amandma, ki se glasi: »Besedilo 
drugega odstavka 3. člena odloka se spremeni tako, da se izloči parc. št. 351/2 k.o. 
Branik in se glasi: »Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku 
določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine parc. št. 3646/1, 3646/2, 4903/3 in 
351/3 del, vse k.o. Branik.« Podpisanih je osem svetnic in svetnikov. Prosim, da se 
opredelite do amandmaja. Glasujemo.  
 
Od 21 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Tomaž 
Horvat, Miro Kerševan, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, 
Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Stanko Žgavc. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Dajem predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za 
kulturni spomenik lokalnega pomena, s sprejetim amandmajem, na glasovanje. 
Glasujemo.  
 
Od 21 svetnikov jih je 20 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, 
Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Stanko Žgavc.   
Odlok je bil sprejet.  

PRILOGA 26 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 
2013 – nakup parc. št. 438/2 k.o. Stara Gora, 196/3 k.o. Rožna Dolina, 1460/2 
k.o. Nova Gorica, 477/3, 484/2 in 485/2 k.o. Kromberk 

 
Matej Arčon, župan: 
Načelnik, izvolite. 
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Poročevalec: Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Mestnemu svetu predlagamo, da letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja MONG 
za leto 2013 dopolni s štirimi zadevami. V prvem primeru gre za zemljišče s parc. št. 
438/2 k.o. Stara Gora, ki ga MONG potrebuje za realizacijo Regijskega centra za 
odlaganje odpadkov.  

V drugem primeru gre za zemljišče s parc. št. 196/3 k.o. Rožna Dolina, ki je 
povezano z namero stanovanjskega sklada, ki pridobiva sosednje večje zemljišče in v 
povezavi potem še s sosednjim zemljiščem, v katerem smo v dogovorih za možnost 
njegove pridobitve tako, da bi s povezavo zemljišč dobili dovolj razsežno in zanimivo 
območje ob Vipavski cesti, kjer bi lahko realizirali več zanimivih programov, tako za 
programe Krajevne skupnosti Rožna Dolina kot programe stanovanjskega sklada in 
uredili ob tem tudi avtobusno postajališče, ki je na tem območju. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za prostor ni imel pripomb. Odpiram razpravo.  

Ker razprave ni, dajem predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja 
stvarnega premoženja MONG v letu 2013 – nakup parc. št. 438/2 k.o. Stara Gora, 
196/3 k.o. Rožna Dolina, 1460/2 k.o. Nova Gorica, 477/3, 484/2 in 485/2 k.o. 
Kromberk, na glasovanje. Glasujemo.  
 
Od 20 svetnikov jih je 18 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Tomaž 
Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Uroš Saksida, 
Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Tomaž Zarifa, Stanko Žgavc. 
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2013 
je bila sprejeta.  

PRILOGA 27 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 
MONG v letu 2013 – prodaja parc. št. 1035/6, 1042/5, 1043/5, 1043/7 k.o. Nova 
Gorica 
 

Poročevalec: Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Predlagamo, da mestni svet dopolni tudi letni načrt razpolaganja s stvarnim 
premoženjem, in sicer gre za primer sklopa štirih zemljišč povezanih v Kromberku na 
območju pod Vodovodno cesto od bodočega krožišča pri Komunali pa navzdol proti  
Hoferju. Gre za zemljišča po katerih trenutno poteka lokalna cesta, ki pa bo prestavljena 
in bo zgrajena s krožiščem, torej bo nova cesta in bo ta izgubila svojo funkcijo. Ta 
zemljišča po prostorskem planu potem pripadajo družbi Avrigo, ki jih potrebuje, da si tam 
uredi svoje parkirne prostore. Ker si ureja zadeve, je družba pač izrazila željo oziroma 
namero, da bi ta zemljišča pridobila.   

Kot pa je razloženo v obrazložitvi, je sedaj dogovorjeno, da se zaradi njihove 
specifične funkcije seveda ta prodaja izvede tako, da se po izvedeni javni dražbi najprej v 
posebni kupoprodajni pogodbi dogovori, da bo kupec vstopil v posest kupljenih 
nepremičnin šele  takrat, ko bo zgrajena nova nadomestna cesta in ta zemljišča potem ne 
bodo več v funkciji. Tudi vse obstoječe služnosti se takrat prenesejo na novo cesto in 
zadeva je tako tudi v pravnem pogledu povsem urejena. 
  
Matej Arčon, župan: 
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Odbor za prostor tudi ni imel pripomb. Razpravo odpiram in jo zaključujem, ker ni 
razpravljavcev.  

Na glasovanje dajem predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s 
stvarnim premoženjem MONG v letu 2013 – prodaja parc. št. 1035/6, 1042/5, 1043/5, 
1043/7 k.o. Nova Gorica. Glasujemo.  
 
Od 21 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Oton Filipič, Tomaž Horvat, 
Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Uroš 
Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Stanko Žgavc. 
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2013 
je bila sprejeta.  

PRILOGA 28 
 

 
 
14. točka dnevnega reda 

Predlog sklepa o seznanitvi s Poročilom o delovanju programa Svit za leto 
2012 

 
Matej Arčon, župan: 
K besedi vabim dr. Marka Vudraga, da poda kratko predstavitev, na voljo imate pet minut. 
 
Poročevalec: dr. Marko Vudrag, direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Nova 
Gorica 
Spoštovani gospod župan, izredna hvala za ta privilegij, da lahko spregovorim pred vami. 
Danes bomo govorili o raku, zato zlorabim to priložnost, da vas seznanim, da smo pred 
kratkim revitalizirali oziroma obudili delovanje Goriškega društva za boj proti raku in 
vljudno vabljeni k tvornemu sodelovanju.  

Mi se bomo seveda trudili, da državne programe in aktivnosti  v borbi zoper to 
bolezen pripeljemo v neke sfere, ki so zamišljene po državni in nacionalni strategiji, ki ima 
praktično dobre tri programe v borbi zoper raka. Eden izmed njih je Svit, to je današnja 
tema, potem sta še Zora in Dora. Kot veste, Dora je nekoliko manj uspešna, Zora pa 
izjemno uspešna. V zadnjih letih smo imeli redukcijo raka materničnega vratu več kot  40 
%, na Svitu pa seveda gremo k dobrim uspehom.  

Verjamem, da ste, spoštovani zbor, prejeli strokovno gradivo. Ne želim podajati 
prezentacije, ker ni časa, ampak v tem gradivu je jasno povedano, kakšno je stanje. 
Seveda skušamo razbliniti te mite o raku, da je rak neozdravljiva in da je zanesljivo 
smrtna bolezen. To zdaleč ni res. Prav s temi programi, ki jih izvajamo, to lahko tudi 
dokažemo. Svit je star nekoliko let, recimo temu štiri. V prvem ciklusu smo odkrili kar 800, 
skoraj 900 rakavih bolezni v precej zgodnji fazi in skoraj 40 % tistih, ko so šli na 
kolonoskopije, so tudi na nek način definitivno pozdravljeni glede na aktivnosti, ki so bile 
pri njih izvedene.  

Kar se tiče situacije na Goriškem imamo odlično odzivnost. Odzivnost na državni 
program naj bi bila vsaj 70 %. Želimo, da bi bila 75 % in več. Mogoče res gremo v tej 
smeri. Goriška je tako rekoč prvak Slovenije 66 % odzivnost. Žal moram povedati, da je 
vodilna občina Nova Gorica nekoliko pod našim povprečjem, glede na občinske 
odzivnosti. Zelo dobra odzivnost je Miren–Kostanjevica, recimo Šempeter–Vrtojba, malo 
manj nekatere bolj ruralne občine, ampak kakorkoli že novogoriška je nekoliko pod 
regijskim povprečjem. 

Zakaj je to tako, me lahko tudi vprašate. Lahko domnevamo, da zaradi tega, ker je  
boljši izplen, da tako rečem po domače recimo v Mirnu – Kostanjevici, kjer imamo eno 
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nizko proračunsko pogodbo in seveda zelo dobro sodelujemo z njimi. Kar naprej smo v 
Temnici oz. v drugih krajih, v prostorih za upokojence z ozaveščanjem. Mogoče bi bilo 
dobro tudi tu obuditi kakšne uzance, tudi v novogoriški občini. Resnično velja 
sodelovanje, kajti brez vas spoštovani zbor, na teh aktivnostih je težko doseči, čeprav 
smo mi pri ozaveščanju zelo zagnani, vendar težko je doseči neke vidnejše rezultate.  

Ker je sedaj tudi priložnost za to, bi mogoče omenil program Dora. Dora je hujši 
problem. Dovolite gospod župan, mogoče samo pet besed, čeprav je govora o Svitu. 
Dora je hujši problem, to je program borbe zoper raka dojk. V slovenskem prostoru 
praktično funkcionira na ljubljanskem območju, nekaj malega se sedaj sramežljivo širi na 
mariborsko. Pri nas, čeprav imamo največji delež raka med ženskami, naše ženske so 
najbolj ogrožene, imamo to slabo pokrito. Prav zaradi tega bomo v oktobru, rožnatem 
mesecu borbe proti raku in mednarodnem mesecu borbe proti raka dojk, organizirali tukaj 
v tej dvorani strokovni simpozij na najvišji ravni. Za to mizo župan, kjer ste vi, bodo 
sedele najbolj eminentne  slovenske osebe na okrogli mizi. Pozivam seveda vse 
udeležene tudi k konstruktivnim vprašanjem, zakaj je tako.   

Kakorkoli že, program Svit pri nas dobro funkcionira, smo zelo uspešni, vendar 
sam osebno še nisem zadovoljen. Mi bi rajši videli da je 75 % odzivnost, kajti s tem, ko 
najdemo  oziroma odkrijemo raka, človeka pozdravimo, bistveno mu zboljšamo kvaliteto 
življenja, da niti ne govorimo o zmanjševanju pritiska na proračun, kajti to je ena 
dolgotrajna terapija in vse ostale dejavnosti, ki se godijo okrog pacientov, mislim, da je 
vsem znano.  

Torej, glede Svita je situacija tako rekoč pod kontrolo in se program razvija, dobro 
se je oprijel. Glede Dore pa bomo v prihodnje morali še veliko več povedati.   
  
Matej Arčon, župan: 
Ima odbor pripombe? 
 
Tomaž Horvat, mag., predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Na odboru smo obravnavali poročilo o delovanju Svita za leto 2012.  

Na samo poročilo o delovanju nimamo pripomb in predlagamo mestnemu svetu, 
da ga sprejme. Opravili pa smo tudi širšo razpravo na to temo in predlagamo, da se v 
proračunu MONG zagotovi sredstva za ozaveščanje prebivalstva s preventivnimi 
programi, kot dodaten sklep. 
  
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Izvolite prijavo.  

Svetnica Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Tudi dr. Vudragu se zahvaljujem za to poročilo in seveda svetniku Bratini za pobudo. 
Vsekakor je to program, ki je izjemno koristen. Preseneča me, da kljub vsemu ni 
odzivnost 100 % in mislim, da bi morali začeti s 100 % odzivnostjo. Verjamem pa, da se 
vsak odloča zase.  

Predlagala pa bi, da se za eno izmed naslednjih sej pripravi tudi poročilo o 
delovanju Zore, ki ste ga g. doktor tudi omenili.  
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, g. Filipič. Imate vprašanje. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Se opravičujem, sem malo prepozno pritisnil gumb.  

Imelo bi eno vprašanje za gospoda. Tu  imamo tabelo o odzivnosti na ta program 
Svit. Vendar nisem zasledil, morda tudi nisem videl, zato sprašujem, ali obstaja tudi 
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tabela in procent uspešnosti ozdravitve glede na odkrivanje odzivnosti? Ta podatek bi 
bilo mogoče v nadaljevanju tudi zanimivo dobiti.  
 
dr. Marko Vudrag, direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica: 
Zelo tehtno vprašanje. Glede na odzivnost, glede na izplen, da tako rečem programa Svit 
ugotavljamo velike uspehe, kajti s programom Svit želimo pravočasno odkriti neko rakavo 
ali  predrakavo spremembo. Država Slovenija ima zdravstveni sistem  visoko razvit, pa 
vendarle po odkritosti zgodnjih faz rakavih bolezni smo nekje na repu Evrope. To je slaba 
ugotovitev in prav s temi programi, kar jih izvajamo, bomo ta trend nekako popravili. Kajti 
presejalni programi, kot so Svit, Zora in Dora so ravno temu namenjeni, da odkrijemo 
rakave in predrakave spremembe v zgodnjih fazah, katere absolutno zagotavljajo dobro 
ozdravitev in preživetje. To je odgovor na vaše vprašanje. Sigurno presejalni programi 
dajejo dobre rezultate, kajti bolezni odkrijemo v takih fazah oziroma v takem stanju, da 
lahko človeka tudi dobro, uspešno zdravimo, ga rešimo in mu omogočimo kvalitetno 
življenje. 
 
Matej Arčon, župan: 
Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se je mestni svet seznanil s Poročilom o 
delovanju programa Svit za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, katerega nosilec 
in izvajalec je Inštitut za varovanje zdravja RS. Glasujemo.   
 
Od 19 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, 
Tomaž Horvat, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, 
Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.   

PRILOGA 29 
 
Na glasovanje dajem dodaten sklep odbora, in sicer, da se v proračunu mestne 
občine zagotovi sredstva za ozaveščanje prebivalstva s preventivnimi programi. 
Glasujemo. 
 
Od 19 svetnikov jih je 16 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Darinka 
Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Stanko 
Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
15. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi  o delu javnega podjetja Mestne storitve d.o.o. 
 
Matej Arčon, župan: 
K besedi vabim direktorja Andreja Zucchiatija. Izvolite. 
 
Andrej Zucchiati, vodja javnega podjetja Mestne storitve, d.o.o.: 
Pred seboj imate poslovno poročilo družbe Mestne storitve, javno podjetje za leto 2012. 
Poslovno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza uspeha in splošnega dela. Kot 
verjetno poznate, Mestne storitve opravljajo v grobem štiri dejavnosti. To so tri 
gospodarske javne službe, se pravi upravljanje tržnice, oglaševanje in bom rekel plačljiva 
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parkirna mesta oziroma tako imenovane modre cone in četrta dejavnost je tržna ali 
pridobitna dejavnost. Družba Mestne storitve je v letu 2012 poslovala s pozitivno 0, imeli 
smo cca 4.000 do 5.000,00 EUR plusa. Tako kot predhodna leta je bil tudi letos oziroma 
v letu 2012 rezultat podoben. Se pravi, segment oglaševanja in tržne dejavnosti je bil 
pozitiven, medtem, ko je pa upravljanje tržnice in parkiranja oziroma plačljivo parkiranje 
izkazovalo negativo.  

Po segmentu prihodkov je bilo največ prihodkov na segmentu tržne dejavnosti in 
parkiranja. Sledi oglaševanje in minimalni prihodki so iz naslova tržnice. Na segmentu 
stroškov po zvrsteh predstavlja za javno podjetje največji strošek, strošek plač, kar je 
nekako  tudi logično, ker opravljamo gospodarsko javno službo, kjer je javni interes ali 
javna dostopnost pred profitom. Na drugem mestu stroškov so najemnine, tu so 
predvsem najemnine, ki jih plačujemo za infrastrukturo mestni občini ustanovitelju, to 
izhaja iz računovodskih standardov in veljajo že leto ali dve in potem so ostali stroški, kot 
so razne storitve in tako naprej.  

Toliko bi bilo z moje strani, če bo kakšno detajlno vprašanje, sem pa tu.  
  
Mitja Trtnik, podžupan: 
Odbor za gospodarstvo? Ni imel pripomb. Odpiram razpravo. 
 Svetnik Miro Kerševan, izvolite.  
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Ker sem že dal pred devetimi meseci svetniško vprašanje za postavitev plakatnih mest 
po krajevnih skupnostih, ki tega še nimajo, me zanima, kdaj se bo to zgodilo in če so za 
to planirana sredstva? Drugače sem prepričan, da nas bodo prijavili naravovarstveniki, 
ker plakate obešamo po drevesih ali kontejnerjih. Mislim, da to ni v ponos občine.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Ga. Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Za g. direktorja bi imela eno vprašanje, in sicer me zanima mestna tržnica.   

Dobila sem nekaj pritožb krajanov oziroma meščanov, da se tam v večernih urah 
marsikaj dogaja in sprašujem, če to kontrolirate, če se je ta problem odpravil.  

Druga zadeva. Ker smo veliko govorili o pogojih dela, ki jih imajo prodajalke 
oziroma prodajalci pozimi in poleti, saj vemo, da tam piha in tako naprej, sprašujem, če 
so se ti pogoji kaj izboljšali.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Izvolite, g. Zucchiati. 
 
Andrej Zucchiati, vodja javnega podjetja Mestne storitve d.o.o.: 
Najprej bom odgovoril ge. Kozinčevi. Torej, tu ste verjetno mislila na vandalizem, ki se je 
dogajal na tržnici. To ni bil nek hud vandalizem, dijaki so se tam zbirali. Mi smo tudi to na 
nek način dopuščali, dokler je bilo to v mejah normale. Bilo pa je nekaj ekscesov. 
Tozadevno smo se tudi oglasili na policiji in smo jih zaprosili, da bi opravljali obhode, ki jih 
že tako ali tako opravljajo v sklopu obhodov po mestu Nova Gorica. Opravili smo tudi 
razgovore z dijaki in mislim, da je kar zaleglo, ker v zadnjem obdobju, mislim da je že pol 
leta ali nekaj podobnega nimamo nobenih pritožb, ali pa bom rekel nekih ekscesov, 
vandalizma.  

Kar se tiče pogojev na tržnici, torej Mestne storitve kot take imajo v upravljanju to 
tržnico, ki jo imamo in s tem razpolagamo. Kot poznate se je že v preteklih letih predvsem 
s pričo klimatskih razmer v poletnih mesecih montirala klimatska naprava, vendar 
uporabniki, predvsem branjevke, prodajalci s tem niso bili zadovoljni. Večinsko ali kar 



 
 

 

 

52 

pretežno mnenje  je, da naj se klimatska naprava, če jo tako imenujem, naj ne bi 
uporabljala in je tudi letos nismo še uporabili. Sicer je montirana, ampak želja je, da se ne 
uporablja. Smo pa prav v preteklih dneh montirali senčno mrežo na streho, na strešno 
konstrukcijo tržnice, tako da je senčenje malo boljše, kot je tisto bleščanje. Po domače 
rečeno, malo ubije. Prav danes so mi sodelavci povedali, da so prodajalci zadovoljni s 
tem. Jaz mislim, kolikor sem se tudi pozanimal glede na slovenske razmere imamo kar 
dobro urejeno, kolikor se pač da glede na te klimatske razmere. Sigurno pa, če je tržnica 
odprta, so pač vplivi takšni in drugačni. 

G. Kerševanu pa kar se tiče plakatnih mest moram povedati, da v letošnjem planu  
2013 nimamo predvidene neke izgradnje ali pa namestitev plakatnih mest. Moram tudi 
povedati, da je lastnik vse te infrastrukture plakatnih mest občina. Bom pa podal to 
pobudo sedaj na občino, kot sem slišal bo septembra rebalans, pa bomo mogoče dosegli 
in to umestili.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Ker ni več razpravljavcev, dajem predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu 
javnega podjetja Mestne storitve d.o.o., na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 19 svetnikov jih je 17 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž 
Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Valter 
Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 30 
 
 
 
16. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom LAS za preprečevanje zasvojenosti 
Nova Gorica za obdobje 2007 – 2012 

 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Načelnica, izvolite.  
 
Poročevalka: Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je na eni svojih prejšnjih sprejel sklep, da se 
pripravi poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova 
Gorica za obdobje 2007 do 2012. Na oddelku smo v sodelovanju z LAS-om to poročilo 
pripravili in ste si ga lahko prebrali.  

Če na kratko povzamem poročilo. LAS je bil ustanovljen leta 2003 kot županovo 
posvetovalno telo z namenom, da izvaja aktivnosti na področju preprečevanja 
zasvojenosti. LAS sestavljajo predstavniki zainteresirane javnosti mestnega sveta, 
strokovnjakov s tega področja in različnih institucij. LAS izvaja svoje aktivnosti po svojih 
planih dela od 2003 do 2011 je bil to prvi plan, lani ste pa sprejeli plan za obdobje 2012 
do 2015, ki vsebuje  naslednje aktivnosti. Razdeljen je v dva sklopa zmanjševanje 
povpraševanja po drogah in dejavnosti za zmanjševanje ponudbe drog. Prvi del zajema 
primarno preventivo, ta je namenjena celotni populaciji, v šolskem okolju, vzgoji in 
izobraževanju, družinskemu okolju, na delovnem mestu, v lokalnem okolju in civilni 
družbi. Sekundarna preventiva zajema aktivnosti za zmanjševanje tveganj povezanih z 
uporabo drog pri mladih, ki z drogo eksperimentirajo, programov o zmanjševanju tveganj 
in škode zaradi uporabe drog, zdravstveni in socialni obravnavi uporabnikov drog, 
uporabnikov drog v okviru zdravstvenega varstva in v okviru socialnega varstva. Tretji del 
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je preventiva namenjena doseganju abstinence. Sem spadajo visoko pražni in 
reintegracijski programi. 

Če na kratko predstavim še samo poročilo oziroma aktivnosti, ki so bile izvedene v 
obdobju 2007 do 2012. Nekje prelomno leto bi lahko rekli je bilo leto 2009, ko smo 
pripravili odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v naši občini, ki 
natančno določa, kako te stvari potekajo. Največji delež tukaj predstavlja primarna 
preventiva. To so predavanja in delavnice, ki so namenjeni dijakom, učencem, staršem in 
pedagoškemu kadru, tako da letos bodo že četrto leto potekala ta preventivna predavanja 
po šolah, za starše. Vsako leto nekje predvidimo 200 predavanj in delavnic. Realizacija je 
nekje 70 do 75 %. Osnovne šole se zelo dobro odzivajo, nekatere srednje šole malo 
manj. 

Drugi del pa zajema vsakoletni razpis. Na strani 16 imate razdelitev sredstev, 
kako je potekala po letih. V tem obdobju so bile izvedene tudi razne ostale aktivnosti, 
predavanja za strokovni kader, vsako leto v naši občini tudi obeležimo nacionalni mesec 
preprečevanja zasvojenosti, to je mesec november. Organizirane so bile številne tiskovne 
konference, predstavljale so se organizacije, ki delujejo na tem področju, sodelujemo na 
strokovnih posvetih, konferencah, tako da aktivnosti so bile številne.  

Zaključila bi s tem, da smo na tem področju zelo prepuščeni lastni iniciativi in 
lastnemu znanju, sposobnostim in seveda finančnim sredstvom, kajti na državnem nivoju 
ni zakonodaje, ni določenih nekih smernic, kako to področje peljati, tako, da bomo 
nadaljevali s tem delom. Bili smo pa že večkrat izpostavljeni kot primer dobre prakse dela 
na tem področju.  
  
Mitja Trtnik, podžupan: 
Odbori?  
 
Tomaž Horvat, mag., predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Na odboru smo to poročilo preučili in nanj nimamo pripomb, zato predlagamo mestnemu 
svetu, da ga sprejme.   

Lahko pa tudi rečem, da smo po dolgi in široki razpravi bili zadovoljni s poročilom 
in tudi z delovanjem te akcijske skupine. Na tem mestu jih tako v mojem imenu kot v 
imenu odbora pohvalim za njihovo delo. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Odpiram razpravo.  

Anton Peršič, izvolite. 
  
Svetnik Anton Peršič: 
Sam sem to poročilo temeljito prebral, tako, da skoraj vem, za kaj gre. Vem, da je tudi ta 
LAS v desetih letih napisal že več takih poročil in so vsa poročila podobna.  

Torej, zelo velik poudarek je pri vašem delu na preventivi. Ampak ta preventiva, 
kot tu piše, je samo v vzgoji in izobraževanju, največ v družinskem okolju, v šolah, kjer 
tudi zajema samo populacijo osnovne in srednje šole, tako, da vse tiso, kar imamo 
zraven, tu ne obravnavamo. Hotel sem reči, če hočemo preprečiti zasvojenost tako kot je 
vaša prva naloga in ste zato tudi postavljeni, za zmanjševanje in preprečevanje 
zasvojenosti bi bilo potrebno drogo odstraniti iz ulice. To je prvo, kar vidim. Pravimo, da je 
preventiva, ampak ni, preventiva je odpraviti drogo iz ulice. Ko bomo to naredili, potem 
smo nekaj naredili. Pišete, da dobro sodelujete s policijo. Če je to res tako, potem to ne bi 
bilo problem, da se vse te informacije, ki jih dobite od otrok, prenese na policijo in to 
uredite tako, da to v bistvu prenesete naprej ter tudi na sodišča.  

V državah, kjer hočejo izkoreniniti drogo, če pogledamo Indonezijo ali pa tudi 
Južno Ameriko, se to drugače dela. Ne rečem, da moramo tako začeti delati. Povedal 
bom še drugi primer, če hočeš ti uničiti vse insekticide na njivi, potem jih moraš postrupiti.  



 
 

 

 

54 

Nisem rekel, da moramo tako delati z ljudmi, ampak preventiva je, da najprej drogo 
odpravimo iz ulic. Tega je preveč. Vsi poznajo vzroke - policija, sodišče, poznajo tudi 
ljudi, ampak se nič ne zgodi.  

Upam, da bo v naslednjem poročilu povedano tudi nekaj o teh rezultatih.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Svetnica Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Seveda bi pohvalila delovanje LAS, kot tudi poročilo, ki so ga pripravili, čeravno me je 
vseeno nekaj zmotilo. Ampak to malo za šalo, malo za res. Ampak naloga LAS je tudi 
pisanje poročil za mestni svet. To je majčkeno. To je logična posledica recimo 
ustanovitve LAS, ne pa, da se to piše med osnovne naloge. Kajti osnovna naloga LAS je 
vendarle preprečevanje rabe in uporabe ali zlorabe drog. Po mojem mnenju bi morala biti 
osnovna naloga LAS predočiti mladim vrednote življenja in pa tudi način in za vzgojo, za 
zdrav način življenja. Mislim, da to bi bilo bistveno bolj smiselno, kot pa da govorimo o 
tem, kar ste pravzaprav napisali.   

Želela pa bi, tudi iz lastnih izkušenj, povedati nekaj drugih zadev. G. Peršič je 
omenil, spraviti drogo iz ulice. Seveda to bo LAS težko naredil, ker namreč za to so 
zadolženi drugi, mislim zlasti na represivne organe. Vendar bi rada opozorila na nek drug 
način, drugo zelo prefinjeno delovanje tistih, ki želijo drogo spraviti v promet. To je 
ustvarjanje, se pravi lastnih porabnikov ali bodočih uživalcev, ki se dogajajo zlasti med 
nekoliko manj sprejetimi skupinami otrok, govorim o otrocih, ki mogoče doma niso toliko 
nadzirani, otroci, ki rabijo pozornost in tako naprej. So zelo  lahek plen recimo tistih, ki jih 
povabijo v neko sredino. 

Vem, da je dr. Miha Kramli doktor, se opravičujem za naziv, veliko je delal na tem. 
Mislim, da bi tu veljalo posvetiti temu bistveno več pozornosti. Namreč, še iz šolskih 
časov se spominjam, da so si znali zelo spretno dobiti najprej uživalce med temi ranljivimi 
skupinami in istočasno pa tudi že preprodajalce, da je bilo to neke vrste kapilarno širjenje 
in zelo prefinjeno širjenje recimo v same razrede. Dejansko so ti prodajalci in uživalci že 
sedeli in sedijo v razredih, ker je seveda potem dostopnost do drog bistveno večja.  
Mislim, da je to tisto, kar bo treba narediti več kot mogoče do sedaj.  

Lepo pa je prebrati, da se, vsaj kar se ankete tiče med osnovnošolci (med 
srednješolci je slika zagotovo slabša), pravzaprav  opaža upad zlorabe tobaka, drog, 
alkohola in tako naprej.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Ga. Patricija Šulin, izvolite.  
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Tudi sama bi pohvalila akcijsko skupino LAS, tako zaradi samega poročila, veliko bolj pa 
zaradi njihovih aktivnosti na področju preventive v smislu predavanj in delavnic v 
preventivne namene uporabe alkohola in drog. Sem tudi zadovoljna, da je bila narejena 
raziskava uporabe alkohola in marihuane v letu 2004 in 2011 narejena primerjava za 
naše osnovne šole in srednješolce na območju MONG in kot je bilo že omenjeno v 
primerjavi z letom 2004, je v letu 2011 ta uporaba že začela upadati. Upam, da se to še 
nadaljuje in  da je procent uporabe še manjši.  

Bi pa apelirala tudi na vse nas, na nas starše, da tudi sami pristopimo k tem 
preventivnim ukrepom v smislu osveščanja naših otrok, pa ne nazadnje tudi nas samih. 
Potrkala bi tudi na vrata in programe Mladinskega centra Nova Gorica, da se aktivneje 
vključi tudi sam v to preventivno noto, predvsem v poletnih mesecih, kajti takrat je 
ogromno časa za te stvari, tako s strani naših mladostnikov kot tudi staršev.    
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Omenila bi še uporabo drog in alkohola pri starejših, ker je tudi to prisotno, tako 
da bi bilo pravzaprav zanimivo slišati tudi raziskavo, kaj pravi o tej uporabi med nami 
starejšimi, saj se nemalokrat sliši, da se širi uporaba drog med starejšimi predvsem med 
nekaterimi podjetniki, estradniki in tako naprej, v boju za večjim zaslužkom in tempom in 
ko potem tega ne zmoreš več, posežeš tudi po tovrstnih drogah.  

Tako, da bi mogoče apelirala tudi na akcijsko skupino LAS, da se posveti tudi 
delavnicam in predavanjem z namenom osveščanja tudi odraslih skupin.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
G. Miro Kerševan, razprava. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Predvsem gledam, da je na vaseh ogromno tega. Ljudje se bojijo, kjer se preprodaja 
droga, to vsi vemo. Ljudje se bojijo za svoje domačije, kaj se bo zgodilo jutri in predvsem 
pričakujem več predavanj po vaseh o drogi, o alkoholu. Mislim, da je to zamrlo. Pred 
dvajsetimi leti je bilo to dvakrat na leto, zadnjih deset let pa nič.  
  
Mitja Trtnik, podžupan: 
Razprava, Oton Filipič, izvolite. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Strinjal bi se z g. Peršičem, da bi bilo potrebno drogo izkoreniniti iz ulice, za kar je 
pristojna gotovo policija in kriminalisti. Uspeh pa mislim, da bi bil že, če bi to izkoreninili 
vsaj iz šol. Tu pa mislim, da ima tudi LAS lahko kakšno večjo povezovalno vlogo na 
relaciji med policijo, kriminalisti in učitelji.   

Menim, da bi LAS moral imeti nekoliko bolj intenzivno povezovalno vlogo na tej 
relaciji in to bi danes predlagal.   

Kar se pa tiče predavanj bi opozoril, naj ne bi bila predavanja sama kot 
izobraževanje mladih, da bodo to uporabljali, da nima to nasprotnega učinka od 
želenega, ampak res tisto pravo izobraževanje, da odvrnejo mlade od tega, ker dostikrat 
mladi tudi napačno razumejo to izobraževanje po teh delavnicah. Na to je treba biti zelo 
pozoren in to bi LAS položil na srce. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Svetnik Bojan Bratina, izvolite.  
 
Svetnik Bojan Bratina: 
Mislim, da ima LAS, ko vstopa v šolo tudi ustrezen pristop, da gre za strokovno popolno 
delo. Tako, da tu ni bojazni, da bi ustvarjali reklamo. Prej pa ustvarjamo reklamo, če se z 
mamili ukvarjamo na veliko in potenciramo zadevo.  

Mislim, da ima ta skupina LAS tudi dobro preštudirano metodologijo dela in da ne 
počnejo stvari v preveliki meri in pa strokovno premišljeno. Gotovo je najboljša varianta 
za odpravljanje problematike drog šok varianta, to je spoznavanje končnih posledic pri 
drogah.  

Še enkrat, vedno opozarjam, že lansko leto sem opozarjal, da mamila in droge 
niso osrednji in izključni problem šole. Mamila so, tako kot je povedal svetnik Kerševan,  
postala stvar vsake krajevne skupnosti, vsake domačije. Bolj ko je zakotna, bolj ko je 
mračna ali zatemnjena, bolj je zanimiva.  
  
Mitja Trtnik, podžupan: 
Ni razpravljavcev.  

Načelnica, izvolite.  
 



 
 

 

 

56 

Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
Če odgovorim na nekaj vprašanj, ki ste jih dali. Vse to bom posredovala na LAS, jih 
seznanila, kar se tiče tega kako spraviti drogo iz ulice. Član LAS je tudi predstavnik 
policije, tako, da je ves čas seznanjen z vsemi podatki, kako in kaj, so pa tudi oni pač 
omejeni s kadrom in tako naprej, kolikor lahko naredijo.   

Glede delavnic kako potekajo, kakšne vsebine se vključujejo, tudi zdrav način 
življenja, vzgojne prijeme, ukrepe, o sami zasvojenosti, o drogah, se v bistvu nekje do 
prvega letnika sploh ne govori, ker je tako mnenje stroke. Res je, da raziskava, ki je 
priložena, kaže, da je uporaba prepovedanih substanc v primerjavi z letom 2004 nekje 
padla, upamo si trditi, da je to tudi posledica preventive, ki se že toliko let izvaja, narašča 
pa raba alkohola, ker je pač alkohol javno dostopen. Družba ima nekako toleranco do 
uporabe alkohola. Naj  povem, da letos bomo dali poudarek ravno na preprečevanje rabe 
alkohola in marihuane v primarni preventivi. Tudi mi bi si želeli, da bi lahko ponudili več 
predavanj po šolah, kot sem že prej povedala. Če želimo za vse osnovne in srednje šole 
enakomerno izvajati delavnice, pride ta  številka na 200 in tu smo seveda potem omejeni 
s finančnimi sredstvi. Kajti vse te  predavatelje je potrebno plačati. Poskušamo vse bolj 
povabili k sodelovanju lokalne strokovnjake, ker jih imamo. Potem moramo iti iskati 
predavatelje ven in večinoma prihajajo  iz Ljubljane in iz ostalih delov Slovenije.  

Zavedamo se, da je naloga LAS predvsem povezovanje vseh inštitucij, vseh, ki 
kakorkoli delujejo na tem področju in ravno zaradi tega imamo zbrane člane iz vseh 
institucij, da res lahko spremljamo dogajanje, da imamo sliko, kaj se dogaja in kaj je še 
potrebno. Pomembna pri vsem tem pa je tudi evalvacija. Videli ste, da redno spremljamo 
ta predavanja, vsi udeleženci izpolnjujejo evalvacijske vprašalnike, vsako leto pa tudi 
naredimo evalvacije šole, da oni povejo, kakšne vsebine si še želijo in v kakšni obliki bi 
želeli in se stvar izvaja. 

Naj povem samo še program za letos. Razpis za programe je izveden. 
Pripravljamo pa vse potrebno, da bodo predavanja stekla takoj jeseni. Za starše pa 
predvidevamo, da letos mogoče ne bi šli po šolah, ampak da bi naredili en teden 
predavanj za starše, mogoče tu v tej dvorani, tako, da bo zadeva res dostopna čim širši 
javnosti.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Ni več razpravljavcev.  

Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu 
Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 
2007–2012. Glasujemo. 
 
Od 22 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž 
Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 31 
 
 
 
17. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter 
finančnim  načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Kulturni dom 
Nova Gorica 
 

Mitja Trtnik, podžupan: 
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Direktorica, izvolite. 
 
Poročevalka: Pavla Jarc, direktorica Kulturnega doma Nova Gorica 
Spoštovane mestne svetnice in svetniki, en lep pozdrav in hvala lepa, da ste mi dali to 
možnost, da vam lahko danes tu predstavim tako letno poročilo zavoda za prejšnje leto 
kot tudi program dela v letošnjem letu.   

Kulturni dom Nova Gorica je v prejšnjem letu izpolnil vse zastavljene cilje. V 
programskem smislu jih je v določenih segmentih celo presegel, saj je izvedel precej več 
glasbenih programov, kot smo jih načrtovali. Izvedli smo številne kulturno-vzgojne 
programe za mladostnike, enako na glasbenem, likovnem kot filmskem področju. To so 
namreč tri področja, ki jih naš javni zavod pokriva. Na področju glasbene mladine smo 
recimo v letu 2012 izpeljali kar 101 koncert, kar nas kot inštitucijo postavlja daleč na prvo 
mesto v celotnem slovenskem merilu in za kar smo tudi v letu 2011 prejeli vse slovensko 
priznanje Zveze glasbene mladine Slovenije.  

V letu 2012 smo uvedli tudi dva nova programa na glasbenem področju, in sicer 
grajske harmonije na gradu Kromberk in dnevi stare glasbe na Goriškem. Okrepili smo 
prepoznavnost zavoda s številnimi promocijskimi aktivnostmi, izboljšali smo pogoje dela z 
nekaterimi pomembnimi investicijskimi aktivnostmi. Tu bom omenila predvsem glavno 
ozvočenje in glavno razsvetljavo velike dvorane Kulturnega doma Nova Gorica, kar je za 
naš zavod velika pridobitev in sem tudi ustanoviteljici hvaležna, da nas je v teh 
prizadevanjih v lanskem letu podprla in nam odobrila sredstva za te namene.  

Nadaljevali smo tudi z vzpostavljanjem pogojev za zagotavljanje temeljnih 
zakonov, predpisanih nalog za učinkovito transparentno in gospodarsko poslovanje. Ne 
nazadnje smo pozitivno zaključili lansko poslovno leto s presežkom 10.202,00 EUR, kar 
smo porabili za investicijsko vzdrževanje, za kar nam je v enem izmed prejšnjih sej 
mestni svet tudi dal odobritev. Ravno tako so bili vsi v finančnem načrtu zastavljeni 
programi izvedeni na področju galerijske in filmske dejavnosti. Za izpeljavo vseh 
omenjenih programov, investicije  in investicijsko vzdrževanje stavbe smo poleg sredstev 
ustanoviteljice, ki je seveda naš glavni financer, ministrstva, sosednih občin in nekaterih 
sponzorskih oziroma donatorskih sredstev, namenili tudi veliko lastnih sredstev, kar je 
tudi razvidno iz poslovnega poročila, ki ga imate pred seboj, kar 29 % za program in 12 % 
za samo dejavnost za splošne stroške. 

V lanskem letu torej smo bili zelo veseli, da smo pridobili več teh sredstev za 
investicije od ustanovitelja, tako da smo lahko pač izvedli te potrebne investicije. Kajti kot 
veste, je Kulturni dom že precej dotrajan, sicer redno vzdrževan, vendar potreben stalne 
obnove, tako da tudi v letnem poročilu za lansko leto, kot tudi v finančnem načrtu in 
programskem delu za letos, vedno izpostavljamo to nujnost nove gradnje oziroma 
gradnje novega Kulturnega centra, ki ga bomo, upam, skupaj z ustanoviteljico uspeli 
realizirati. Vem, da časi temu niso ravno naklonjeni, pa vendar upam, da bomo vsaj začeli 
z programiranjem te investicije in jo morda potem tudi, recimo vsaj v desetletju tudi 
izvedli. 

Sicer pa bistvo našega delovanja še naprej ostaja delovanje in razvijanje kulturno 
umetniških vrednot, zato še posebej veliko pozornosti namenjamo ustvarjalnim izzivom in 
kakovostnim umetniškim programom. Biti živahno prizorišče vrhunskih raznolikih in 
odmevnih umetniških dogodkov ostaja naš primarni cilj, ki smo ga zasledovali lani in ga 
zasledujemo tudi letos. V lanskem letu smo skupaj organizirali 325 dogodkov v Kulturnem 
domu Nova Gorica, ki jih je obiskalo skoraj 40.000 obiskovalcev.  Vizija razvoja zavoda je 
začrtana nekako tudi za prihodnost in upamo, da nam bo s strani financerjev, zlasti 
ustanoviteljice tudi omogočeno, da naše programe še naprej, vsaj v taki meri kot doslej 
razvijamo v dobrobit vseh, ki obiskujejo našo ustanovo. 

Če zelo na kratko povem še kakšen je program za letošnje leto. Torej za nami je 
zelo odmeven dogodek, to je mednarodno srečanje saksofonistov, sedmo svetovno 
tekmovanje mladih saksofonistov, ki smo ga zaključili pred par dnevi in v je v Novo 
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Gorico privabil 150 mladih tekmovalcev in njihovih spremljevalcev, praktično iz celega 
sveta iz devetnajstih držav. In to je bil tudi pomemben dogodek ne samo za Kulturni dom 
Nova Gorica, ampak tudi za naše mesto, ki smo ga uspeli vpisati na zemljevid svetovno 
pomembnih tekmovanj za ta bleščeči inštrument.   

Zelo pomembno dejstvo je tudi to, da smo za leto 2013 pridobili sredstva iz  
Evropskega programa Slovenija – Italija 2007 – 2013. Gre za čezmejni odmevni festival 
Echos, ki ga bomo izvajali še z dvema italijanskima partnerjema. Sicer bomo tudi v 
letošnjem letu izpeljali vse zastavljene programe, tako na glasbenem, galerijskem, kot 
filmskem področju. Podrobneje so predstavljeni v finančnem načrtu in zelo pomembno se 
mi zdi tudi to, da nam bo uspelo izvesti zelo pomembno investicijo, spet z veliko pomočjo 
naše soustanoviteljice, Mestne občine Nova Gorica, to je pa digitalizacija kinematografa, 
male dvorane Kulturnega doma Nova Gorica, kajti 35 mm filmi na filmskem kolutu se žal 
poslavljajo, prihaja nova doba teh digitalnih formatov, na katere bomo pač vrteli te filme in 
to bomo letos uspeli, kajti ravno danes smo dobili tudi odobritev na nacionalnem razpisu 
sredstev, na nacionalnem razpisu  iz Slovenskega filmskega centra. Tako sem že skoraj 
dve minuti presegla moje poročilo in se vam zahvaljujem za pozornost.  

Če je morda še kakšno vprašanje, sem vam na voljo. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Odbori niso imeli pripomb. Odpiram razpravo. Ni razprave.  

Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za 
poslovno leto 2012 ter Finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega 
zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 22 svetnikov jih je 21 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton 
Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 32 
 
 
 
18. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter 
finančnim načrtom programa za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni dom 
Nova Gorica Osnovno varstvo 

 
Matej Arčon, župan : 
Predstavitev bo imel direktor Marjan Pintar, izvolite. 
 
Poročevalec: Marjan Pintar, direktor Zdravstvenega doma  Nova Gorica Osnovno 
varstvo 
Danes imam nalogo, da vam predstavim poslovanje in delovanje Zdravstvenega doma 
Osnovno varstvo Nova Gorica v preteklem letu. Zdravje je ena od najpomembnejših 
človekovih vrednot in zato ne bom posebej opisoval dejavnosti, ki jo poznate, saj se 
pravzaprav vsi srečujemo s sistemom zdravstva tako ali drugače. Danes je zdravstveni 
sistem v veliki finančni krizi. Torej, tu so nanizani ukrepi, ki smo jim bili v zdravstvu priča v 
zadnjih nekaj letih, od leta 2000 dalje in so pripeljali do tega, da praktično beležimo v tem 
času okoli 13 % do 15 % manj denarja v zdravstveni blagajni, kar v primeru 
zdravstvenega doma pomeni približno 1.000.000,00 EUR sredstev, približno 
1.000.000,00 EUR sredstev manj denarja od leta 2009 do leta 2013. Sedaj je bila seveda 
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naša naloga, da se znajdemo v teh razmerah in  poskušamo praktično izpeljati preživeti 
tudi v teh časih. Kot boste videli, bo poročilo pokazalo, da  nam to uspeva, predvsem 
zato, ker smo se veliko časa pripravljali na to, da lahko delujemo tudi v takih razmerah in 
predvsem zato, ker je taka organizacijska kultura, v kolektivu, ki to omogoča.  

Tu je prikazana struktura prihodkov. Kot vidite, je največji del obvezno 
zavarovanje,  manjši del prostovoljno zavarovanje in potem po vrsti druge vrste 
prihodkov. Približno nekaj nad 90 % so prihodki javne službe, 9 % tržna dejavnost. 10,5 
milijona je bilo prihodkov in odhodkov nekaj po 9,9 milijona EUR. Največji delež so stroški 
dela in mi smo zelo intenzivna panoga in tudi kadar iščemo prihranke v sami organizaciji, 
jih pač moramo iskati predvsem v tej smeri, da nimamo neproduktivnih zaposlitev in da 
se ukvarjamo s procesi, kjer se da prihranke tudi realizirati.  

Tuj je prikazan poslovni rezultat po letih, od leta 2006 dalje, oziroma še lepše je to 
vidno na tem grafikonu. Kot vidite, je v preteklem letu zavod ustvaril nekaj nad 
660.000,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Temeljni pogoj tudi za tako poslovanje 
je, da je izpolnjen program. Torej, če ne izpolnimo programa, nam zavarovalnica plača 0. 
Torej sredstva dobimo samo, če smo v celoti opravili delo in seveda zato skrbimo, da so 
programi v čim večji meri izpolnjeni. Izpad je bil na dveh segmentih dermatologiji, kjer 
nismo poslovali celo leto, saj nismo imeli zdravnika in v diabetološkem dispanzerju, kjer 
imamo praktično pol tima. V tem delu smo realizirali samo 83 %, je bilo pa na boleznih 
ščitnice zato opravljenega nekoliko več programa.   

Ob koncu leta smo imeli 233 zaposlenih. Struktura je razvidna iz tega grafikona. V 
veliki večini gre za zdravstvene delavce, obseg ne zdravstvenega kadra je nekaj nad 14 
%, čistilke, vse perice, vse kar imamo pač imamo svoje zaposlene, predvsem zaradi 
kakovosti. Torej, kakovostne storitve na tem področju lahko zagotavljamo samo, če tudi 
vse procese sami nadziramo. Ta grafikon  kaže zadovoljstvo zaposlenih od leta 2007 do 
2012. Merimo ga vsako leto z anonimno anketo in moram reči, da sem sam zelo 
zadovoljen nad trendi, morda bi celo v prihodnje pričakoval kakšno rast na tem področju.  

Tu imam tudi nekaj kazalcev zadovoljstva  uporabnikov. Tudi to merimo, anketnih 
listov je 2000. Letos je bilo še nekoliko več, ker smo vključili še nekatere druge službe, 
okoli  2400 anketnih listov smo razdelili in če ste to podrobno pogledali, so bili zelo solidni 
rezultati. Seveda bolj kot pozitivni kazalci so nam zanimivi tisti, kjer se kažejo kot 
problem. Na nekaterih področjih je problematika zasebnosti in tam iščemo pač možnosti, 
kako to urediti, ker te stvari spremljamo po vseh ambulantah in morda zaradi prostorske 
stiske je včasih ta težava, ki jo je  težko razrešiti. 

Če ocenim v par točkah pluse in minuse izpolnjen program dela, dober poslovni 
rezultat ter zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov, so sigurno odlike, ki krasijo 
Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno varstvo prostorska stiska, permanentno 
zmanjševanje prihodkov in pomanjkanje motivov in stimulacij zato, da bi dobro delo lahko 
naredili. To so težave, s katerimi se soočamo in upam, da bo kak korak naprej tu naredil 
nov zakon o zdravstveni dejavnosti. Vendar bi vam rad povedal, da smo po prvih 
osnutkih nekoliko razočarani. Pričakujemo, in to prav na tem področju upravljanja, da so 
nujne posodobitve, da bi lahko zagotovili dolgoročno konkurenčen javni zdravstveni 
sistem, ki bo servis vseh državljank in državljanov.  

Morda še par besed o programu dela. V začetku leta sem napovedal to, kar vidite 
na tej sliki. Namreč, slovenski zdravstveni sistem je kot izsušeno jabolko in to se je te dni 
pokazalo. Šest bolnišnic je v takšni kondiciji, da ne zmore plačevati plač. Rad bi res  
opozoril na to, da se včasih zdi, da imamo toliko strokovnjakov za zdravstveni sistem, kot 
je Slovencev. Glejte, mnogi govorijo, da so na današnji dan rezerve v zdravstvu - jaz 
trdim, da  so te rezerve že odšle. In da je zdravstveni sistem v tem trenutku na zelo, zelo 
težki točki, celo na točki obstoja zdravstva, ki temelji na solidarnosti, kot ga poznamo 
danes. 

Kljub temu načrtujemo izpad prihodka okrog 450.000,00 EUR, nekoliko bomo tudi 
povečali prihodek zaradi novih programov. Torej 450.000,00 EUR je izpada zaradi teh 



 
 

 

 

60 

ukrepov, ki smo jih tukaj navedli, kljub temu načrtujemo ob koncu leta pozitiven poslovni 
rezultat okrog 350.000,00 EUR. Upam, da bomo tudi naprej zmogli predvsem uspešno in 
korektno zagotavljati zdravstveno varstvo za potrebe ljudi. Trudimo se, da naredimo še 
kaj zraven.  

Danes ste govorili tudi o zasvojenosti. V kratkem smo izdali eno knjigo, ki govori o 
nekoliko drugačni zasvojenosti. Naslov ima Ko internet postane droga. Ne kemične 
zasvojenosti, sedaj je zelo velik problem in naš Center za zdravljenje odvisnosti se 
zaveda tega problema in poskušamo tudi na tem področju nekaj narediti. Kdorkoli bi si 
želel to knjigo, jo lahko brezplačno dobi v Zdravstvenem domu Nova Gorica, zadostuje, 
da nam pošljete obvestilo z naslovom na naš e-mail naslov.  

Toliko za sedaj, če bo kdo imel še kakšno vprašaje, bom pa dopolnil. 
 
Matej Arčon, župan : 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo ni imel pripomb. Odpiram razpravo.  

Svetnica Patricija Šulin, izvolite. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Direktorju zdravstvenega doma bi se zahvalila za to poročilo in tudi pohvalila uspešno 
delovanje zdravstvenega doma.   

Ko sem si ogledala to poročilo tudi v prilogi gradiva za ta mestni svet, kar je 
dostopno vsem občanom, lahko z veseljem ugotovimo, da pravzaprav Zdravstveni dom 
Nova Gorica od leta 2005 pa vse do 2012 in kot sem razumela tudi letos, posluje s 
pozitivnim rezultatom in to vedno v bistvu nad 300.000,00 EUR. V letu 2011 je imel 
skorajda v višini 750.000,00 EUR, če temu lahko rečemo tako, dobiček. Torej vse 
pohvale tako direktorju, kot tudi strokovnemu vodstvu zdravstvenega doma in tam 
zaposlenim. 

Direktor, zanimivo pa mi je bilo, ko ste prikazovali leto 2012, da imate med 
prihodki, če se ne motim, kar okrog 309.000,00 EUR pozitivnega stanja iz naslova 
obresti. Zanima me, od kod izhajajo? Da, verjetno smo tudi vsi tukaj zaskrbljeni nad to 
zdravstveno reformo, ki kar noče in noče priti niti na mize poslanskih klopi niti v državni 
zbor oziroma kot že povedano, se ugotavlja, da tudi predlagana verjetno ne bo šla v to 
smer, ki jo pričakujemo in ki je potrebna. Tako, da se tudi Zdravstveni dom Nova Gorica 
srečuje s problemi financiranja zdravstva in kot smo razumeli, to odlično obvladujete.  

Zanima pa me še, če mi lahko poveste v zvezi z vašo prostorsko stisko. Ob tej 
priliki se vam tudi zahvaljujem za vaš odgovor v zvezi z nakupom zdajšnjih prostorov 
davčne uprave oziroma s to namero, ki je potem nekako prešla v neko drugo fazo, ko 
smo potrdili mediacijo z SGP-jem in so se zemljišča ob zdravstvenem domu sprostila. 
Odgovorili ste mi, da boste proučili še enkrat obe možnosti in sprašujem, v kolikor ste to 
že storili, kakšni so obeti za rešitev te prostorske stiske zdravstvenega doma.  
  
Matej Arčon, župan : 
Še razprava svetnika Vilijema De Bree. 
 
Svetnik Viljem De Brea: 
Imam samo eno kratko vprašanje.   

Financira vas izsušeno jabolko, uporabljam tvoje izrazoslovje. Imate 13 % manj 
sredstev, kot si rekel, imeli boste pa 350.000,00 EUR plusa. Na račun česa oziroma na 
račun koga?  
 
Matej Arčon, župan: 
Še razprava ali vprašanja? Če ni, dajem besedo direktorju. 
 
Marjan Pintar, direktor Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica: 
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Vprašanje od kje obresti. Obresti so rezultat gospodarjenja s sredstvi, ki so bila skozi ta 
leta ustvarjena kot presežek prihodkov nad odhodki. Iz tega naslova, seveda če pravilno 
gospodariš s tem denarjem in poskušaš čim bolje z njim delati, izključno na varen način v 
odnosu s poslovnimi bankami, potem se pač pokažejo tudi tu učinki na prihodkih 
financiranja.  Glede prostorske stiske oziroma nakupa poslovne stavbe davčne uprave, je 
nekaj gotovo. Nismo še analizirali vseh okoliščin, osebno pa menim, da je bila gradnja v 
atriju zdravstvenega doma vedno naša prva izbira in da so vse druge možnosti iskanje 
rešitev, če  te možnosti nimamo na razpolago. O tem sem vedno govoril, tudi tu pred 
mestnim svetom in mislim, da bi nas danes lahko, po sklenitvi te poravnave, ki jo je ta 
mestni svet sprejel, prepričala samo bistveno nižja cena od tiste, o kateri smo se doslej 
pogovarjali. Če bi se ta cena seveda bistveno znižala, bi še enkrat morali stvari 
preštudirati, videti,  ampak za ceno, o kateri smo se doslej pogajali, te cene danes 
sigurno ne bi bili več pripravljeni plačati, ker se nam zdi, da je rešitev za zdravstvenim 
domom boljša in bolj dolgoročna. Od kje presežek prihodkov nad odhodki? Razumeti 
morate, da smisel vsakega gospodarjenja je doseganje čim višje kakovosti storitev s čim 
manjšimi sredstvi. Kot sem povedal, prva stvar, prvi strošek, ki je za nas pomemben, je 
strošek dela. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo v zadnjih letih zelo veliko delali na 
procesih. Da smo brez odpuščanj zmanjševali število zaposlenih predvsem v podpornih 
službah. To pomeni, da pokušamo na vseh segmentih, tudi tam, kjer lahko nekaj 
stimuliramo zaposlene, jih stimulirati tam kjer je delo opravljeno, kjer je delo opravljeno 
dobro in kjer je delo opravljeno v večjem obsegu. In največji delež teh prihrankov je iz 
naslova stroškov dela, ker je to naš najpomembnejši strošek.  

Seveda so tudi drugi stroški. Če se pogajaš s poslovnimi partnerji, z dobavitelji in 
tako naprej, so pač stroški storitev manjši. Eno od pravil, ki ga sam uporabljam, je vedno 
pravilo, Američani rečejo top ten ali pa top twenty, torej vzameš dvajset najpomembnejših 
stroškov in največ časa in energije nameniš tem stroškom in seveda znotraj tega se 
počasi, počasi naberejo. Ampak glejte, vsega tega ne more nikoli narediti sam direktor ali 
pa vodja nekega oddelka. Na koncu so vse prihranke realizirali zaposleni našega zavoda. 
Kar pomeni, da je zato zelo pomembna organizacijska kultura oziroma zavedanje 
vsakega zaposlenega, da pri svojem delu razmišlja tudi o stroških in to je proces.  

Upam trditi, da Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je danes tak 
zavod, ki ima to vgrajeno v delovanje in ravnanje vseh zaposlenih. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ker ni več razprave, dajem predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za 
poslovno leto 2012 ter finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega 
zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno varstvo, na glasovanje. Glasujemo.   
 
Od 22 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Oton 
Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, 
Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, 
Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 33 
 
 
 
19. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 ter 
finančnim načrtom in programom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni 
dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo 
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Matej Arčon, župan: 
K besedi vabim direktorja Darka Tomšiča. 
 
Poročevalec: mag. Darko Tomšič, v.d. direktorja Zdravstvenega doma Nova Gorica 
Zobozdravstveno varstvo 
Zavod je v letu 2012 ustvaril 3.175.000,00 EUR prihodka, kar je samo 2 % manj kot v 
enakem obdobju leta 2011, kljub dejstvu, da je presegel plan realizacije storitev in 
realiziral za 4,35 % več programa storitev kot v letu 2011. Razlogi za takšno realizacijo so 
predvsem v zniževanju cene zobozdravstvenih storitev, ki jo določa pogodba z 
zdravstveno zavarovalnico, manjši so realizaciji in v izpadu prihodka zaradi glavarinskega 
sistema. Pri tem se večji obseg izpada nanaša na mladinsko zobozdravstvo, kjer je 
situacija glede na število pacientov ne spreminja, v manjšem obsegu pa je bil izpad tudi 
pri odraslem zobozdravstvu. Ta se je v lanskem letu nekoliko povečal. Se pravi, govorim 
o odstopanju, ki se je nekoliko povečalo zaradi odprtja nove ambulante v Zdravstvenem 
domu Nova Gorica in v domu upokojencev, kjer smo prevzeli program od koncesionarjev. 
Delež prihodka iz javne službe je znašal 87 % delež prihodka iz samoplačniške 
realizacije pa dobrih 13 %. Ne glede na večji obseg dela pa stroškov nismo povečevali. 
Le-ti so ostali na nivoju iz leta 2011, se pravi cca 0,4 % več je bilo. Zmanjšali smo stroške 
storitev za dobrih 10 %, stroški dela in materialni stroški pa so se skupno povečali samo 
za 2 %. Amortizacija je bila obračunana v skladu z dovoljenim in planiranim obsegom. 
Rezultat poslovanja je bil negativen v višini dobrih 45.000,00 EUR in tudi finančni tok je 
bil negativen za slabih 40.000,00 EUR, kot posledica odločitve zdravstvene 
zavarovalnice, da prenese zadnja dva obroka plačila iz leta 2012 v leto 2013. To smo 
dobili plačano v letu 2013, in sicer slabih 80.000,00 EUR, kar pomeni, da bi bil dejansko 
finančni tok pozitiven. 

Investicije so znašale dobrih 117.000,00 EUR in so bile namenjene predvsem 
nabavi medicinske in laboratorijske opreme ter računalniške opreme, vzdrževanje 
opreme in objektov. V tem letu smo tudi pričeli s postopkom certifikacije po ISO 
standardu 9001. Mimogrede, to smo že skoraj zaključili, tako da čez približno tri mesece 
računamo, da bomo dobili certifikat. Vse investicije so se financirale iz lastnih sredstev. 
Dežurstva so potekala v skladu s planiranimi in do večjih odstopanj ni prihajalo. Večjih 
pritožb pacientov ni bilo, vse pa so bile dogovorno rešene. Čakalne dobe se vodijo v 
skladu s pravilnikom o dopustnih čakalnih dobah in so objavljene na spletni strani 
zavoda, kakor tudi podatki o številu opredeljenih pacientov. 

Kot že rečeno, smo v letu 2012 odprli ambulanto za odrasle v Zdravstvenem 
domu  Nova Gorica in v domu upokojencev. Ob koncu leta je bilo v zavodu zaposlenih 76 
javnih uslužbencev. Kljub negativnemu poslovanju zavod posluje stabilno, brez 
likvidnostnih  težav, kajti presežek prihodkov nad odhodki iz bilance stanja znaša 
1.251.000,00 EUR, razpolagamo pa z dobrih 760.000,00 EUR finančnimi sredstvi. 

Plan za leto 2013 temelji na izhodiščih iz leta 2012, plus smernicah slovenske 
vlade, ki je predvidela, da se bo cena storitev v letu 2012, 2013  zmanjšala za cca 4,5 % . 
Mi smo kljub temu planirali enak prihodek kot v letu 2012, smo pa posegli na stroškovno 
plat in smo tu planirali za cca 2 % nižje stroške. Kot veste, je podobno kot pri osnovnem 
zdravstvu, največji strošek je strošek delovne sile, cca 67 %. Planirali pa smo zmanjšanje 
predvsem materialnih stroškov na osnovi javnega razpisa, ki smo ga izvedli lani in 
zmanjšanje stroškov storitev, povečali se bodo pa nekoliko stroški dela, ker smo v 
letošnjem letu zaposlili končno tudi ortodonta, ki bo opravljal delo v specialistični 
ambulanti v Šempetru. Investicije so planirane v približno enakem obsegu kot v letu 2012, 
nekoliko smo jih povečali 130.000,00 EUR. Nanašajo se pa predvsem na zgradbe, na 
medicinsko in na programsko opremo, kakor tudi na laboratorijsko opremo in tako smo 
planirali pozitivno nulo 98,00 EUR ter pozitiven finančni tok. 
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Matej Arčon, župan: 
Odbor? Ni imel pripomb. Odpiram razpravo.  

Izvolite, svetnik Anton Petrovčič.  
 
Svetnik Anton Petrovčič:  
Lani ob tej priliki sem postavil eno vprašaje in mi je bilo nekje obljubljeno, da bo na to 
temo sklican sestanek.   

Gre namreč za zobozdravstveno ambulanto v Čepovanu. Tu vidimo, kje se 
izvajajo zobozdravstvene dejavnosti, vendar med njimi ni Čepovana. Skupaj z oddelkom 
za družbene dejavnosti ste obljubili, da bo ta sestanek sklican, na katerega bodo 
povabljeni predstavniki Krajevne skupnosti Čepovan, vendar do sestanka ni prišlo.  

Zanima me, zakaj se v Čepovanu zobozdravstvena dejavnost ne odvija po 
pogodbah, ki so bile podpisane s tistimi, ki so bili prejemniki koncesij s strani MONG. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, pojasnilo bo podal direktor. 
 
mag. Darko Tomšič, v.d. direktorja Zdravstvenega doma Nova Gorica 
Zobozdravstveno varstvo: 
Res mislim, da je to bolj vprašanje za go. Marinko, ampak mi smo določene sestanke 
imeli glede samega odvijanja zobozdravstva v Čepovanu. Mladinsko ambulanto imamo v  
Čepovanu, nimajo jo pa koncesionarji. S koncesionarji je bil določen dogovor, kolikor je 
meni znano, tako, da  bi prepustil besedo mogoče kar vam. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, načelnica. 
 
Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
Na nas so se konec lanskega leta obrnili koncesionarji, s katerimi je bilo dogovorjeno,  da 
izvajajo zobozdravstveno dejavnost v Čepovanu s prošnjo oziroma pobudo, da se glede 
na to, da vsi opredeljeni pacienti iz Čepovana dejansko obiskujejo zobozdravnika v Novi 
Gorici, prekine izvajanje dejavnosti v Čepovanu.  

To smo tudi tako uredili s tem, da smo vas konec decembra o tem zagotovo pisno 
obvestili, s predlogom, da podate kakršnokoli mnenje o tem. O tej nameri je bila Krajevna 
skupnost Čepovan pisno obveščena konec decembra.  
  
Matej Arčon, župan: 
Dajem predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 ter s 
Programom dela in finančnim načrtom za leto 2013 javnega zavoda Zdravstveni 
dom Nova Gorica Zobozdravstveno varstvo, na glasovanje. Glasujemo.   
 
Od 22 svetnikov jih je 21 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Oton Filipič, Tomaž Horvat, 
Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Uroš 
Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.   

PRILOGA 34 
 
 
 
20. točka dnevnega reda 
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Predlog Sklepa o pripojitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica 
Zobozdravstveno varstvo k javnemu zavodu Zdravstveni dom Nova Gorica 
Osnovno varstvo 

 
Matej Arčon, župan: 
Uvodne besede predajam načelnici Marinki Saksida, izvolite. 
 
Poročevalka: Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Pravkar predstavljena javna zavoda sta na podlagi vladnih izhodišč za organizacijo, 
vodenje in združevanje javnih zdravstvenih zavodov pripravila analizo pripojitve javnega 
zavoda  Zdravstveno varstvo Nova Gorica k Zdravstvenemu domu Osnovno varstvo s cilji 
racionalizacije poslovanja obeh zavodov, boljše organiziranosti, strokovnega razvoja ter 
boljše ponudbe zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev za uporabnike. Prej navedena 
izhodišča so sicer že iz leta 2011 in določajo, da lahko ustanovitelj z namenom boljše  
izmenjave znanja, organizacije dela, učinkovite uporabe opreme in drugih virov združi 
javne zdravstvene zavode, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na isti ravni zdravstvene 
dejavnosti. V priloženi analizi ste si lahko prebrali predstavitev obeh zavodov, njuno 
poslovanje, temeljna izhodišča za vzdrževanje in tudi vizijo nove organizacije s 
prednostmi, priložnostmi in tudi slabostmi in nevarnostmi.  

Zadevo je obravnaval kolegij županov vseh šestih občin ustanoviteljic, podal je 
pozitivno mnenje k pripojitvi in sprejel sklep, da se v zvezi s tem začnejo ustrezni 
postopki. Ko bo sklep sprejet na vseh šestih občinah, bomo na mestni občini pripravili 
ustrezne pravne akte. Sklepe o pripojitvi pa so že sprejele občine Šempeter-Vrtojba, 
Renče-Vogrsko in  Kanal. Za dodatne podrobnejše razlage sta danes na razpolago tudi 
oba direktorja. 
 
Matej Arčon, župan: 
Besedo predajam direktorju Osnovnega varstva, g. Marjanu Pintarju. 
 
Marjan Pintar, direktor Zdravstvenega doma Nova Gorica Osnovno varstvo:  
Skupaj z mag. Tomšičem sva pripravila to gradivo in prvi del bom preletel zelo na hitro, 
ker ste ravnokar poslušali praktično predstavitev tega, se pravi ukrepov zmanjšanja 
obsega sredstev. Tu bi vas rad opozoril na določena izhodišča vlade, ki napotuje k 
združevanju javnih zdravstvenih zavodov, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na isti 
ravni. V tej smeri govori tudi nov predlog zakona, ki je trenutno v javni razpravi in ki 
predvideva, da se zdravstveni zavodi, ki ne izvajajo vseh dejavnosti, pač morajo 
združevati.  

Tudi veljavni zakon točno določa, kaj vse mora imeti zdravstveni dom in 
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo je praktično danes edina ustanova v Sloveniji, 
ki izvaja samo dejavnost zobozdravstvenega varstva. Tu je na kratko prikazano število 
zaposlenih, tako da dobite predstavo o tem, kako sta zavoda organizirana. Razmerje je 
približno 1:3 po velikosti. Prikazana je tudi struktura. Poslovna stavba zavoda se bo 
razdelila racionalno, tudi glede ne zdravstvenega kadra in kot vidite, je delež približno 
enak v številu zaposlenih. Prihodki in odhodki so tudi približno v razmerju z velikostjo.  

Potem je tu poslovni rezultat, ki smo ga prej že videli in ne bi ponavljal. Tu je  
pripravljen graf za zobozdravstveno dejavnost. Zanimivi so pričakovani prihranki. Torej 
ocenili smo vse prihranke, ki bi jih lahko realizirali v primeru, da pride do združitve obeh 
zavodov. Če imamo samo en administrativni okvir za delovanje in poslovanje, je 
praktično strošek tega delovanja bistveno nižji. Največji so prihranki na področju stroškov 
dela, ki smo jih tudi potem podrobneje opisali. Vse te prihranke bi realizirali brez 
odpuščanja v obdobju tri  do pet let. Torej to je eno od izhodišč na katerem temeljimo. Ne 
zdi se nam smiselno, da bi ljudje izgubljali službo v procesu racionalizacije. Vse bi 
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izpeljali tako, da službe ne bi izgubil nihče, ki je na današnji dan zaposlen, učinki pa bi bili 
v tem času potem realizirani.  

Druga stvar, ki nas je vodila kot izhodišče na tem področju je strokovna 
samostojnost. Torej ohraniti samostojnost na strokovnem področju. Zato smo načrtovali, 
da bi ohranili dva strokovna sveta in dva strokovna vodje, enega za zobozdravstveno 
dejavnost in enega za ostale dejavnosti. Tudi način sprejemanja odločitev bi bil tak, da bi 
bili sprejeti takrat, kadar so sprejeti na obeh strokovnih svetih. To so akti, kjer se pač 
kažejo pristojnosti teh strokovnih organov, recimo sprejem plana.  

Poskušali smo čim bolj objektivno prikazati oziroma narediti eno tako analizo 
prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti in ta del bo mag. Tomšič tudi predstavil. 
Potem bomo pa odločali.  
  
Matej Arčon, župan: 
Magister Tomšič, izvolite. 
 
mag. Darko Tomšič, v.d. direktorja Zdravstvenega doma Nova Gorica 
Zobozdravstveno varstvo: 
Skušala sva narediti čim bolj nevtralen pristop, da se vidi tako slabosti kot nevarnosti, 
kakor prednosti in priložnosti. Zdaj ne smem mimo določenih dejstev, ki se nanašajo 
predvsem na naš zavod, to je zavod Zobozdravstveno varstvo. Zaposleni so absolutno 
proti takšni organizaciji, tudi strokovni svet se je izjasnil negativno.  

Moram povedati, kaj so vzroki takega razmišljanja. Predvsem bojazen, da se bo 
stroka ena ali pa druga zanemarila, da bo dobila prednost druga stroka pred prvo in tako 
naprej. Katera bo prva, katera druga in tako naprej, pač to so te debate. Zakaj se 
pojavljajo strahovi? Verjetno iz neke zgodovine, pri kateri jaz vsekakor nisem bil prisoten. 
Verjamem, da nekateri zaposleni te strahove imajo glede na dejstva, da so to bili nekako 
tudi vzroki, da se je v letu 1991, če se ne motim, enoten zavod razšel. Ravno zaradi tega 
sva s direktorjem Pintarjem pripravila vse te analize. V to smo vključili tudi zaposlene, 
predvsem strokovne ljudi, strokovni svet, ki nam je pač podal svoja razmišljanja in če 
zedinim to na eno črto, nekako ti strahovi, ki sem vam jih opisal so taki in obstajajo.  

S finančnega vidika in z vidika vira financiranja pa vseeno kot ekonomist menim,  
in s tem se strinja tudi direktor Pintar, da se je potrebno v bistvu hitro premikati naprej, 
predvsem zaradi finančne krize v Sloveniji, predvsem pa tudi zaradi nove zakonodaje, ki 
se sedaj pripravlja, to je nov zakon o zdravstveni dejavnosti. Mislim, da zdravstvenim 
zavodom, to lahko povem, ni preveč naklonjen in iz tega vidika menim, da vsak javni 
denar, vsaka javna sredstva, ki jih je mogoče prihraniti z nekimi posegi in da se pri tem 
ne škoduje stroki, v bistvu menim, da je to pravilna usmeritev. To tudi izhaja nekako iz 
tega elaborata, ki sva ga pripravila. V tem primeru je merilo predvsem ta finančna zagata, 
ki se v Sloveniji dogaja in mislim, da se bo situacija še dodatno zaostrila, kajti že v tem 
letu, kot sem že v planu povedal in je direktor Pintar v svojem planu isto rekel, v bistvu 
finančna sredstva se bodo še  dodatno zmanjšala. Glede na to, da smo pa specializiran 
zavod, v bistvu imamo zelo malo manevrskega prostora na kakšen način se izogniti 
takšnim zmanjševanjem oziroma padcu cene storitev. Kajti pri nas, kot vemo, so plače 
dokaj fiksen strošek. Zakaj imamo takšne rezultate? V bistvu smo zavestno zadrževali 
določene programe dela, ki bi jih lahko zmanjšali na račun glavarinskega sistema, ker 
smo se borili proti glavarinskemu sistemu in tako naprej, ampak tu so določene 
percepcije, v katero smer bi bilo boljše iti. Smatram, da mi stroke ne smemo tikati, 
programa ne smemo zmanjševati, kvečjemu povečevati in edini način, da se k temu 
pristopi na nek konstruktiven način je mogoče ta, ki izhaja iz tega elaborata.   

Ne smemo pa zanemariti, kot sem rekel, razmišljanja tudi zaposlenih in s tem bi 
jaz na kratko končal. Mogoče samo še to, da dejansko v tujini oz. izven Slovenije nimamo 
zavodov, ki bi bili združeni tako kot se to dogaja v Sloveniji, ampak dokler se ta sistem 
financiranja ne bo spremenil, v bistvu druge možnosti praktično nimamo. 
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Matej Arčon, župan: 
Odbor za zdravstvo ni imel pripomb. Odpiram razpravo.  

Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Dobil sem neke dokumente, in sicer dopis, ki naj bi ga poslal strokovni svet zavoda za 
zobozdravstvo kolegiju županov občin, v katerem piše, da je to poslano v vednost tudi  
občinskim svetom. To je dopis z dne 26. 2. 2013. Vprašal bi, če ste dobili na kolegij 
županov to pisanje in če ste ga, zakaj ga niso dobili tudi občinski sveti oziroma svetniki, 
če je bilo poslano naprej?   

Direktor, omenil ste, da ni za zanemariti stališča zaposlenih. Mislim, da je skoraj 
70 % zaposlenih v zobozdravstvu proti združitvi. Verjamem, da so bojazni, ki ste jih 
omenil. To je bojazen, da se bo krčilo, ali pa da se bo preusmerilo pozornost iz 
zobozdravstva na drugo stran, itd. Zakaj nismo dobili tega dopisa, to je moje prvo 
vprašanje?  

Moje drugo vprašanje ali pa pobuda, mogoče bi bilo za opraviti razgovor tudi s 
predsednikom sveta zavoda, da nam predstavi še drugo stališče. Glede na to, da je 
skoraj 70 % zaposlenih proti združitvi, bi se mi zdelo zanimivo slišati tudi njihovo mnenje.  

Predlagam, da se jih povabi, da predstavijo svoje stališče in da se odločanje o tej 
točki prenese na naslednjo sejo, ko bodo imeli možnost to predstaviti. 
 
Matej Arčon, župan: 
Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Predstavil bom stališče svetniške skupine Socialnih demokratov. Uvodoma bi najprej 
rekel, če so na vidiku zakonske spremembe na tem področju, potem bi bilo modro morda 
počakati, da vidimo, kaj bo nov zakon oziroma novela spremembe prinesla na tem 
področju. Ampak gremo lepo po vrsti.  

 Predlog je za združitev dveh zavodov v veličini 1:3 glede števila zaposlenih, 
glede števila podpornih služb, glede števila strokovnih služb in tako naprej. Omenjate, da 
ostajajo strokovne službe ločene. Torej se že takoj postavi vprašanje, čemu, ali pa kaj je 
tisti glavni motiv za tak predlog? Pri finančni analizi, če povzamem številke, ki so bile tudi 
objavljene, se govori o treh do petih letih o 117.000,00 EUR prihranka, ob navedbi, da se 
predvideva ena upokojitev, ki doprinese 21.000,00 EUR ter ukinitev direktorskega mesta, 
ki doprinese 54.000,00 EUR. Sprašujem, kaj se bo zgodilo z aktualnim enim ali drugim 
direktorjem, oziroma v.d. direktorjem, kajti naslednji dve postavki - prerazporeditev, 
mislim, da na nižje stroške ne moreta biti prerazporejeni, tako strokovna sodelavka kot 
tajnica.  

Preden grem naprej, nekako izstopa iz tega gradiva večkratno ponavljanje, da je 
cilj zavoda ostajati čim višja stopnja zadovoljstva, jasno vseh deležnikov, ampak vedno je 
izpostavljeno tudi zadovoljstvo poslovnih partnerjev. Glejte, po mojem globokem 
prepričanju naše zdravstvo, zdravstveni domovi, niso namenjeni za zagotavljanje 
zadovoljstva poslovnih partnerjev. Zagotovo ne.  

Če gremo naprej, ne moremo mimo mnenja strokovnega sveta ZDZV, kjer predlog 
pripojitve obravnava, in sicer se je opredelil z negativnim mnenjem. Ne glede na to, da se 
potem omenja, da zavod zdravstvenega varstva že sedaj združuje različne dejavnosti kot 
take, vendar ne smemo spregledati, da je zobozdravstvo tudi v tem dokumentu 
omenjeno, kot specialno, posebno, specifično, ne vem kaj še, veja zdravstva. Zato me ne 
preseneča večinsko mnenje, odklonilno mnenje zaposlenih v zobozdravstvu iz preproste 
kmečke logike, če mi je dovoljeno uporabiti ta izraz. Glejte, ko združiš dva - enega 
velikega in enega majhnega, če uporabim tako primerjavo, potem se takoj postavi v 
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ospredje zdravstvo z zdravniki, zdravje, to je prva prioriteta, od zobobola, bom po 
domače rekel, ne umreš. Pade takoj v drugi plan in tu obstaja realna nevarnost, da se bo 
pač posvečalo bistveno več pozornosti tistemu, na kar smo uporabniki teh dveh zavodov  
bolj občutljivi.   

Da zaključim. Ne razumem tudi ali pa si ne predstavljam dobro pri navajanju 
prednosti, da ta združitev omogoča globalno usmerjenost zavoda. Mislim, da so naši  
zavodi usmerjeni navznoter k našim koristnikom, uporabnikom, ki so naši občani, ne pa 
na globalni ravni. Ampak to mi samo tako, bi rekel, skoči v oči.   

Pri priložnostih glede razvoja tržnih dejavnosti, mislim  da ima večje možnosti v 
zobozdravstvenem zavodu za razvoj tržnih dejavnosti in nazadnje tudi se omenja 
vzpostavitev multidisciplinarne obravnave pacientov. Sprašujem, če me bo bolel zob, mi 
bodo naredili še EKG, pa pregledali kri, ali ne vem kaj? To je multidisciplinarno, sam 
razumem, da v enem skupnem zavodu, ki opravlja celo paleto dejavnosti. 

Vsled navedenega in ob upoštevanju, da je slabosti in nevarnostni bistveno več 
kot priložnosti, v imenu svetniške skupine Socialnih demokratov predlagam, da se o 
zadevi pogovori malo bolj poglobljeno, z več informacijami, tako kot je moj predhodnik že 
omenil in da prestavimo odločanje o takem koraku na eno od prihodnjih sej, kjer bomo vsi 
tu sedeli, bili prisotni in pridobili ustrezne ter adekvatne informacije. S tem ne bomo nič 
zamudili, morda se bo pa pokazalo, da je potrebno pri tako pomembnem koraku v 
zdravstvu in zobozdravstvu le … 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim, če zaključite, ker ste že minuto čez. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
G. župan, imam osem minut kot predstavnik. 
 
Matej Arčon, župan: 
Se opravičujem, v imenu svetniške skupine, se opravičujem. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Torej, da končam svojo misel, da pridobimo morda še kakšno informacijo, kakšno 
utemeljitev »pro et contra« in sprejmemo odločitev, ki bo v korist vseh uporabnikov obeh 
zdravstvenih domov. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Ob tej pozni uri na 20. mestu našega dnevnega reda obravnavati in se odločati o tako 
pomembni zadevi, žal res ne gre. Se opravičujem, ampak nekako sem v dilemi, še zlasti 
zato, ker stvari niso popolnoma jasne in popolnoma čiste.  

Skozi predstavitev in skozi razpravo se mi je utrnilo, da pa vendarle mogoče 
odločitev v tem trenutku ne bi bila najboljša. Zato sprašujem oba spoštovana direktorja, 
kaj bi za vas pomenil odlok, ki ga je  predlagal moj kolega v imenu naše svetniške 
skupine, recimo mogoče mesec, dva? Ali  bi se kaj dramatičnega zgodilo, ali ne?  

Poleg tega me muči tu tudi še ena nejasnost. Tu imamo pripojitev ali združitev in 
kakšna je razlika med tema dvema pojmoma. Bo to nov zavod, nove volitve svetov in 
tako naprej, nov ustanovitveni organ in tako naprej? Še to obrazložitev prosim, če lahko 
dobim. 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim za odgovore na postavljena vprašanja. G. Marjan Pintar. 
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Marjan Pintar, direktor Zdravstvenega doma Nova Gorica Osnovno varstvo:   
Torej, da so se zaposleni v zobozdravstvu izjasnili proti tej združitvi, smo jasno napisali v 
to gradivo. Osebno to tudi razumem, ljudje se bojimo vsake spremembe, ki nam jo 
življenje prinaša in se mi zdi z vidika zaposlenih taka bojazen utemeljena. Ampak na 
drugi strani pa menim, da ni utemeljena. Namreč, če pogledate Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo danes  je že konglomerat različnih dejavnosti od ginekologije, pediatrije, 
fizioterapije, patronažne službe, reševalne službe in tako naprej. Seveda vodstvo zavoda, 
kdorkoli že to je, pač mora skrbeti za uravnotežen razvoj vseh teh dejavnosti in to tudi 
počnemo. Zato imamo resurse in ne vidim razloga, da bi bil položaj zobozdravstva v 
takšni strukturi kakorkoli problematičen, ker bi bil samo še en sestavni del v tem 
konglomeratu različnih dejavnosti, ki danes že obstajajo. 

Z vidika obsega 1:3, torej v takem združenem zavodu bi bila ta zdravstvena 
dejavnost po obsegu kar na drugem mestu, po številu izvajalcev. Obžalujem, da ste 
sklepe svetniške skupine sprejeli preden ste poslušali odgovore, ki temeljijo na nekaterih 
predpostavkah, ki ne držijo. Namreč sprašujete, kako bomo zmanjšali število zaposlenih 
tam, kjer ni napisano upokojitev ali prenehanje delavnega razmerja. Zmanjšali bomo 
tako, da bomo povsod tam, kjer se v zavodih pojavijo recimo potrebe po upokojitvi, 
nadomeščali z zaposlenimi, ki so sedaj že v teh strukturah. Na primer v skladišču, ki je 
tudi eden od razlogov za prihranke, kjer se bo upokojila ena od zaposlenih v roku dveh 
let, je pač ne bomo nadomeščali z zaposlenimi iz trga dela, ampak s tistimi, ki so danes 
zaposleni na področju, torej pri tistih delovnih mestih, ki se ukinjajo. Če se zavoda pač ne 
združita, je potreba po tem delovnem mestu, to delovno mesto mora naprej obstajati.   

Torej analizirali smo situacijo in ugotovili, da se da v treh do petih letih realizirati 
prihranke v obsegu 150.000,00 EUR. To je en dober tim zobozdravstva, ki bi lahko 
dodatno opravljal delo in nadomestil nek administrativni okvir, ki ga pač danes plačujemo. 
Omenili ste zadovoljstvo poslovnih partnerjev. Po vseh pravilih se tudi to zadovoljstvo 
meri in je zelo pomembno. S poslovnimi partnerji se težko pogajaš, ampak ko se enkrat 
dogovoriš, če so s teboj sklenili posel, so imeli razloge, da ga sklenejo in če držiš zaveze 
in če jim plačaš tisto, kar so korektno dobavili, potem imaš zadovoljne poslovne partnerje. 
In samo v tem primeru se lahko pogajaš in samo v tem primeru lahko dosegaš še boljše 
pogoje kot sicer, V nasprotnem primeru, ne boš dobro gospodaril. 

Kaj bi pomenil odlok? Tudi če danes ta sklep sprejmemo, ne bomo združili dveh 
zavodov. Da bi to storili, bosta potrebni vsaj še dve seji mestnega sveta. Če boste pač 
danes to sprejeli, bomo pripravili besedilo odloka o ustanovitvi zdravstvenega doma, ki bo 
pač skupni zdravstveni dom, ki bo imel vse te dejavnosti. Ta odlok bo prišel na prvo sejo, 
kjer boste razpravljali o razlogih, ali naj se odlok sprejme, ali ne, potem bo prišel na drugo 
sejo, kjer boste morda dajali amandmaje na to problematiko. Torej, da bi se združili, se 
mora šest občinskih svetov sestati še najmanj dvakrat in mislim, da bo dovolj časa in 
dovolj priložnosti za vse tiste, ki imajo še kakršnekoli nerazčiščene zadeve, da jih na 
naslednjih dveh sejah še razčistijo. 

Če boste danes glasovali proti temu, da gremo v ta proces, potem se bo pač 
danes ta razprava zaključila in bo življenje teklo tako, kot je teklo doslej, dokler ne bo 
morda nek zakon odločil drugače. Poudarjam, da za enkrat ni zagotovil, da bo tak zakon 
sprejet. Že trije ministri  si prizadevajo spraviti Zakon o zdravstveni dejavnosti k življenju, 
najprej minister Miklavčič, nato minister Marušič in sedaj sedanji minister Gantar. Na to 
temo je odprta javna razprava. Tekst zakona si lahko pogledate, ampak mislim, da sem 
dovolj povedal, da se boste lahko odločali. Morda bo še mag. Tomšič kaj dodal. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, če imate kaj dodati. 
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mag. Darko Tomšič, v.d. direktorja Zdravstvenega doma Nova Gorica 
Zobozdravstveno varstvo: 
Povedal sem strahove naših zaposlenih in mislim, da vidva jih še posebej poznata, ker 
sva  se z njimi pogovarjala, kot tudi vi. Verjamem, da je težko priti do nekega razumnega 
pogovora v tem smislu, kaj je prav in kaj ni prav, ker enostavno so tej strahovi 
neosnovani. Prvič, treba je vedeti, da so občine lastniki teh zavodov mislim, da občine 
imajo interes,  da se obe stroki razvijata. Sam sem že prej povedal, da dejansko v svetu 
ni takšnega načina organizacije, da bi bilo zobozdravstvo in ostalo zdravstvo skupaj. V 
Sloveniji je splošna praksa in tu v Novi Gorici je edina takšna razlika. V kolikor bi bil vir 
financiranja in način financiranja ter konec koncev tudi plačni sistem drugačen, kot je 
trenutno veljaven, sem prvi, ki bom zahteval, da se ta zadeva razvija drugače. Sem 
državljan Slovenije in vem, da je treba z javnim denarjem racionalno razpolagati in ga tudi 
pravilno razporejati. V bistvu se mi zdi vsak prihranek dobrodošel, pa tudi če je samo 
10.000,00 EUR, ne 150.000,00 EUR.   

Teh 150.000,00 EUR mislim, da sva še premalo ocenila, kakor sva gledala na vse 
te sinergije, ki jih imamo, vsekakor pa spoštujem vsako mnenje in verjamem, da bo 
razum na koncu pretehtal, ker se mi zdi, da v bistvu nobena odločitev ni vedno dokončna. 
Lahko da bo čez par let prišla nova situacija in se bomo pogovarjali o nekih drugih 
izhodiščih. Ne vem če se spomnite, pred leti, ko sem prišel v ta zavod, sem dal določene 
predloge, skupaj z direktorjem Pintarjem. Takrat se o tem nihče ni želel pogovarjati. 
Sedaj prihajamo na to in o tem je tudi vlada že razpravljala, ampak na žalost še vedno ne 
gre v to smer. Bojim se, da na tak način z nekimi odlogi in takšnimi pavšalnimi predlogi, 
kot je sedaj spet ta zakon o zdravstveni dejavnosti, bomo to zdravstvo res zapravili v celi 
Sloveniji.  

Zato apeliram na vas, da ukrepate preden problem nastane. Navajen sem, da se 
ukvarjam s problemom preden nastane, ne takrat, ko že nastane. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Patricija Šulin, izvolite.  
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Želela bi povedati, da se mi zdi predvsem odgovorno od obeh direktorjev, da sta se lotila 
reševanja finančnih problemov preden bodo ti nastali. Nekako v zdravstvenem domu že 
nastajajo. Tudi vidim, da ste se lotili le administrativnega dela in ne strokovnega, torej 
stroki puščate še vedno ta njen strokovni del.   

Stroški, ki bodo zmanjšani, bodo zmanjšani na račun, če temu lahko tako rečemo, 
administrativnega dela. Tudi sicer stroka bo še naprej skrbela za stroko. Tudi zdajšnja 
oba direktorja zdravstvenih domov nista iz strokovnih krogov zdravstva, kajti eden kolikor 
vem je pravnik, drugi pa ekonomist in tudi svetniki se v ta strokovni del obeh zdravstvenih 
domov verjetno nimamo pravice v tem delu vtikati oziroma nismo dovolj kompetentni, da 
bi lahko okrog strokovnega dela vpletali naše ideje, če temu tako povzamem. 

Tudi v nadaljevanju, če bosta ta dva zavoda skupaj združena, seveda se bo 
prikazoval skupen finančni izkaz, vendar bo seveda potrebno to ločiti po vsakih 
postavkah,  tako da to bo tudi zagotovljeno in se bo vsak trenutek lahko videlo, kako stoji 
Zdravstveni dom Nova Gorica in kako finančno stoji Zobozdravstveni dom Nova Gorica. 
Torej, tu ne bodo zabrisane meje, kot sem prej razumela enega v razpravi. Res, da bo 
nov Zdravstveni dom, če bo ta zadeva sprejeta, združeval 300 zaposlenih, vendar bo to 
tudi finančno in bilančno ločeno in bomo imeli tudi svetniki zelo jasno sliko, kako stojita ta 
dva zdravstvena zavoda.  

Kot sem že rekla, glasovala bom za ta predlog zaradi tega, ker se mi zdi tudi 
pošteno, da puščate proste roke tudi stroki.  
  
Matej Arčon, župan: 



 
 

 

 

70 

Replika, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Daleč od tega, da me nista prepričala oba direktorja. Daleč od tega. Verjamem vašim 
finančnim izkazom, vendar mi niste odgovorili na prvo vprašanje, zakaj ni prišlo pismo  
strokovnega sveta svetnikom?  

Drugo, zakaj ne povabiti predsednika sveta sem, da  mogoče pove še on drugo 
plat medalje? Vajinim izračunom, vajinemu predlogu v celoti sledim, vendar bi rad, glede 
na to, da je bilo 70 % zaposlenih proti združitvi, slišal še njihovo stran, da nam jo 
predstavijo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Mislim, da je 50 ljudi, ki se je kategorično odločilo in podpisalo javno proti predlogu 
svojega direktorja. Mislim, da je to za razumeti in za spoštovati. Potem se bomo pa mi 
odločili in če bodo argumenti finančni, z veseljem podpišem. Zakaj ne? 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosil bi odgovor glede pisma, načelnica ga. Marinka Saksida, izvolite. 
 
Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
Sedaj ne vem, če gre za isti dopis, ki smo ga dobili dne 27. 2….   
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim, če odgovorite na vprašanje ne glede na to, ali je datum. 
 
Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
Tu imam en dopis s strani strokovnega sveta z dne 27. 2., naslovljenega na župane občin 
ustanoviteljic in zadaj je v vednost občinskim svetom, tako, da bi ga morali z njihove 
strani dobiti. Z njihove strani bi ga morali dobiti. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, g. Tomšič. 
 
mag. Darko Tomšič, v.d. direktorja Zdravstvenega doma Nova Gorica 
Zobozdravstveno varstvo: 
Kolikor mi je znano, je ta pisma pošiljal strokovni svet, tako, da ne morem vedeti komu in 
kdaj so kaj pošiljali. S tem dopisom so me seznanili.   

Sedaj pa bi vas vseeno nekaj rad popravil. Torej to ni bil najin predlog, predlog je 
prišel z drugih strani. Midva sva pripravila po nalogu županov, na kolegiju županov pač ta 
elaborat in sva ugotovila takšna in takšna izhodišča. Prej ste rekel, da je to moj predlog.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Samo na kratko bi repliciral kolegici Patriciji Šulin, in sicer, ko je razpravljala, da se 
moramo predvsem osredotočiti na nestrokovni del poslovanja, če tako rečem.   

Rad bi jo samo spomnil, da te podporne službe, podporne dejavnosti sedaj izvaja 
v enem izmed zavodov za oba zavoda, tako, da se da prihraniti tudi brez združevanja. To 
ne nazadnje sedaj že počnejo in se to lahko samo še nadgradi ali pa razširi morda na 
računovodske storitve in še kaj drugega.  
 
Matej Arčon, župan : 
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G. Pintar, izvolite. 
 
Marjan Pintar, direktor Zdravstvenega doma Nova Gorica Osnovno varstvo: 
Torej, odgovarjam, zato ker sem praktično spregledal eno zabeležko, ki sem jo tu zapisal. 
Očitno svetnik Vodopivec ne razumete. Ne ostajata obe strokovni službi, že prej ste to 
vprašal. Mi sicer že sedaj sodelujemo. Ampak morate nekaj razumeti. Če imate dve 
ustanovi, imate dve računovodstvi, imate dva krat inšpekcijska dokazila, imate dvakrat 
inšpekcijske službe, imamo tudi sorazmerno veliko medsebojnega fakturiranja, zato, ker 
delujemo na istih lokacijah in si razmejujemo stroške elektrike, vode, vzdrževanja dvigala 
in tako naprej. Ker ne odbijamo DDV-ja, velikokrat tudi plačujemo davek na dodano 
vrednost povsem brez potrebe, ampak, če imate dve ustanovi, je sigurno veliko več dela, 
kakor s podjetjem, kot če imate eno samo. So pač  predpisi, dovoljenja  in za vse te stvari 
pač zahtevajo dodatno delo. Tako, da tu ni mogoče potegniti enačaja, če imate eno 
ustanovo, so pač stroški za približno 150.000,00 EUR manjši, kot če imamo dve. Saj to 
smo pa izračunali.  

 Poudarjam, da bo danes vaša odločitev predvsem v tej smeri, ali so vam ta 
sredstva pomembna, ali vam je ta prihranek pomemben. Nekih velikih osebnih interesov 
tisti, ki smo to pripravili v zvezi s tem, nimamo. Naj bo to jasno povedano. Se nam pa zdi 
pravilno, da smo to korektno pripravili. Ne nazadnje, zdravstveni sistem ni sistem, 
zdravstveni zavodi niso last direktorjev. Mi smo končno državljani in gledamo na te 
zavode tudi tako, da so tudi nam servis. Mi vsi smo koristniki zdravstvenih storitev in se 
mi zdi bistveno, da je učinek tega delovanja čim boljši. 

Torej, kot sem rekel, odločitev je na vaši strani. Je silno preprosta. Kot jo boste 
sprejeli, tako bomo spoštovali, če boste glasovali za, bomo pripravili odlok in ga boste še 
dvakrat dobili na mizo, v nasprotnem bomo danes to zadevo ustavili. 
  
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, replika. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ne morem se strinjati z vami, g. Pintar, in sicer v tisti točki, ko izvajate ali pa povečujete, 
predlagate odgovornost, ali so nam sredstva pomembna, ali ne. To je za vas prioriteta, za 
nas, zame osebno je prioriteta dober servis občanom. Tu se morava midva postaviti kot 
branitelja interesov ene in druge strani.   

Ko sem že pri besedi, moram izpostaviti tudi to. Javni zavodi ne glede na to, da 
morajo poslovati ekonomično, pozitivno ali kakorkoli, niso inštitucije za, ne bom 
nadaljeval, ne ustvarjanje ostankov prihodkov. 
  
Marjan Pintar, direktor Zdravstvenega doma Nova Gorica Osnovno varstvo: 
Torej, tu bi pa rad odgovoril. Hvala lepa, g. Vodopivec, za poduk. Ampak dobro me  
poslušajte. Cilj neprofitnega javnega zavoda ni ustvarjanje prihodkov. Cilj neprofitnega 
javnega zavoda je čim večji možni servis za državljane in takšen servis imate v Novi 
Gorici. V Novi Gorici imate boljše zdravstveno varstvo, kot ga imate drugje po Sloveniji. 
Na primer shock wave terapija, ki po vsej Sloveniji plačujejo približno 100,00 EUR 
seanse, jo v Novi Gorici dobite za 0 EUR. Zakaj? Zato, ker smo si lahko privoščili in kupili 
to napravo. Drugje pač ne morejo in koristijo samoplačniške storitve in še bi lahko 
našteval take stvari.  

Tako, da prosim, kadar govorite o teh stvareh, morate razumeti, da nihče od 
zaposlenih v zdravstvenem zavodu, ne direktor, nihče drug, presežka prihodka nad 
odhodki, ki je samo rezultat stroškovno učinkovitega dela, ne odnaša domov. Porabi ga 
izključno za to, da zagotavlja čim boljši servis občanom.  Samo to počnemo. Poskušamo 
delovati racionalno in sredstva, ki jih z racionalnim in dobrim, in če mi dovolite, tudi 
poštenim delom prihranimo, usmeriti v dobro občank in občanov, ki koristijo zdravstvene 
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storitve. Tako, da prosim, ne direktor Marjan Pintar, ampak zaposleni v zdravstvenih 
domovih, ki to delamo, pričakujemo, da takšno naše delo in takšno držo tudi spoštujete. 
 
Matej Arčon, župan: 
Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Saj pravim, ura je že pozna za take odločitve. Še enkrat bom poudarila to mojo misel od 
prej. Cilj zavoda je vendarle zadovoljstvo uporabnikov, tudi pacientov, občank in 
občanov, ki uporabljajo zdravstvene storitve obeh zavodov in ne zgolj samo finančni 
rezultat. Tu se bova, g. direktor, gotovo strinjala, ker sediva tudi midva skupaj v svetu 
podobnega zavoda, kot je vaš.    

Vendar me vseeno žuli. Se pravi, če želiš imeti zadovoljnega pacienta, moraš 
imeti tudi zadovoljne zaposlene in mene edino kar moti pri vsej zadevi, zato sem si želela 
pridobiti nekoliko časa in sem samo to predlagala, da bi razčistili ali omehčali to 
nezadovoljstvo, ki je bilo jasno izraženo s strani zaposlenih v zobozdravstvenem zavodu. 
Samo to. Kajti mislim, da bi na ta način prispevali k temu, spoštovani g. direktor, da bi 
mogoče ta prehod bil bistveno blažji.  

Vem pa, kako je z združevanji. Trendi združevanja zavodov so prisotni. Začelo se 
je na nivoju srednjih šol, to mi lahko tudi kolega Bojan potrdi. Vem, kje smo danes in se to 
nadaljuje vsepovsod. To vemo. Poznam to zgodbo.  

Ampak vseeno še enkrat poudarjam, nobenih slabih namenov nimam, ampak 
zgolj samo to, da bi ta prehod nekako omehčali v pravo smer. Nič drugega.  
 
Matej Arčon, župan:  
Prosim za odgovore. 
 
Marjan Pintar, direktor Zdravstvenega doma Nova Gorica Osnovo varstvo: 
Torej zadovoljstvo ali nezadovoljstvo je lahko samo izkušnja. V tem trenutku ne moremo 
govoriti o zadovoljstvu ali nezadovoljstvu. V tem trenutku lahko govorimo samo o strahu, 
ker nihče nima izkušnje zadovoljstva ali nezadovoljstva zaposlenih v takšnem združenem 
zavodu.  

Sam sem prepričan, da lahko tako združen zavod vzpostavi takšno stopnjo 
zadovoljstva kot pri ostalih zaposlenih in mislim, da je naloga vodstva, kdorkoli že tam bo, 
da za to poskrbi. Saj to je vendar ena od nalog, ki jih vsakodnevno opravljamo. 
Zadovoljstvo zaposlenih je eden izmed štirih najpomembnejših faktorjev, ki smo jih v 
zadnjem slajdu  tudi napisali - zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo zaposlenih, 
zadovoljstvo poslovnih partnerjev in zadovoljstvo ustanoviteljev. To je cilj in motiv tega 
dela. Ne vidim razloga, da ne bi takšnega zadovoljstva vzpostavili tudi na tistem 
segmentu zaposlenih, ki delajo na področju zobozdravstva. Če smo uspeli na vseh 
ostalih segmentih, zakaj pa tu ne bi? 
 
Matej Arčon, župan: 
Še g. Tomšič, prosim. 
 
mag. Darko Tomšič, v.d. direktorja Zdravstvenega doma Nova Gorica 
Zobozdravstveno varstvo: 
Kar se tiče profita oziroma profitne usmerjenosti našega zavoda konkretno, če lahko 
samo na kratko povem. Če bi bili profitno usmerjeni, potem sedaj ne bi imeli izgube, 
kakršno imamo, ker bi enostavno zaprli ambulanto v Čepovanu, zmanjšali program v 
Kanalu in na Dobrovem in bi na ta način dosegli pozitiven rezultat. Vendar to ni bil naš 
cilj. V dogovoru z občinami in v dogovoru z zaposlenimi, da bomo vzdrževali neke 
programe na določenem nivoju, pač skušamo nekako peljati zadeve naprej. Borimo se 
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proti glavarinskemu sistemu. Glavarinski sistem je rana v zobozdravstvu, odkar so ga 
vzpostavili pred štirimi leti. Se pravi, edina pravilna pot je, da se borimo proti temu, ne pa 
za neke odločitve v smeri profita in tako naprej. To ni  bil naš namen.    

Kar se tiče zadovoljstva zaposlenih v našem zavodu. Ta nezadovoljstva izhajajo 
odkar se je vpeljal nov plačni sistem in od takrat naprej se zadeve samo stopnjujejo. 
Menim pa, glede na to, kar sva se z g. Pintarjem pogovarjala, da v skupnem zavodu 
imamo veliko več možnosti, da določene probleme rešimo, ker se tu pač enostavno 
določenih omejitev, ki jih ima naš zavod kot specializiran zavod, ne da premostiti. V 
skupnem zavodu pa bi se dalo marsikaj. 
 
Matej Arčon, župan: 
Občinski sveti treh občin so to že sprejeli. Prevzeli so pač to odgovornost ustanovitelja, 
naš odbor za zdravstvo je dal pozitivno mnenje. Na vas je odločitev ali na eni od 
prihodnjih sej obravnavamo prvo branje odloka o tem združevanju in takrat lahko 
povabimo tudi predstavnike strokovnega sveta, da vas mogoče prepričajo v drugi smeri. 
Rabimo zeleno luč vseh šestih občinskih svetov, da to pripravimo. Manjka še Občina 
Miren–Kostanjevica, ki bo imela ta mesec sejo in Občina Brda. Če imamo šest zelenih 
luči, gremo v pripravo odloka in so lahko tudi v prvem branju še dodatne razlage.  

 Mislim pa, da sta oba direktorja zelo dobro pripravila gradivo. Imate vse 
argumente. Občine smo ustanoviteljice. Na vas je odločitev. Prosim, da se do tega 
predloga sklepa o pripojitvi z glasovanjem tudi opredelite. 
  
Svetnik Gregor Veličkov: 
Postopkovno. 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim? 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Postopkovno sem prosil.  
 
Matej Arčon, župan: 
Nisem dobil nobenega sklepa. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Dal sem predlog sklepa, da se preloži odločanje na september. To je na sejo, kjer bo 
podal tudi predsednik sveta zavoda svoje mnenje. 
 
Matej Arčon, župan: 
Dajem na glasovanje najbolj oddaljeni predlog, ki ste ga ravnokar omenil, se pravi, da 
današnje odločanje preložimo na odločanje v septembru. Glasujemo. 
 
Od 22 svetnikov jih je 8 glasovalo za, 11 proti. 
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Darinka Kozinc, Vida Škrlj, 
Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali:  Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Miro Kerševan, Anton 
Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Tomaž Zarifa. 
Predlog ni bil sprejet.  
 
Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se javni zavod Zdravstveni dom 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica s 1. 1. 2014 pripoji javnemu zavodu 
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. Po sprejetju sklepa o pripojitvi na 
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vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic uprava MONG pripravi ustrezne pravne 
akte za pripojitev.  
 
Od 22 svetnikov jih je 15 glasovalo za, 3 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Tomaž Horvat, Miro 
Kerševan, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Patricija 
Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Tomaž Zarifa. 
PROTI so glasovali:  Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc.  
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 35 
 
 
S tem je seja tudi zaključena. Hvala lepa in prijeten večer. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.   
 
 
 
 
                Miran Ljucovič  Matej Arčon     
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  ŽUPAN 
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