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Številka: 900-3/2013-77 
Nova Gorica,  21. februar 2013 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. februarja 2013 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.  
 

Sejo je vodil do 12. točke Matej Arčon, ţupan mestne občine, v nadaljevanju pa Mitja 
Trtnik, podţupan.  
 

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

 

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

 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 30 svetnikov, in sicer: Dejana Baša, Tomaţ 
Belingar, mag. Beseničar Pregelj Lara, mag. Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja 
Draksler, Oton Filipič, Tomaţ Horvat, mag., Aleš Jakin, Miro Kerševan, mag. Darinka 
Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 
mag. Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Srečko 
Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, 
Tomaţ Zarifa, Robert Ţerjal in Stanko Ţgavc.     
 
Opravičeno odsoten: mag. Uroš Saksida 
 
Odsoten: dr. Robert Golob 
 
Seji so prisostvovali: 

 mag. Vesna Mikuţ,  direktorica občinske uprave 

 Simon Klaut, vodja kabineta ţupana  

 Martina Remec-Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
sluţbe  

 Metka Gorjup, načelnica oddelka za druţbene dejavnosti  

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

 Lučila Hvala, predstavnica Zavoda za zaposlovanje RS, Območna sluţba Nova 
Gorica  

 Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica.   
  
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- mag. Tomaţ Slokar  

- Tomaţ Belingar  

 

Od 28 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Oton Filipič, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 



 

 2 

Anton Peršič, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir 
Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Robert Ţerjal, Stanko Ţgavc. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Na sejo sta bila vabljena k 11. točki Lučila Hvala, predstavnica Zavoda za zaposlovanje 
RS, Območna sluţba Nova Gorica in k 12. točki Rajko Leban predstavnik zavoda 
GOLEA, Nova Gorica.  

Predlog dnevnega reda zajema 18 točk. Iz dnevnega reda umikam 15. točko. 
Čakamo še vedno odgovor pristojnega ministrstva za financiranje javne razsvetljave. Po 
nekaterih podatkih, če bomo sredstva pridobili, bo potrebno investicijo zaključiti do 30. 9. 
letošnjega leta in tu se nakazujejo dve moţnosti, in sicer postopek s konkurenčnim 
dialogom in odprt postopek in ko bomo to ustrezno odločbo dobili, bi verjetno moral 
sklicati izredno sejo, ali se odločiti, da gremo s konkurenčnim dialogom ali z odprtim 
postopkom, ker bo mestni svet potem tudi potrdil ustrezen sklep skladno z  dogovorom 
na tisti izredni seji mestnega sveta.  

Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. K razpravi se ni nihče prijavil.  
Potrditi moramo še vse točke, ki imajo hitri postopek, kjer je potrebnih 17 glasov.  

Na glasovanje dajem 7. točko Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o proračunu MONG za leto 2013, hitri postopek, kjer je potrebnih 17 glasov.  
Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, 
Oton Filipič, Tomaţ Horvat, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, 
Tomaţ Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor 
Veličkov, Tomaţ Zarifa, Robert Ţerjal, Stanko Ţgavc. 
Predlog je bil sprejet.  
 

Na glasovanje dajem 8. točko Predlog Odloka o spremembi Odloka o 
sofinanciranju letnega programa športa MONG, kjer je potrebnih 17 glasov. 

Glasujemo. 
 

Od 29  svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Oton Filipič, Tomaţ Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir 
Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Gregor Veličkov, Tomaţ Zarifa, Robert Ţerjal, Stanko Ţgavc. 
Predlog je bil sprejet.  
 
Tudi 13. točka Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih 
javnih sluţbah je hitri postopek, kjer je potrebnih 17 glasov. Dajem na glasovanje. 
Glasujemo.   
 
Od 29 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 1 proti.  
Predlog je bil sprejet. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Oton Filipič, Miro 
Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Milojka Valantič, Robert Ţerjal, Stanko Ţgavc. 
PROTI je glasoval: Gregor Veličkov. 
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Na glasovanje dajem še zadnjo 14. točko Predlog Odloka o spremembi Odloka o 
koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne sluţbe izvajanja javne 
razsvetljave v MONG, hitri postopek, kjer je potrebnih 17 glasov. Gre za spremembo 

enega člena na podlagi pripombe, ki jo je zadnjič podal svetnik Gregor Veličkov. 
Glasujemo.  
 
Od 29 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, 
Kaja Draksler, Oton Filipič, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, 
Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Stanko 
Ţgavc. 
Predlog je bil sprejet.  
 
Dajem predlog dnevnega reda s spremembami na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, 
Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaţ Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 
Anton Peršič, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir 
Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Robert Ţerjal, Stanko 
Ţgavc. 
 
Ugotavljam, da je sprejet naslednji dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 24. seje mestnega sveta, ki je bila 24. januarja 2013    
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
4. Poročilo o izvršenih sklepih 24. seje mestnega sveta, ki je bila dne 24. januarja 

2013  
5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   
6. Predlog Sklepa o seznanitvi s problematiko razvoja turizma na Lokvah 

(predlagatelj svetnik Gregor Veličkov) 
7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu MONG za leto 

2013 (hitri postopek) 
8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v 

MONG (hitri postopek) 
9. Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve 

socialna oskrba na domu 
10. Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG (prva obravnava) 
11. Predlog Sklepa o seznanitvi z Analizo stanja brezposelnosti v MONG v letu 2012 
12. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu 

Lokalni energetski koncept MONG za leto 2012 in o seznanitvi s planom aktivnosti 
za leto 2013 

13. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih sluţbah 
v MONG (hitri postopek)  

14. Predlog Odloka o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne 
gospodarske javne sluţbe izvajanja javne razsvetljave v MONG (hitri postopek) 

16. Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v 
Šempasu 

17. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne sluţi več svojemu namenu 
– parc.št. 5319/1 k.o. Šempas 

18. Predlog Sklepa o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjiţnim za parc.št. 
420/18 k.o. 2302 Kromberk. 
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1. točka dnevnega reda 
Potrditev zapisnika 24. seje mestnega sveta, ki je bila 24. januarja 2013  
 

Matej Arčon, ţupan: 
Ker ni prijav na razpravo, dajem na glasovanje predlog zapisnika 24. seje mestnega 
sveta, ki je bila 24. januarja 2013. Glasujemo.   
 
Od 29 svetnikov jih je 13 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Oton Filipič, Tomaţ Horvat, Miro Kerševan, 
Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tomaţ 
Zarifa, Robert Ţerjal, Stanko Ţgavc. 
Zapisnik 24. seje mestnega sveta, ki je bila 24. januarja 2013 je bil sprejet.  
 

PRILOGA 1 

 

 

 

2.   točka dnevnega reda 
Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 

 
Matej Arčon, ţupan: 
Prijava na razpravo. Lahko začnemo. Prvi je prijavljen svetnik Tomaţ Horvat, izvolite. 
 
Svetnik Tomaţ Horvat, mag.: 

Na zadnji seji sem podal eno pobudo, in sicer za ureditev javnih sanitarij in previjalnih 
mest za otroke.   

Dobil sem, da ne rečem čisto smešen odgovor, in sicer, da ureditev previjalnice v 
mestni hiši tehnično in prostorsko ni izvedljivo in da bi preureditev prostora bila teoretično 
moţna, vendar bi zahtevala nesorazmerno visoka vlaganja. Mislim, da glede na  
proračun, ki ga ima mestna občina, je ta odgovor posmehovalni do mene, ki sem to 
predlagal, kot do vseh druţin, ki hodijo na določene proslave ali pa na določene prireditve 
v Novo Gorico.  

Ta pobuda je bila podana v nekem dobrem smislu, vendar me je odgovor zelo 
presenetil, kajti visoka vlaganja - priklop na vodo in odtok vode, mislim, da so pa res za 
naš proračun in za mestno občino tako velika, da si tega v proračunu ne moremo 
privoščiti.  

Mislim, da se moramo vsi svetniki zamisliti nad takimi izjavami, ki jih dobimo na 
naše predloge. Vse drugo bi sprejel, vendar to, da so nesorazmerno visoka vlaganja pa 
se mi zdi, da ne bom rekel ţaljivo, ampak smešno za mene kot pobudnika tega mesta za 
previjanje, za matere in za otroke.  

  
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Odgovor, ki sem ga dobila glede voţnje dostavnih kombijev, malih tovornjakov, 
avtomobilov na Ulici Gradnikove brigade ob vseh urah, ob vseh časih, me je seveda 
skoraj malo uţalil. Uţalil tudi dejansko iz več razlogov. Ne zgolj samo mene, ki sem pač 
uporabnik te ulice, ampak zaradi vseh tistih, ki to dejansko ulico uporabljajo. Namreč, 
odgovor, da to ni nič takega, da saj šoferji pazijo in tako naprej je za mene anarhija. Pa 
brez zamere.   

Ena zgodba je recimo Tuš, v katerega pripelje velik tovornjak in mora spoštovati 
ure dostave, medtem, ko ostalim pa tega ni treba. Torej različna merila za isto zadevo. 
Skratka, mislim, da nekdo iz občinske uprave poda takšen odgovor, da se ne spoštuje 
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pravil ţe tu v osnovi, je nezaslišano. Sama sem dala konkretno rešitev, in sicer časovno 
omejitev in to pač očitno za ene velja, za druge ne velja. Zato še enkrat predlagam, da se 
to prouči in zadevo reši kot je treba. 

Drugi odgovor, ki me tudi ne zadovoljuje popolnoma, je odlok o izgledu mesta. 
Res, da sem postavila izjemno kratko vprašanje, na njega dobila tudi izjemno kratek 
odgovor, ki pa pravi, da se je treba pač uskladiti. Ampak, spoštovani, to pobudo sem dala 
šest in pol let od tega, da se ta odlok spremeni, ker je star več kot dvajset let oziroma 
sedaj se bliţa ţe tridesetim letom. Poslušajte, če se to v vseh teh letih ni uspelo uskladiti, 
potem pa res ne razumem ničesar več.  

 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 

Zahvaljujem se za odgovor glede ponovne pobude, ki sem jo podala za odlok o 
judovskem pokopališču in mrliški veţici in upam, da bo za naslednjo sejo mestnega sveta 
ta odlok uvrščen na točko dnevnega reda, če ne drugače pa v sklopu, kot je tudi ţe bilo 
predlagano za določitev vseh spomenikov lokalnega pomena.  

Istočasno pa se ponovno ne strinjam z odgovorom. Dobila sem ţe odgovor - 
nezadovoljstvo ali nestrinjanje s prvim odgovorom, ko sem podala za pridobitev vse 
dokumentacije, ki jo mora KS Roţna Dolina glede te stavbe v kateri je bila mrliška veţica, 
imeti.  

Torej, dokumentacije ţe dva meseca ni na vpogled in zato sedaj zahtevam, da bo 
do seje mestnega sveta v marcu dokumentacija predloţena uradu direktorja občinske 
uprave oziroma direktorici občinske uprave in da bo na vpogled.  
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 
Z odgovorom v zvezi z Odlokom o Javnem skladu malega gospodarstva Goriške sem 
delno zadovoljna.   

Lani na marčevski seji smo obravnavali revizijsko poročilo in je bilo rečeno, da se  
ţupani intenzivno pogovarjajo o predlogu preoblikovanja tega sklada, morda tudi v rizični 
sklad in da bo do lanske junijske seje pripravljen predlog temeljite prenove preoblikovanja 
tega sklada. Sedaj sem tu dobila lepe odgovore nazaj, vendar ni prav ravno vse 
odgovorjeno na vse tiste pripombe, ki jih je podalo revizijsko poročilo. 

Sedaj me zanima kako daleč smo s to stvarjo in ali bo prišlo do sprememb, ali ne?  
 
Svetnik Anton Peršič: 
Dobil sem odgovor na prejšnji moj komentar glede odgovora, ki ga je dobil svetnik Marko 
Tribušon in to se nanaša na škodo, ki jo povzroča divjad. Podoben oziroma enak odgovor 
sem dobil ţe tudi sam pred nekaj meseci.   

Zadnjič sem predlagal, da bi morali spremeniti občinski odlok. V tem odgovoru se 
o tem nič ne govori, govori se samo o zakonodaji, ki vse to ureja. Mislim, da se 
zreducirati samo na zakonodajo in na to, kaj smemo in kaj ne smemo, v tem primeru ni 
najbolj prav, saj edini zakon, ki ga ne moremo popravljati je pač tisti naravni po katerem 
smo vsa ţiva bitja na našem planetu in ga moramo spoštovati. Vse drugo pa je narejeno 
samo zato, da se ta zakon ne spoštuje.  

Zato še enkrat mislim, da bi lahko razmišljali o spremembi odloka.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Na prejšnji seji sem postavil vprašanje v zvezi z okraševanjem mesta ob zaključku leta ali 
pa ob koncu lanskega leta in moram reči, da sem dobil izčrpen odgovor, iz katerega se 
mi pa postavljajo določena vprašanja.  

Iz odgovora izhaja, da je mestna občina naredila razpis, pobrala prijave oziroma 
ponudbe, izbrala najcenejšega izvajalca, potem pa naredila obračun za 30 % manj 
izvedenih del. Predpostavljam, da je bilo posledično tudi 30 % manj okrašenega.  

Tu se mi postavlja vprašanje smiselnosti takega načina vodenja neke dejavnosti, 
ki  naj bi imela svoj namen. Če ţelimo mesto okrasiti ob koncu leta, potem naj se okrasi 
tako, kot smo si zamislili oziroma ustrezne sluţbe načrtovale, ne pa da se ta posel opravi 
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v tolikšni meri, kolikor pač nekdo zmore. To pomeni, da postanemo ţrtev izvajalca, 
ponudnika, ne pa da ostanemo tisti naročnik, ki je sposoben naročiti, plačati in tudi dobiti, 
kar si je zaţelel.   

Predlagam, da se ti posli v prihodnje vodijo bistveno bolj strokovno in ne z levo 
roko in na amaterski način.  

PRILOGA 2, 3  

 
 
3. točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Na to točko je trinajst prijavljenih. Prvi je prijavljen svetnik Tomaţ Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar:  

Občinski upravi postavljam sledeči vprašanji oziroma dajem sledečo pobudo.  
V preteklem letu na seji dne 5. julija 2012 je mestni svet dal soglasje k spremembi 

dogovora med MONG in druţbo Gratel, vezano na izgradnjo kabelske kanalizacije, 
optičnega in WIMAX oziroma UMTS omreţja, in sicer v delu, kjer se spreminja obveznost 
glede roka za izvedbo projekta. Na osnovi tega sklepa mestnega sveta naj bi bil podpisan 
aneks k sluţnostni pogodbi z druţbo Gratel. Obenem je bila s tem sklepom občinska 
uprava zavezana, da ob izvajanju investicij v infrastrukturo na podeţelju pozove 
ponudnike optičnega omreţja k izvedbi le-tega.  

Zaradi navedenega sprašujem, kaj je bilo narejenega na osnovi navedenega 
sklepa?  

Sprašujem, kakšni so dogovori z druţbo Gratel glede izgradnje optičnega oziroma 
drugega omreţja namenjenega internetnim povezavam v mestu in na podeţelju?  

Glede na to, da zelo zaostajamo na tem področju za drugimi tudi manjšimi 
občinami, dajem pobudo, da se ugotovi načine, kako izkoristiti ţe izvedena dela na 
izgradnji kanalizacije in kako dokončati projekt. Ugotovi naj se dejanske moţnosti, da 
druţba Gratel sploh izvede projekt skladno z dogovorom, sicer naj se od dogovora 
odstopi in poišče nove načine in ponudnike za izgradnjo.  

Na naslednji seji mestnega sveta naj občinska uprava seznani mestni svet s 
svojimi predlogi za dokončanje projekta. Če je potrebno, naj se obrne na primere dobrih 
praks v drugih občinah, pozorna pa naj bo tudi na primere slabih praks, da se slaba 
praksa ne bi ponovno ponovila še enkrat tudi v naši občini.  

 
PRILOGA 4 

 
Svetnik Tomaţ Belingar: 

Imam pobudo.  
Ker se Nova Gorica prodaja kot zeleno mesto, predlagam, da se naredi kataster 

dreves oziroma zasaditveni načrt, ki bi opredeljeval vsebino zasaditve, lokacije, 
predvideval bi ţivljenjsko dobo dreves in način zamenjave teh dreves. Ta načrt bi se 
odraţal v proračunu oziroma bi ga moral proračun predvidevati in bi bil podlaga za delo 
Komunale oziroma kakšne druge sluţbe, ki bi se s tem ukvarjala.  

 
Svetnik je podal še pismeni predlog v zvezi z vpogledom pogodbe o postavitvi oglasnih 
svetlobnih vitrin skupaj s pripadajočimi bloki kolesarskih mest in klopmi, ki je bila 
sklenjena med Tojo Propaganda d.o.o. in Mestne storitve d.o.o. ter predlog k rešitvi 
poplavljanja travnika.    
 

PRILOGA 5 

 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 
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Pobuda ni nova, vendar hočem samo osveţiti in ponovno izvedeti, kako je s črpanjem 
evropskih sredstev za oţivitev kalov na Trnovsko–Banjški planoti in pa za popravilo korit 
iz prve svetovne vojne v KS Ravnica.   

Spomniti vas moram, da vsi vemo, da sem tu pri pobudi v letu 2012 povedala, da 
so evropska sredstva za oţivitev objektov iz prve svetovne vojne v Evropski uniji, le 
potrebno jih je črpati z utemeljenimi projekti in seveda pravočasno. Škoda bi bila, da bi ta 
sredstva ostala neizkoriščena, zanimivi in pomembni objekti iz prve svetovno vojne pa bi 
propadali. Prav tako so pomembni tudi v naravi zapuščeni kali, ki bi danes prinesli drugo 
dodatno vrednost kraški pokrajini na Trnovsko–Banjški planoti in pa ponudbo za vaščane 
in turizem. Istočasno pa bi se seveda v teh kalih ponovno oţivelo rastline, ki so propadle 
in pa ţivali.  

Ponovno sprašujem in upam, da bom dobila odgovor, da se mi predloţi potek 
projekta, saj sem enkrat ţe vprašala, kdo je vse v tem projektu in pa seveda imena 
članov in kako se s tem projektom ukvarjajo?  

 
PRILOGA 6 

 
Svetnica Darinka Kozinc: 

Imam eno ustno pobudo, pet pa jih bom dala pismeno.  
Več kot 60 % Slovenije je poraščene z gozdovi, to predstavlja 300 milijonov m3 

lesa. V Sloveniji posekamo samo polovico moţnega poseka, pa še tega znatni del 
pokurimo, kar je precej nespametno. Na leto priraste na Slovenca 4 m3 lesa, z izdelki pa 
porabimo le 0,2 m3. Ves čas pa dajemo prednost vsem drugim materialom, ki jih moramo 
proizvesti z veliko energije, ali pa tudi kupiti.  

V Solkanu se je pred dobrim stoletjem razvila uspešna mizarska obrt tudi zaradi 
bliţine Trnovskega gozda, ali kot še danes rečejo nekateri Solkanci, da Solkan prestavlja 
vrata v Trnovski gozd in obratno. Po vojni so solkanski mizarji tvorili jedro in to takrat 
uspešne tovarne pohištva Edvard Kardelj, kasneje Meblo. Ţal so Meblo in tudi druga 
lesnopredelovalna podjetja na Goriškem kot Lipa Ajdovščina, Iztok Miren itd., šla v 
likvidacijo, Trnovski gozd pa je ostal. Toda kaj se dogaja, z majhnimi izjemami, se večina 
hlodovine, surovine odvaţa drugam, prebivalcem pa ostajajo uničene ceste.  

Ţe samo pogled preko meje v sosednjo Avstrijo kaţe, da tam veje drug veter. V 
Avstriji ţivi desetkrat več ljudi od predelave lesa kot pri nas. Sosednja drţava namreč 
močno stimulira predelavo lesa in priporoča, da je vsaj 20 % hiš zgrajenih iz lesa. Z 
javnimi objekti iz lesa daje drţava zgled drţavljanom. V Kanadi je logično, da bo nova 
hiša lesena, pri nas pa je samoumevno, da bo zidana. Moderno švedsko mesto Växyaö 
se je odločilo, da bo gradilo prihodnost na okolju prijazni in umni rabi lesa. Vse kar lahko, 
izdelajo iz tega naravnega materiala. Zgradili so nove bloke s 1200 stanovanji, v katerih 
so lesena tla, stropi in celo dvigala. Zavedajo se namreč, da les vsrkava ogljikov dioksid, 
beton pa ne. V petnajstih letih so za 30 % zniţali emisije toplogrednih plinov, do leta 2020 
pa jih bodo prepolovili. Če bi se Slovenija tako preusmerila, bi lahko ogljikov dioksid  
prodajali. Iz gospodarske krize lahko izidemo, če se opremo na lastne surovine, da 
predelujemo tisto, kar imamo doma in seveda v energetsko manj potratne materiale.  

Ker se v Sloveniji vendarle nekaj premika in je sedaj ugoden čas, da s pomočjo 
drţave doseţemo umestitev enega od treh planiranih centrov predelave lesa na Trnovo, 
kjer ţe obstaja zametek le-tega, predlagam, da za naslednjo sejo uvrstimo točko 
dnevnega reda posvečen lesu in za pripravo zahtevnega gradiva z ustreznimi sklepi 
prosim za pomoč strokovne sluţbe MONG, prav tako pa tudi Območno gospodarsko 
zbornico in Območno obrtno zbornico.  
 
Svetnica je podala še pismeno vprašanje, kaj se dogaja z registrom spomenikov v goriški 
občini, predlog v zvezi s planom zasaditve rastlin v Novi Gorici in zasaditvijo gredic vrtnic 
v mestu in primestju, predlog v zvezi z racami v jezercu v Borovem gozdičku, vprašanje 
kdaj bo Solkan dobil prvo kolesarsko stezo in vprašanje ţupanu glede na analizo 
brezposelnosti v goriški regiji.  
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PRILOGA 7 

 
 
Svetnik Anton Petrovčič: 

Imam en kratek predlog, in sicer predlagam, da se pridobi stvarno premoţenje parcelne 
številke 218 k.o. Čepovan v lasti Kmetijske zadruge Vipava, Goriška cesta 13, s površino 
883 m2, v naravi pašnik.  

Zemljišče predstavlja dvorišče stavbe *367 k.o. Čepovan, Mladinskega centra v 
Čepovanu, katere lastnica je MONG. Glede na to, da je okolica stavbe - podporni zid 
dvorišča potreben sanacije in je ta neizvedljiva zato, ker bi bila finančna sredstva vloţena 
v tuje premoţenje, predlagam, kot je predhodno zapisano.  

Obenem predlagam, da si pristojna sluţba ogleda stanje na licu mesta in predlaga 
rešitev ter oceni strošek za sanacijo podpornega zida.   
 

PRILOGA 8 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Imam eno pobudo.  
Predlagam, da ţupan in občinska uprava razmisli o nakupu prostorov TIC-a v Novi 

Gorici, kajti mislim, da je najemnina v TIC-u izredno velika in da bi bilo bolj ekonomično 
pristopiti k nekim dogovorom, da se ta prostor odkupi, tako, da bi TIC imel svoj prostor in 
da ne bi denarja, ki je namenjen za turizem, odvajal za najemnino.  
 
Svetnik Srečko Tratnik: 

Imam kratko vprašanje občinski upravi, in sicer zakaj ni narejen prehod preko galerije nad 
Solkansko obvoznico, to je prehod, ki bi povezoval naselje Varda in ostala naselja nad 
obvoznico z Novo Gorico? 
 

PRILOGA 9  

 
Svetnik Črtomir Špacapan:  

Imam predlog za eno točko dnevnega reda na naslednji seji.  
V zadnjem obdobju smo v Novi Gorici dobili dva velika nakupovalna centra, ki 

imata sicer teţko izgovorljivo tuje ime. Danes sem mimogrede videl na eni fasadi na 
Grčni en velik reklamni pano v angleščini in italijanščini, ne vem, ali smo ţe v drugi 
drţavi, ali je to dovoljeno, ali ne, vendar to ni predmet mojega vprašanja.  

Predlagam, da bi na naslednji seji, če ne bo uprava to uvrstila, bom zbral osem 
podpisov, da uvrstimo na točko dnevnega reda problematiko komunalne opreme, ki je 
bila obljubljena po pogodbah pri izgradnji Qlandie in Supernove, ker mislim, da se na tem 
področju ne dogaja praktično nič. Mi smo na Qlandii ţe nekajkrat odloţili neko garancijo, 
vendar ne vidim, da bi se kaj v naravi dogajalo.  

Zadnjič sem tudi sproţil vprašanje problematike komunalne opreme ob Supernovi. 
Sam imam občutek, da nas ti tuji lastniki samo izigravajo, da ne bodo pustili tu nič, čeprav  
mislim, da ta dva centra ne sodita v mesto, bi bilo boljše če bi bila ob avtocesti v Vrtojbi. 
Ampak, ker ju ţe imamo, mislim, da je neodgovorno, da od njih ne zahtevamo, da uredijo, 
ker najprej odprejo trgovine in potem se začnemo z njimi pogajati, kaj bodo naredili in kaj 
ne bodo naredili. Mislim, da to ni pravi postopek, morali bi ravnati ravno obratno. Dokler 
ne zgradijo vsega, ne bi smeli tudi zgraditi. V primeru, da ti iščeš gradbeno dovoljenje in 
če nimaš pač ustrezne komunalne opreme, ti ga enostavno zavrnejo. 

Ne razumem, kako so sploh lahko izdali gradbeni dovoljenji za ta dva velika 
objekta. Posamezniki, ki iščejo gradbeno dovoljenje pa jih skoraj zafrkavajo, da morajo 
prinesti vse sorte določenih dovoljenj in vseh ostalih stvari.  

Tako, da gre očitno tu za dvojna merila in prosim, da se na naslednji seji jasno 
pove, kaj je bilo obljubljeno, kaj je bilo narejeno in zakaj ni bilo narejeno. 
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Svetnik Valter Vodopivec:  

Imam eno pobudo, in sicer statutarno-pravni komisiji predlagam, da preveri skladnost 65. 
in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta MONG in to v smislu uporabe obeh teh členov 
pri predlaganju sklepov na samih sejah mestnega sveta.  

Namreč, na prejšnji seji smo prvič delovali po novem poslovniku in pokazale so se 
določene teţave pri formalnih pogojih za oblikovanje in predlaganje sklepov na sami seji 
mestnega sveta.  

Menim, da je prav, da če imamo nov poslovnik, ga uporabljamo in spoštujemo, ne 
glede na to, da je dikcija sicer enako uporabljena kot je bila v prejšnjem poslovniku, 
vendar smo sami ugotovili, da se je v vseh mandatih gledano daljše obdobje nazaj, ta 
poslovnik sistematično ne spoštoval, ne bom uporabil besedo kršil. Zdi se mi primerno,  
da se poslovnik ob takih primerih, ko se ugotovi, da ni ţivljenjski, da tako rečem, uskladi 
in prilagodi potrebam in samemu delu mestnega sveta.  
 

PRILOGA 10 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Na zadnji seji mestnega sveta smo podali soglasje zdravstvenemu domu za nakup 
stavbe DURS-a v višini 1.800.000,00 EUR.  

Predlagal bi, da se opravijo poizvedbe, kako poteka nakup, glede na to, da se po 
medijih pojavljajo insinuacije, da do nakupa sploh ne bo prišlo.  

Če poteka vse po načrtih, bi tudi predlagal, da poizveste, kdaj bo stavba končana.  
 

Svetnik Tomaţ Horvat, mag.: 

Dotaknil se bom malo športa in mislim, da bi se morala tudi lokalna skupnost odzvati 
oziroma opraviti temeljiti razmislek in razpravo o stanju športa v novogoriški občini.  

Dejstvo je, da so se ali pa se sesuvajo stebri goriškega športa, klubi, ki so nekoč 
na nivoju drţave in tudi v tujini nekaj pomenili. Tu mislim na počasen propad rokometa, 
košarke, odbojke, atletike, nogomet diha na škrge, da ne omenjam še vseh ostalih 
športov, namizni tenis, plavanje in tako dalje. Pomembno dejstvo je, da so v teh klubih 
našli prostor otroci iz našega mesta in sicer iz Nove Gorice ter okolice. Šport oziroma 
klubi so pomemben kamenček pri vzgoji in izobraţevanju mladih generacij. Lokalna 
skupnost se mora v teh kriznih časih odgovorno odzvati na nastalo situacijo ter 
sprejemati odločitve, ki bodo pomagale ponovno zagnati razvoj športnih klubov vseh 
panog v občini.  

Kakšne ukrepe izvaja, ali pa bo izvajala mestna občina v tem smislu? Zato me še 
zanima, kakšno je številčno stanje športnih društev in klubov  v primerjavi s prejšnjimi leti, 
koliko je društev in klubov, ki nastopajo v članskih drţavnih ligah in koliko je amaterskih? 
Prosim, naj se povzame stanje od leta 2007 pa do leta 2012.  

 
PRILOGA 11 

 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 
Dajem pobudo, da se na eno izmed sej v prvi polovici tega leta uvrsti točka v zvezi s 
stanovanjskim skladom.  

Do sedaj so bila predvidena sredstva vsako leto enaka, izhajala pa so iz 
petletnega strateškega načrta razvoja stanovanjskega sklada, kar je bila tudi pobuda 
naše svetniške skupine leta 2008 in so bila prilagojena moţnostim občine. Petletni 
razvojni načrt pa se letos zaključuje. Glede na razmere na trgu in v drţavi in da ne bi 
zmanjševali namenskih sredstev za neprofitna stanovanja pa bi bilo zelo dobro, da se 
pripravi nova petletna strategija razvoja stanovanjskega sklada.  
 
Svetnik Anton Peršič: 
Imam pobudo, predlog in vprašanje.  
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Prva pobuda. Voda je naravna dobrina in vir ţivljenja. Človek je na zemlji edino 
ţivo bitje, ki porabo vode ţe sedaj plačuje, poslej pa naj bi postala trţno blago. Taki so 
cilji velikih monopolnih koncernov, ki ţelijo skozi direktivo Evropske unije lastniniti pitno 
vodo. Voda je ţivljenje, voda je dobiček.  

Pozivam mestno občino, da se aktivno vključi v prizadevanja, da ohranimo 
Slovenci, občani dostop do pitne vode, ki ne bo sprivatiziran. Postavimo se na pravo 
stran in to je, da je voda last drţavljank in drţavljanov in ne drţave, ki lahko sprejme tudi 
napačne odločitve o njeni privatizaciji. Sicer nam ostane le še boj za poslednji vir 
ţivljenja, to je zrak.  

Predlog. V večernem času, še posebej v slabem vremenu so prehodi za pešce v 
mestu Nova Gorica tako slabo osvetljeni, da je to velika nevarnost za pešce. Talne 
oznake tu ne pomagajo in so celo moteče. Potrebna je boljša razsvetljava.  

Predlagam, da o tem razpravljajo ustrezne sluţbe ali komisije in da ustrezno 
zaščitimo varnost vseh udeleţencev  v prometu.  

Imam še eno vprašanje. Po več mesečnih … 
 

Matej Arčon, ţupan: 
Samo eno je javno, ostala so pismena. Eno vprašanje ali pobudo se po poslovniku 
predstavi, ostalo, če imate več, se dostavi pismeno. 
 
Svetnik Anton Pršič: 

Mislil sem, da imam dovoljeni čas. 
 
Matej Arčon, ţupan: 
Ne, tako je po poslovniku. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Hvala. 
 

Svetnik je podal še pismeno vprašanje, in sicer kdaj se bo v občini zasadilo in posejalo 
domačo hrano na novih površinah namenjenih vrtičkom, še ustreznejše bi bile nove 
kmetijske površine.   

PRILOGA 12 
 
 
 

4.  točka dnevnega reda 
Poročilo o izvršenih sklepih 24. seje mestnega sveta, ki je bila dne 24. 
januarja 2013  

  
Matej Arčon, ţupan: 
Odpiram razpravo oziroma prijavo k razpravi.  

Ker razprave ni, dajem predlog poročila o izvršenih sklepih 24. seje 
mestnega sveta, ki je bila 24. januarja 2013, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Oton Filipič, Tomaţ Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 
Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida 
Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc.  
Poročilo o izvršenih sklepih 24. seje mestnega sveta, ki je bila 24. januarja 2013, je 
bilo sprejeto. 
 

PRILOGA 13  



 

 11 

 
 

5.  točka dnevnega reda 
Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

Matej Arčon, ţupan: 

K besedi vabim  predsednika komisije g. Stanka Ţgavca. Izvolite.  
 
Poročevalec: Stanko Ţgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je Mestni svet MONG obvestil, da se 
mandat predstavnikoma mestne občine v svetu zavoda bliţa koncu in da je potrebno 
imenovati nove predstavnike MONG v svet zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo 
Nova Gorica.  
  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi prispelih 
predlogov sklenila predlagati mestnemu svetu, da se za dva predstavnika MONG v svetu 
zavoda imenuje g. Rajka Svilarja in g. Valterja Vodopivca. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Razprava na predlog komisije.   
Ker razprave ni, dajem na glasovanje predlog sklepa, da se kot predstavnika 

MONG v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica 
imenujeta Rajko Svilar iz Nove Gorice in Valter Vodopivec iz Stare Gore. Glasujemo. 
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za, 3 proti.  
ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Oton Filipič, 
Tomaţ Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, 
Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Tomaţ 
Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, 
Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Robert Ţerjal, Stanko Ţgavc. 
PROTI so glasovali: Kaja Draksler, Tomaţ Slokar, Patricija Šulin. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 14 
 
 
 

6. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o seznanitvi s problematiko razvoja turizma na Lokvah 
(predlagatelj svetnik Gregor Veličkov) 

 
Matej Arčon, ţupan: 

Predlagatelj točke je svetnik Gregor Veličkov. Izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov:  

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, dobili ste gradivo. Naj samo na kratko 
povzamem osnovne točke tega mojega predloga.  

Menim, da je potrebno oţiviti turizem na Lokvah. Vsi se zavedamo, da so Lokve 
dejansko biser MONG. Biser bi bil, če bi bile urejene, tako pa so praktično črna pika. 
Turizem na Lokvah ţivi poleti, kolikor pač ţivi, vendar poleti tam niso urejene table za 
kolesarje, niso urejene table za pohodnike. Poleti tam praktično razen prehodnih gostov 
nimaš kaj početi, da ne govorim pozimi, ko prihajajo starši z otroci, se ustavijo za kakšen 
popoldan, se sankajo, saj tam ni ţičnice, ni nobene pametne infrastrukture. Lokve niso 
osamljen primer, ampak je sklop cele Trnovsko-Banjške planote, ki je turistično povsem 
zapostavljen in na primer, če primerjamo Goriška Brda, so sto let za kačami.  

V zvezi s tem je bilo pripravljenih ţe veliko predlogov, ki pa jih ne bom našteval. 
Čutim pa se dolţan omeniti študijo Novogoriški del Trnovske planote, ki jo je pripravil g. 
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Roni Nemec z ekipo iz leta 1999, ki mislim, da je najbolj celovita študija tega območja in 
študijo katere soavtor je bil tudi g. Vuga, Programsko projektna naloga TC Lokve iz leta 
2008.  

Vse študije vključno s tema dvema podrobno opisujejo celotno Trnovsko–Banjško 
planoto, njihovo problematiko, moţnosti razvoja in prihajajo do praktično zelo podobnih 
zaključkov, in sicer preteţni del turistične ponudbe je v poletnih mesecih, v zimskih  
mesecih pa je nujno potrebno postaviti ţičnico, da bi lahko po eni strani preţivelo te čase 
oziroma zimske mesece lokalno prebivalstvo, ki se ukvarja s turizmom in prodajo 
domačih izdelkov, po drugi strani pa ponuditi otrokom smučišče, kjer bodo lahko napravili 
osnovne korake na smučkah, tako, kot smo jih mi napravili in tako, kot so nam to 
omogočili naši starši.  

Seveda je ţičnica na Lokvah samo en segment turistične ponudbe, ki jo Lokve 
potrebujejo. Ostale postavke, ki so nujno kratkoročno potrebne pa so postavitev 
razgledne panoramske table na Skokovem vrhu pri koči na Golake, kjer ocenjujem 
vrednost vsake table na 400,00 EUR, zagotovitev sredstev za urejanje tekaških prog v 
višini 2.000,00 EUR letno, postaviti ali obnoviti vlečnico ali tekoči trak za otroško 
smučišče pribliţno 250 metrov, pri čemer ocenjujem vrednost take nabave in montaţe na 
200.000,00 EUR, pripraviti koledar na primer za leto 2014, zgibanko oziroma kaţipot za 
kolesarje, zgibanke za pohodnike, vse skupaj ocenjeno na 3.000,00 EUR, postavitev 
usmerjevalnih tabel ocenjene vrednosti 1.000,00 EUR in otroških igral v ocenjeni 
vrednosti 10.000,00 EUR.  

Vse postavke razen postavitve vlečnice oziroma smučarskega traku, se da 
zagotoviti iz drugih virov, za vlečnico pa je potrebno opraviti malo bolj poglobljeno 
razpravo, raziskavo trţišča, si vzeti čas in seveda zagotoviti ta sredstva v proračunu.  

V zvezi s tem sem pridobil ponudbo, katero mi je pripravil g. Alan Furlani, ki se mu 
tudi zahvaljujem za to. Iz te ponudbe izhaja, da je za dolţino pribliţno 250 metrov 
potrebno zagotoviti v proračunu 230.000,00 EUR. Sam menim, da bi se dalo to nabaviti 
bistveno racionalneje. Glede na to, da je imel Alan Furlani relativno malo časa, mislim, da 
imamo tu mi nekaj več časa in sem tako predpostavil lestvico nad 200.000,00 EUR.  

Predlagam, da se tako kot je bilo govora na sestanku predsednikov svetniških 
skupin postavi osebo, ki bo zadolţena za celotno izvedbo tega programa postavitve 
ţičnice, lahko tudi na športnem zavodu, ki naj skrbi za to od začetka do konca. Naj 
razišče trg, naj ugotovi ali so kakšne primerne ţičnice lahko mogoče tudi iz druge roke in 
naj to najkasneje do naslednje zime postavi na Lokve. V zvezi s tem sem vloţil v 
nadaljevanju pri naslednji točki tudi amandma. 

Spoštovani, veliko pripomb je bilo na to mojo točko. Nekatere tudi iz, ali pa 
predvsem iz strani svetnikov in pa tudi drugih zainteresiranih v javnosti ravno iz planote, 
pri čemer so bili glavni očitki, da bi bilo potrebno prej zgraditi cesto, da bi morala občina 
zagotoviti dodatne spodbude za podjetnike na planoti in tako naprej. S tem se strinjam in 
podpiram vse te pobude, ki so bile, verjamem, dobronamerno dane, vendar pa ţičnica na 
Lokvah v tej zneskovni višini kot postavljam, ne vpliva na nobeno drugo aktivnost na 
planoti. Če ne bomo danes sprejeli tega predloga, bo planota izgubila 200.000,00 EUR in 
ţičnico in to je to. Ne bo pridobila s tem denarjem cest, ne bodo podjetniki pridobili virov 
financiranja, drugih učinkov razen negativnega učinka tu ne bo.  

V ponedeljek je bila ravno v tej dvorani okrogla miza. Bilo je tudi nekaj svetnikov,  
katerim se zahvaljujem za udeleţbo, na kateri je g. Tomaţ Vuga predstavil projekt, ki so 
ga takrat pripravili in opozoril na to, da je potrebno pripraviti samo še strokovne podlage 
za to, da bi lahko ostale stvari, ki so na celotnem območju in jih strokovna skupina, ki je 
pripravljala to ocenjuje na 4.000.000,00 EUR, da bi del sredstev zagotoviti tudi iz  
evropskih virov. Prosil bi, da kasneje v nadaljevanju pove tudi g. Špacapan, kaj je 
potrebno, ta drugi del, menim, da je potrebno speljati druţno.  

Na okrogli mizi je sodeloval tudi Aleš Ipavec, pripravljavec ţičnice v Kalu nad 
Kanalom. Za tiste, ki ne veste, v Kalu nad Kanalom deluje takšno smučišče kot bi lahko 
bilo na Lokvah, ravno tako na Črnem Vrhu, nekoliko večje na Javorniku in nobeno od teh 
smučišč ne prejema letno občinskih sredstev, ampak je občina oziroma takrat Salonit  
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zagotovil ţičnico. Salonit se je jasno zaradi situacije kot je bila na trgu umaknil iz vsega 
tega in občina tam zagotavlja samo večja investicijska vzdrţevalna dela in nič drugega. 
Takšno prakso bi lahko imeli tudi v Novi Gorici. Verjamem, da bi lahko imeli tudi glede na 
to, da so se okoli tega projekta oziroma te današnje točke začeli zbirati ljudje, ki marsikaj 
vedo o tovrstni dejavnosti in ki so tudi pripravljeni prevzeti v upravljanje tovrstno 
dejavnost. Tako ljudje iz Lokvi oziroma bliţnje okolice, tudi g. Aleš Ipavec je rekel, da če 
je lokalno prebivalstvo za in če bo vzelo lopate v roke, potem bo stvar tekla, če bo pa 
prišel  nekdo iz strani, potem bo pa to veliko teţje. 

Se pravi, tako eni kot drugi iz doline, iz Lokvi so se oglasili pri meni in verjamem, 
da lahko speljemo ta projekt brez kakršnihkoli nadaljnjih vlaganj razen investicijskega 
vzdrţevanja in upam, glede na to, da bo ţičnica nova ali skoraj nova še vsaj deset let  ne 
bo potrebno.  

 
Matej Arčon, ţupan: 
Hvala. Odbor za gospodarstvo. 
 
Oton Filipič, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je obravnaval to situacijo in ne podpira obstoječega predloga 
svetnika Gregorja Veličkova v zvezi z Lokvami.  

 Ureditev situacije in smučišča odbor sicer podpira, vendar ne na tak način. 
Investicija na tak način predstavlja strošek, ki v praksi ne bo mogel zaţiveti. Tako kaţe  
dvajset letna praksa in bodo sredstva kot doslej zapravljena. Potrebno je zajeti stroške 
vzdrţevanja in jasno zagotoviti upravljavca, ker razmerja z lastniki zemljišč niso urejena, 
ni ne predračunov, ne finančne konstrukcije, kakor tudi poznamo vse dejavnike iz 
preteklosti zaradi katerih ni tam ţičnice in se bo po tej poti zgodba ponovila ter zaključila 
na enak način. Takemu načinu in predlogu odbor nasprotuje.  

Sicer sem včeraj sestanek vodij svetniških skupin kot predsednik odbora malo 
zamudil, pa tudi nisem bil seznanjen, da je bil dogovor, da se za to zadevo namenja 
200.000,00 EUR. S sklepom odbora ste bili seznanjeni, tako, da odbor predlaga, da se 
tega sklepa ne sprejme. Osebno pa mislim, da bi bilo to potrebno predlagati na naslednjo 
sejo oziroma na eno izmed naslednjih sej, kadar bodo za to zagotovljeni bolj resni pogoji.  

Še ena stvar. Kot predsednik odbora pa predlagam dopolnilni sklep, in sicer 1. 
točka - pridobitev predračunov in izdelavo finančne konstrukcije, 2. točka - nedvoumno 
zagotoviti zemljišča. 3. točka - jasno zagotoviti upravljavca,  4. točka - ko so pogoji 
zagotovljeni, obravnavati ţičnico Lokve na naslednji seji, kot ţe rečeno v rebalansu …  

 
Matej Arčon, ţupan: 
Se opravičujem. Iz zapisnika ni razvidno, da odbor predlaga te sklepe, ki jih navajate, 
tako, da prosim, če se kasneje vključite v razpravi in predlagate te predloge.  

Ali so bili ti predlogi sklepov na odboru tudi sprejeti, ali govorite v svojem imenu? 
 
Oton Filipič, predsednik odbora za gospodarstvo: 

Kot predsednik odbora predlagam dodatni sklep, mislim, da imam … 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Se opravičujem, g. Filipič. Razumem, da kot predsednik, ampak sedaj ste v vlogi svetnika 
in predstavljate stališče odbora. Imate moţnost, da se na razpravo prijavite in te predloge 
sklepov predlagate kasneje.   
 
Oton Filipič, predsednik odbora za gospodarstvo: 

G. ţupan, ne soglašam, ker ne izvajam to kot svetnik, izvajam kot predsednik odbora za 
gospodarstvo.  

Rad bi prečital samo še zadnjo točko: »Pozvati je treba na odgovornost tiste, ki so 
investicijo v obstoječo nedelujočo ţičnico zavozili.«   
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Matej Arčon, ţupan: 

Dajte razumeti kot predsednik odbora, da skladno z zapisnikom, ki ga imam tu na mizi, 
teh predlogov ni bilo na odboru in niso bili izglasovani.  

Še enkrat poudarjam, da lahko te sklepe prijavite v razpravi in jih daste tudi na 
glasovanje ter prosim, da upoštevate moje stališče.  
 
Oton Filipič, predsednik odbora za gospodarstvo:  
Bom upošteval, upam pa, da imam po statutu in poslovniku moţnost tudi kot predsednik 
predlagati dodatni sklep.  
 
Matej Arčon, ţupan:  

Nimate. Odbor za prostor. 
 
Boris Rijavec, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor je obravnaval to točko in podpira predlog svetnika Gregorja Veličkova v 
zvezi z Lokvami, zato predlaga Mestnemu svetu MONG, da predlog svetnika Gregorja 
Veličkova podpre. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Prijave na razpravo. Puščica navzgor je prijava na razpravo.  
Prvi sklop je zaključen in prvi je prijavljen svetnik Miro Kerševan, pripravi naj se 

Anton Petrovčič. 
  
Svetnik Miro Kerševan: 
Zanima me samo, kdo je lastnik zemljišč kjer bo postavljena ta ţičnica ali nekaj 
podobnega, ali je mestna občina, ali je to v privatni lasti? 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Svetnik Anton Petrovčič, pripravi naj se Mitja Trtnik. Izvolite. 
 
Svetnik Anton Petrovčič:  
Ne bom ponavljal tistega, kar sem ta teden ţe zapisal in tudi vsem poslal v vednost.  

Vseeno pa moram še enkrat poudariti, da ţelim Lokvam in njenim prebivalcem 
samo dobro, enako pa tudi vsem krajem in krajanom na severu naše občine in pa tudi 
drugod.  

Predlagani sklep nalaga občinski upravi, da v najkrajšem moţnem času pripravi 
vso potrebno dokumentacijo za postavitev in upravljanje vlečnice. Po mojem skromnem 
poznavanju bi bilo potrebno pridobiti IZ, to je idejno zasnovo, nato DIIP, ovrednoten 
prikaz variant z vsemi primerjavami, PGD, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
PZI in pri tem morajo svoje dodati še ZRMK, to je zavod za raziskavo materialov, lastniki 
zemljišč in tako dalje. Nato se pridobi uporabno dovoljenje in tako naprej in če drţi, da so 
vodje svetniških skupin, ki so to obravnavali ţe bili za to, da se kar tako za to nameni 
200.000,00 EUR, mislim, da je to napaka. Prehitro gre. Brez osnovne dokumentacije 
bomo danes pri rebalansu verjetno sklepali o odobritvi 200.000,00 EUR za postavitev ne 
vemo še česa.  

Predlagam, da gremo lepo po vrsti. Naj se odobri določena sredstva za pripravo 
potrebne dokumentacije, to je za idejno zasnovo, nato pa sredstva za izpeljavo tega 
projekta in na koncu bo treba določiti še tistega, ki bo odgovarjal za obratovanje in  
vzdrţevanje. Na začetku je zato potrebno izdelati projekt in še kaj.  

Da ne bi izkoristili moje pomisleke in pomisleke še nekaterih za to, da smo proti 
razvoju turizma na Lokvah. Nikakor nismo proti, da bi se kraj razvijal. Sam osebno pa 
sem proti lahkotnemu razmetavanju denarja, ker se bojim, da ga bo potem zmanjkalo za 
druga dela, ki so za celotno območje občine še kako potrebna.  

Letos je bila in še kar traja zima. Pluţenje in posipanje cest tudi v samem mestu in 
vseh primestnih naseljih je neizogibno. Sprašujem vas, ali bo zadosti denarja za pokritje 
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teh stroškov, ali bomo mogoče vzeli od sredstev, ki so namenjena vzdrţevanju lokalnih 
cest, košnje, manjše sanacije in tako dalje? Če bo temu tako bomo prizadeti vsi, ki smo 
vsak dan na cestah in se bomo jezili kakšno zanič občino imamo, ker nam ne vzdrţuje 
cest. Predlagam, da gremo lepo po vrsti. Iz malega raste veliko.  

 
Matej Arčon, ţupan: 

Svetnik Mitja Trtnik, pripravi naj se Tomaţ Slokar.  
 
Svetnik Mitja Trtnik:  

Podpiram to pobudo, ki jo je dal na mestni svet kolega Veličkov. Vsekakor se pa ne 
morem strinjati, da bi danes v celoti podprl tako kot je ţelja svetnika.  

Namreč, če gremo po vrsti, strinjam se z razlogi za to točko, mislim, da je prav, da 
se obudi in da se tudi na tem začne intenzivno dogovarjati, tudi glede projektnih nalog. 
Imeli smo jih predstavljene tu na mestnemu svetu. Mislim, da so zelo strokovno 
predstavljene, sodelovali so seveda strokovnjaki iz raznih področij in tudi njim ni kaj 
očitati. Tudi splošna ocena tega kar je napisano, se mi zdi zelo v redu. Primerjalna 
ponudba je mogoče malo pretirana. Pretirana v tem smislu, ker se tu primerja z 
določenimi centri, ki niso primerljivi z nami. Strinjam pa se s tem,  da je destinacija Lokve 
in okolica res tista destinacija, ki bi jo morali bolj izkoriščati in seveda tudi bolj 
pripravljeno.  

Mislim, da sodelovanje stanovanjskega sklada tu ne bi moglo uspeti iz razloga, 
ker vemo, da je stanovanjski sklad namenjen za neprofitna stanovanja in v tem delu, ne 
glede na to, da so lahko tudi poceni določene hiše in vse tako naprej, mlade druţine ne bi 
imele gor kaj početi in vemo, kaj rabi mlada druţina.  

Kratkoročni ukrepi. Strinjam se, da jih je potrebno uvesti in spraviti v ţivljenje, toda 
tako kot sta povedala odbor za gospodarstvo in tudi predhodnik g. Petrovčič, se pa ne 
strinjam s tem, da delamo na pamet. Namreč, če govorimo malo o zgodovini denarja, ki 
ga je MONG dala na to destinacijo, vemo, da niso bila majhna sredstva. Govorimo o 
400.000,00 EUR in več in mislim, da glede na to, da so bila nepripravljeno podana ta 
sredstva, če lahko rečem tako malo po domače, ni bilo nič. Vemo, da imamo postavljeno 
ţičnico, ki ni obratovala niti ure, ker nima obratovalnega dovoljenja in tako naprej.  

Tu moramo biti previdni, moramo pridobiti vso potrebno dokumentacijo, kdo bo 
upravljal, kdo bo nosil stroške vzdrţevanja in vsega tega. Ta podlaga je tista, ki bo potem 
narekovala, da se sredstva dodelijo. Mislim, da te ponovne napake ne bi smeli narediti. 

  
Matej Arčon, ţupan: 

Tomaţ Slokar, pripravi naj se Boris Rijavec. 
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar: 

Moj uvod bo pribliţno tak kot je bil uvod kolega Mitje Trtnika, ki je govoril pred menoj.  
Pobudo, ki jo je podal svetnik Veličkov podpiramo, vemo, da se tako v poletnem 

kot zimskem času na Lokvah zbirajo velike mnoţice ljudi in v tem zimskem času uţivajo 
zimske radosti, ki jih nudi zima, predvsem otroci ravno tako v velikem številu. Obenem pa 
smo, glede na zgodovino vlaganj mestne občine v projekt Lokve, ki je obsegal nekaj sto 
tisoč evrov, zaradi tega tudi previdni.  

Ne bi pa radi preveč zakomplicirali situacije. Cilj je dejansko tudi meni osebno in 
naši svetniški skupini ta, da bi naslednjo zimo otroci imeli kje smučati na neki mali ţičnici, 
zato ne ţelimo zadeve zakomplicirati v tej smeri, da bi šli sedaj v pripravo idejnih zasnov, 
DIIP-ov, investicijskih projektov in tako dalje, ker potem se bomo spet začeli pribliţevati 
ţe starim in poznanim zgodbam. Torej, strinjamo se s pobudo, mogoče pa imamo 
drugačen pogled na pristop in ker se ta točka ter ta sklep povezuje tudi s predlaganimi 
spremembami proračuna glede zagotovitve sredstev v vrednosti 200.000,00 EUR, ne 
glede, da je predvideno, da se teh 200.000,00 EUR pokrije iz zadolţevanja, bi radi 
predstavili mogoče malo drugačen pogled na to zadevo.  
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Mislim, da je bilo na svetniških skupinah neko skupno soglasje, da bi ta sklep 
mogoče preoblikovali na tak način, da bi zadolţili Javni zavod za šport, da razdela ta 
projekt z nekimi podlogami oziroma moţnostmi. Da pa to ne bi bila neka velika zgodba, 
predlagamo, da se to naredi v treh mesecih in da se za to predvidi dejansko nova 
proračunska postavka, ampak ne vredna 200.000,00 EUR, mislim, da bi bilo 10.000,00 
EUR popolnoma dovolj. Če javni zavod bodisi sam, bodisi s podjemniimi pogodbami to 
izvede in nam o tem poroča do naslednjega rebalansa proračuna, bi se lahko mestni svet 
takrat odločil in dejansko zagotovil sredstva, da se ta mini projekt ene male ţičnice, 
izvede. Tudi sam menim, da je 200.000,00 EUR vzeto zelo na široko. Mislim, da je ena 
mala vlečnica na Lokvah vredna nekaj deset tisoč evrov. Tu moramo biti tudi precej 
pozorni.  

Urediti je treba oziroma preveriti stanje lastništva zemljišč in sluţnosti. Pogledati, 
kdaj te sluţnosti potečejo in morebiti skleniti nove, vključiti oţjo lokalno skupnost, da 
doseţemo konsenz na tem področju. Se pravi, ţelimo, da se k temu projektu pristopi na 
drugačen način. Najprej kot sem ţe omenil, da se zagotovi neka minimalna vrednost, 
zato, da se sprejmejo osnovna raziskava moţnosti trga oziroma dobrih praks v tujini in 
nato tisti, ki ga bomo zadolţili, pride in seznani mestni svet oziroma ţupana in da se 
potem pred naslednjim rebalansom odločimo, koliko sredstev bomo v ta projekt namenili 
in ga tako tudi v neki minimalni obliki izvedemo. Okrog enega majhnega projekta 
začnemo lahko nato kasneje graditi eno večjo zgodbo.  

Mislim, da nas s takim pristopom na koncu ne bo več bolela glava, kot nas zaradi 
preteklih napačnih vlaganj lahko boli danes. To je naš predlog, ki je tudi ţe napovedan 
oziroma v razmislek svetniku Veličkovu glede njegovega amandmaja, da razmisli o 
spremembi amandmaja v to smer, kakor sem jo prej predlagal.  

 
Matej Arčon, ţupan: 

Boris Rijavec, pripravi naj se Darinka Kozinc. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 

Sam bom začel z besedami, da je pravzaprav ta projekt Lokve, če ga tako imenujemo, po 
dosedanjem poteku primer slabe prakse. Primer slabe prakse iz več razlogov, ker je bil 
projekt zelo slabo voden, najbrţ tudi zelo slabo zastavljen, ker se je v tem času zvrstilo in 
zgodilo ogromno število projektov, ker pravzaprav je bilo tudi kar nekaj sredstev ţe 
vloţenih v ta projekt in na koncu seveda nič efekta.  

Mislim, da smo danes pred situacijo, ko se na podlagi te iniciative Liste Gregorja 
Veličkova, ki je za moje pojme pozitivna in jo zato tudi podpiram, odločamo o tem 
pravzaprav, ali  bomo naredili še korak naprej v smislu, da iz tega nekaj nastane, da 
konec koncev tudi ves denar, ki je bil do sedaj vloţen ni vrţen stran, ali po drugi strani 
gledano, za vedno zapremo to poglavje in se praktično o tem ne pogovarjamo več. Če 
gledamo s stališča, da smo slišali ţe zelo velikokrat, da imajo Lokve kot širša okolica 
sama pravzaprav naravne danosti, ki bi jih bilo potrebno izkoristiti, potem nas seveda 
naša odločitev nagiba v to, da je potrebno to zadevo podpreti in jo tudi nadaljevati.    

Konec koncev  ta projekt ne delamo zaradi Lokvi, zaradi Lokvarjev, ki tam ţivijo, ta 
projekt delamo zaradi vseh nas, ki ţivimo v MONG in širše. Ne moremo primerjati efekte 
ali pa rezultate tega projekta smučišča v bistvu, da bi bilo enakovredno, ekvivalentno, 
konkurenčno drugim smučiščem. To je velika napaka. Lahko pa z gotovostjo rečemo, da  
bo to smučišče, če ga usposobimo, imelo veliko obiska. Predvsem v smislu obiska 
mlajših otroških glavic, ki bi se sigurno v sklopu šol v naravi in raznih tečajev z veseljem 
udeleţili oziroma prišli na ta konec. Ali je smiselno narediti ţičnico na novo, ali je 
smiselno postaviti trak, sam se v to ne bom spuščal, ker mislim, da so pristojni drugi. 
Absolutno pa bi ţelel, da se izognemo praksi iz preteklosti, da se v kolikor danes 
pozitivno izglasujemo ta predlog sklepa Liste Gregorja Veličkova, zadolţi oseba z 
imenom in priimkom, ki bo korektno, transparentno in seveda optimalno peljala ta projekt 
v smislu porabe proračunskega denarja ter seveda, da ţe danes razmišljamo komu in 
kako bomo rezultate tega projekta dali v upravljanje. 
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Zgolj narediti nekaj in ne poskrbeti za to, da bo nekdo optimalno to zadevo tudi 
upravljal in vodil, je brez smisla. Strinjam se z vsemi tistimi, ki imajo tudi tak pomislek. Ne 
bom se spuščal v številke, ali je to dvesto tisoč, ali je sto tisoč, ali je petdeset tisoč.   

Mislim, da je prav, da danes to zadevo podpremo tudi z vidika, ki sem ga ţe 
omenil, kajti v nasprotnem primeru, se moramo vsi zavedati, predvsem tisti, ki smo bili 
ves ta čas v mestnem svetu, da smo zelo negospodarno ravnali in se moramo posuti s 
pepelom, ko smo praktično dvigovali roke za to, da smo vseh tistih 400.000, kot je omenil 
g. podţupan Trtnik, namenili za ta konec. Torej, če se drugače odločimo, če ta projekt ne 
gre naprej, smo ta denar vrgli stran.  

Zato vas še enkrat naprošam, da razmišljamo v tej smeri. Vsekakor pa se strinjam 
z vsemi tistimi, ki imajo pomisleke in dvome v to, da se ne bi ponovila pravzaprav enaka 
zgodba kakor iz preteklosti, da bi ta projekt zapeljali tako nerodno, kakor je pač bil 
zapeljan.  

 
Matej Arčon, ţupan:  

Točno ob času zaključek. Svetnica Darinka Kozinc, pripravi naj se Črtomir Špacapan. 
  
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Mislim, da so moji predhodniki našteli kar nekaj napačnih odločitev, ali pa tudi nikakršnih 
odločitev, ki so imele seveda tudi finančne posledice. Ne nazadnje je bila ta zadnja 
študija, ki je bila predstavljena tudi na mestnem svetu, dobro sprejeta na mestnem svetu, 
nekoliko slabše je bila sprejeta v okolici zaradi takih in drugačnih zadev in takrat sem ţal 
morala biti tudi na terenu ter lahko povem, da sem jih precej slišala.  

Dejstvo pa je, da je zagotovo pobuda svetnika Veličkova hvalevredna. Ampak se 
mi zdi, da je ta pobuda, kako bi rekla, nekoliko ad hoc, pa ne zato, ker smo sedaj sredi 
zime in je dosti snega, ampak mislim, da zanemarjamo in smo vseskozi zanemarjali en 
zelo pomemben faktor, ki ga je sicer zelo lepo in na logičen način opisal svetnik Anton  
Petrovčič, se pravi človeški potencial.   

Smo se kdaj vprašali, zakaj so Lokve pravzaprav kraj nesrečnega imena? Zakaj 
se nam to dogaja? Ne nazadnje smo ugotovili tudi iz samega zgodovinskega zapisa g. 
Veličkova, da recimo je bilo to aktualno mogoče petdesetega, šestdeset leta, potem pa 
se nam nikakor ni več posrečilo, da bi to zadevo zagnali.  

Spominjam se, da sem pred leti podala eno pobudo, ki je mogoče delovala  
majčkeno smešno, ampak nisem mogla tega razumeti. Namreč poleti je skoraj vsako 
drevo na Lokvah imelo Italijana oziroma skupino Italijanov in nihče ni znal tega trţit i na 
nek način, ampak so nam ostajale v glavnem smeti. Se pravi, to je bilo od vsakogar, ki je 
tja prišel. Zgodilo se je tudi, da so nekaterim domačinom parkirali oziroma kampirali celo 
na dvorišču, pa se niso razburjali.  

Ampak mislim, da se nismo tega problema lotili kompleksno in tudi danes z vsem 
spoštovanjem do tega predloga, ki ga načeloma podpiram, mislim, da je treba narediti 
prvi korak ali korak v pravo smer, ne morem pa se odločiti recimo, da bom rekla, damo 
200.000,00 EUR kar tako, za to rabim nekoliko trdnejšo podlago, sporazume in pa zlasti 
to kar velikokrat v tej mestni občini pozabljamo, se pravi, kdo bo za to skrbel, upravljal in 
kako bo ta stvar delovala naprej. Ni problem tudi nekaj postaviti, ampak to narediti tako, 
da bo funkcioniralo, da bo delovalo.  

Ob vsem tem ne smemo pozabiti na ljudi. Enkrat je obstajal celo slogan, ki mislim, 
da je imel zelo globok pomen »Turizem smo ljudje.« Tudi v tem primeru to še kako velja 
in ne zgolj samo za ta delček Trnovsko–Banjške planote kot celote, ampak tudi širše. 
Spoštovani, mislim, da so naravne danosti daleč premalo, če jih ne znamo pametno 
izkoristiti.  

Sedaj bom še izkoristila vprašanje. Mislim, da so takrat iz tiste študije bili sprejeti 
neki sklepi, kaj je tisto kar se bo šlo kot prvo in da je bilo najprej govora o usmerjevalnih  
tablah, o kolesarskih stezah in tako naprej. Sprašujem se, zakaj se v tem času ni nič 
zgodilo?  
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Po drugi strani pa bi rada opozorila še na nekaj. Imela sem tudi nekaj telefonskih 
klicev in to Lokvarjev oziroma krajanov, ki pravijo tako in bom ţal povedala z njihovimi 
besedami. Se pravi, denar če ga bomo dali, na čigave račune bo šel, oni bi radi to vedeli. 
Se pravi, da se je to ţe prevečkrat dogajalo in drugi problem na katerega so me opozorili 
so preprosto WC-ji, ki niso odprti takrat, ko so otroci. Te stvari tudi ne funkcionirajo in kar 
bi občina lahko ne nazadnje na hitro rešila.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Špacapan Črtomir, pripravi naj se Miran Müllner. 
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 

Vedno imamo navado, da govorimo v mnoţini, vendar ima Slovenija tudi dvojino, ednino 
in tako naprej. Večina predhodnikov je obtoţevala nekoga drugega, ne vem koga sicer,   
da se je na Lokvah zapravilo en kup denarja. Sam bi prav rad vedel, da bi nekdo naredil 
analizo, kdo je to bil, ali je ta mestni svet to sprejel, ali ni, zakaj se ni zgodilo in tako 
naprej. Večina ali pa dosti svetnikov, ki vas je tu, sam v zadnjem sklicu nisem bil, je 
verjetno potrdila denar, ki je šel na Lokve. Tako, da ne se sprenevedati sedaj, da je bil 
nekdo tretji. Bodimo malo pošteni.  

Sedaj smo se vsi spravili na to pobudo, ki jo je podal Veličkov. Vsakemu nekaj 
manjka kot Slovencem po navadi, enemu ni všeč to, drugemu drugo, tretjemu ni všeč 
tretje. Mislim, da je to prava pobuda. Vprašanje pa seveda je, kako to pobudo realizirati?  
Vsi ste se nekako na začetku malo izmikali, potem pa vsi potrdili, da Lokve moramo sedaj  
pa razviti. Verjetno v preteklosti način ni bil pravilen in se ni pravilno končal, vendar sem 
mnenja, da nihče ni hotel slabo Lokvam. Tudi veliko smole je bilo. Prva smola je bil 
verjetno tisti neposrečen nakup ţičnice, ki pač ni ustrezala pogojem, drugič je bil zame  
zelo hraber poskus Euroinvesta, da se končno na Lokvah nekaj premakne. Prehitela ga 
je pač kriza, ampak mislim, da je treba to nadaljevati, da se ne smemo ustrašiti in iti 
naprej. Mislim, da sta ti dve študiji, ki sta jih naredila Roni Nemec in Tomaţ Vuga, dobri 
oziroma dobra podlaga za nadaljnji razvoj Lokvi, nista pa seveda dovolj. Lokve imajo 
namreč veliko problemov tako infrastrukturnih kot seveda tudi glede človeških 
potencialov, ampak mislim, da se da vse rešiti.   

Sam bi to problematiko razdelil v več delov. Prvi del je gotovo zagotovitev 
ustrezne dostopne poti, ki ni v naši moči, ki je v moči lobiranja na drţavnem nivoju, da se 
cesta, ki vodi iz Solkana do Lokvi, dokončno uredi. Nekaj poskusov je ţe bilo tudi v tem 
sklicu in se je nekaj ovinkov popravilo, vendar to očitno v tem trenutku ni dovolj. Ne 
strinjam pa se tudi s Tonijem, ki je rekel, da pač ne moremo tega spluţiti. Tega v Sloveniji 
še vedno ne razumem, da ta sluţba ne funkcionira. Če je funkcionirala petdeset let po 
vojni, ne vem zakaj sedaj ne bi smela. Na planoti smo imeli 35 cm snega in je bila 
odrezana od sveta. Tako kot je Vršič vsakokrat zaprt, ko pade 5 cm snega, prelazi v Švici 
so pa na 3200 metrov odprti. Sam ne razumem tega tako, mislim, da pluţenje nima 
nobene zveze z razvojem Lokvi. Če ne znamo spluţiti ene ceste, ki je dolga 20 km do 
Lokvi, potem je boljše, da vse skupaj zapremo in da naj tisti ljudje pač ţivijo v divjini tam 
gor.   

Se pravi, prvi pogoj je vzpostavitev infrastrukture. Občina lahko naredi največ na  
komunalni infrastrukturi, ker ona pač ne more vlagati v privatne investicije in mislim, da bi 
morala občina v skladu s pravili, ki obstajajo, če se bomo dogovorili, morajo biti ti projekti 
v NRP-ju in seveda uvrščeni tudi v proračun in potem se na podlagi tega izdela DIIP in IP 
in se prijavi to tudi na mednarodna sredstva. Bojim se, da bodo največji problem 
zemljišča kot so tudi v drugih projektih in najprej je treba seveda zagotoviti ustrezna 
zemljišča zato, da se bo lahko ta stvar uredila. Glede na pozitivne zglede, ki jih imamo po 
Sloveniji, recimo Rogla ali pa podobni smučarski centri, ki zelo dobro funkcionirajo, 
mislim, da to ne bi smel biti tak velik zalogaj. Poleg tega pa so ti centri dobili tudi veliko 
evropskih sredstev. Imamo pa seveda na razpolago vsako leto, pravzaprav v tem 
finančnem obdobju pribliţno 40 milijonov evrov za razvoj regij, vendar o tem kam jih bo 
občina plasirala, je pač seveda odločitev občine in občinske uprave ter občinskega sveta.  
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Tako, da sam sem pozitivno naravnan in bi pozdravil to iniciativo, ki jo je dal 
Gregor in seveda predlagam, da se vsi mestni svetniki in svetnice potrudimo, da bomo 
prispevali čim več k temu, da bodo Lokve ponovno zaţivele.  

 
Matej Arčon, ţupan: 

Čas je potekel.  
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 

Samo še to. Mogoče pod vtisom zime, ki je letos radodarna, ampak mislim, da je 
prihodnost turizma na Lokvah predvsem v poletni sezoni. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Sedaj so replike. Tomaţ Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar: 

Imam repliko oziroma pojasnilo g. Špacapanu in upam, da se ne motim, kar bom 
povedal. Glede razčiščevanja odgovornosti mislim, da je nadzorni odbor občine opravil 
analizo vlaganj v projekt Lokve in da smo to tudi tu poslušali, vendar se na tej osnovi ni 
zgodilo nič. To zgolj v pojasnilo. Upam, da se ne motim.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Replika, Mitja Trtnik. 
 
Svetnik Mitja Trtnik: 
Tudi sam, kolega Špacapan, se ne bi strinjal s tem, da je sprenevedanje svetnikov, ki 
smo bili tudi v prejšnjih sklicih tu noter. Nikakršno sprenevedanje ni, ampak to kar sem 
povedal je prav tisto, kar se je v prejšnjih sklicih napačno delalo in v enem prejšnjem 
sklicu je bil tudi sklep mestnega sveta, da se Lokve seveda podpira in tudi daje sredstva, 
ko bodo narejeni takšni projekti, ki bomo temu rečemo »pili vodo« po domače. Nobeden 
ni proti temu kar je predstavil Gregor Veličkov. Gre izključno in samo za to, da naj bo 
projekt pripravljen in ga bomo tudi podprli.  

Zanima me, v kolikor glasujemo za to zadevo, ali  je ta spodnji del kratkoročni 
ukrep MONG-a kar je naveden s številkami, ţe zavezujoč? Zato pravim, potrebno je 
pripraviti projekt in tiste projekte bomo podprli. Tako, da ni pa nikakršnega 
sprenevedanja. Celo iz tega razloga je ta previdnost.  
 
Matej Arčon, ţupan: 
Repliko ima še svetnik Anton Petrovčič. 
 
Svetnik Anton Petrovčič: 

Ne vem, ali se nisva s svetnikom Črtomirjem dobro razumela. Rekel sem takole.  
Letos je in še kar traja zima, pluţenje in posipanje cest tudi v samem mestu in 

vseh primestnih naseljih je neizogibno. Sprašujem vas, ali bo zadosti denarja za 
pokrivanje teh stroškov, na stroške sem dal poudarek, če bomo tako z veliko lopato 
razmetavali denar, pa če so na drugi strani veliki stroški, dal sem samo eden izmed 
primerov. Za pluţenje imamo toliko planirano v občinski blagajni in verjetno bo treba letos 
kaj dodati, ker bo zmanjkalo. Če ne bo od nekje vzeti, bomo vzeli od vzdrţevanja cest, od 
košenj, od sanacije podpornih zidov in tako naprej. Ali ne? Nisem pa nikakor rekel, da 
nismo sposobni spluţiti cesto na Lokve, to pa ne.  

 
Matej Arčon, ţupan: 
Miran Müllner, replika. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
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Repliciral bi kolegu Špacapanu samo v tistem delu, ko je govoril, da ne ve, koliko denarja 
je šlo na Lokve.  

Ker sem sam v preteklih mandatih to stvar precej napenjal, lahko povem, da je 
leta 2007, uradno v enem izmed zapisnikov to piše, da je dokumentacijo takrat prevzela 
kriminalistična policija in da je na občini nimajo. To mi je bilo rečeno 2007. Leta 2008 je 
šlo na Lokve 117.601,00 EUR, leta 2009 31.891,00 EUR, to je vse za urejanje smučišča, 
potem pa leta 2009 5.800,00 EUR za urejanje pešpoti in v našem mandatu leta 2010 
4.200,00 EUR za urejanje dokumentacije za komunalno opremo.  

Govoriti o tem kaj je bilo v preteklosti, mislim, da nima smisla, da je to nov mestni 
svet in da je treba nekatere stvari tudi podpreti in drugače obravnavati kot v preteklosti. 
Ampak tu so nekje številke tiste, ki so bile od leta 2008 naprej. V preteklosti pa lahko tako 
na palec mirno rečem, da je šlo na Lokve pribliţno 700.000,00 EUR. Tako. Potem se 
bom oglasil v razpravi.  

 
Matej Arčon, ţupan: 

Svetnik Boris Rijavec, replika. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 

Kratka replika na kolego Trtnika. Upam, da ko je govoril o tem, da bi bilo potrebno 
narediti še en projekt, ni razmišljal o smeri, da bi bil še en projekt v vrsti ţe ali poleg teh, 
ki so bili ţe narejeni. Ogromno jih je bilo.  

Mislim, da tu ne potrebujemo več projektov oziroma teoretiziranja o tem kako bi, 
kaj bi in tako dalje. Potrebujemo zelo konkretno dejanje, ki bi pomenilo dejansko to, da se 
tam nekaj zgodi, da se tam pokaţe, da je tudi v tistem delu mestne občine moţno nekaj 
narediti, čeprav vlada en obupen, če rečem tako pesimizem, kot da tam pravzaprav ni nič 
mogoče.  

Zato še enkrat poudarjam, da je potrebno pristopiti zelo konkretno k zadevam in 
ne teoretizirati o tem, kaj bi, kako bi, temveč reči, to bomo naredili na tak in tak način, 
narediti to transparentno, optimalno, tako kot pač je to potrebno in zato mislim, da nam v 
tem trenutku kakorkoli ţe gledano, pa naj izpade tako ali drugače, kar bom sedaj rekel, 
ne sme biti ţal proračunskega denarja, če je v redu naloţen. Sam mislim, da je nujno, da 
gremo v tej smeri, kakor je predlagal Gregor, da enostavno pokaţemo nekaj konkretnega 
v tem delu tudi zato, da bodo mogoče potem praktično pristopili drugi investitorji. Res, da 
ni pravi čas za to, da si delamo iluzije, kako jih ogromno čaka, da bi tam nekaj začeli 
delati, ampak dejstvo je, da to lahko pomeni domino efekt, kjer dejansko bi lokalna 
skupnost z eno samo potezo tudi povlekla zraven še kakšnega investitorja. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Prosim, če zaključite. 
  
Svetnik Boris Rijavec: 
Samo še stavek. Menim, da ta zadeva ne more in ne sme sloneti ogromno let na ramenih 
proračuna, ampak se mora osamosvojiti in sama sebe pravzaprav peljati. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Še eno opozorilo svetniku Rijavcu. Pri vsaki točki dnevnega reda ima svetnik dve repliki 
in replike na repliko ni. Vi ste repliciral g. Trtniku, ki je repliciral g. Špacapanu, toliko v 
vednost za v naprej.   

G. Veličkov, replicirate Špacapanu. Izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Ne repliciram Špacapanu. Samo me zanima ali bom na koncu odgovarjal vsem? 
 
Matej Arčon, ţupan: 
Imate moţnost tudi razprave. 



 

 21 

 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Se prijavim k razpravi. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Naslednji je razpravljavec svetnik Miran Müllner. Pripravi naj se Oton Filipič. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Spoštovani, na zadevo na Lokvah gledam iz športnega vidika.   
Ne bom vam govoril, da je tam prve korake začel Jure Franko, da imamo tudi 

zdajšnjo reprezentantko Bucikovo, da imamo tu najboljšo komentatorko Ano Kobal, da 
imamo cel kup športnikov, kateri bi radi smučali in me boli srce, da je potrebno otroke 
recimo tam nekje do tretjega razreda osnovne šole voziti v Piancavallo in Zoncolan, da se 
učijo smučati. Mislim, da smo se vsi tam naučili smučanja in da takrat razprava po mojem 
sploh ne bi bila tu potrebna.  

Sam vidim tu samo eno pozitivno stvar in sem zelo vesel, da jo je Gregor Veličkov 
vzel na sebe in da bo on ta projekt, ki ga vidim kot izvedbeni projekt, ne kot neko idejo,  
premaknil.  

V končni fazi je treba vedeti, kako delujemo v tem mestnem svetu. Na Trnovsko– 
Banjški planoti, če ne bi bilo naše kolegice Ane Marije, verjetno ne bi bilo v proračunu 
danes 92.000,00 EUR za hale, pa če ne bi bilo Antona Petrovčiča za čepovanski 
vodovod, pa Borisa Rijavca, tudi ne bi bilo noter tega denarja, pa če ne bi g. Robert Ţerjal 
na prejšnji seji tudi brez projekta govoril, kako je to pozitivno za Branik, da nam drţava 
vrne grad, pa če se Miro Kerševan ne bi boril za cesto na Gradišču tudi verjetno tiste 
ceste ne bi bilo in ne bi bilo tako trdih polemik ter se ne bi nič začelo delati. 

Zato sam vidim to stvar kot pozitivno in mislim, da bi jo bilo potrebno podpreti. Res 
pa, da podpreti mogoče na podoben način, tako, kot je rekel bivši podţupan g. Tomaţ 
Slokar. Sam sem tudi za ta način. Se pravi, naj športni zavod prevzame neko iniciativo, 
saj imamo tam v končni fazi strokovnjake, ki se s tem ukvarjajo, naj naredijo eno 
poizvedovanje zainteresirane javnosti, saj ni treba da je ne vem kakšna ţičnica. V 
Mariboru je bivši ţupan Kangler Pohorsko vzpenjačo naredil takole v treh tednih, čeprav 
so ga odstavili. Tako, da tu ne vidim nekakšen problem in delati velike polemike.  

Mislim, da je prav, da se te stvari podpre. V končni fazi je pa vsaka stvar podprta 
tudi z nekaj denarja Mogoče je res, kar je svetnik povedal, da je 200.000,00 EUR mogoče 
preveč v tej fazi, pač govori se o tej ideji, da se to naredi. Mislim, da za tem stojijo tudi 
ustrezni ljudje, ki bodo to pripeljali in verjamem, da bodo drugo leto otroci lahko smučali 
na tem smučišču.  

  
Matej Arčon, ţupan:    

Oton Filipič, pripravi naj se Ana Marija Rijavec. 
 
Svetnik Oton Filipič: 

Strinjam se in se tudi zavzemam, da se nekaj pozitivnega zgodi na Lokvah kot tudi še 
marsikje na planoti in v občini, ampak to ni način, ki bi obrodil sadove. Osebno pač tako 
vidim.     

S takim načinom imamo ţe dolgoletne izkušnje in vemo, kako so se ţe zapravljala 
sredstva za Lokve. Te gredo tudi v zelo visoke številke, rezultata pa ni, kar ni odgovorno. 
Vemo, da so veliki projekti številni. Še tu je g. Veličkov predloţil sto strani, iz leta ne vem 
kdaj. Ogromna sredstva so tudi bila zapravljena za ţe obstoječo ţičnico in tudi vemo, 
zakaj ne obratuje. To spremljam ţe dvajset let, tudi v vlogi predsednika krajevne 
skupnosti in takrat tudi v vlogi Liste Trnovsko– Banjška planota. Če bi videl resen pristop 
in sorazmerno pripravljena sredstva, bi še verjel namenom, vendar na tak način se bo to 
končalo tudi tokrat, kakor vselej doslej. Ko bi videl primeren pristop, bi vsekakor bil za, saj 
so take Lokve vsem turistična sramota.  
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Sprašujem, kje so predračuni, ponudbe, gradivo za resno obravnavo na seji 
mestnega sveta? Tu imamo samo eno stran informacij za medije. To je tudi vse. Tudi 
predlog 200.000,00 EUR sem izvedel od medijev, četudi sem bil na svetniških skupinah,  
sem pa res sejo zamudil, ker smo imeli malo daljši odbor za gospodarstvo. Do sedaj tudi 
odbor ni imel nobenega gradiva za resno obravnavo teh stvari. Zato je tudi sklenil s 
takšnim sklepom.   

Proti takemu načinu smo tudi nekateri svetniki s planote, ker ţe doslej poznamo 
situacijo. Novo postavljena stara ţičnica ţe obstaja, ampak nima in ne bo imela 
obratovalnega dovoljenja. Tudi direktorica občinske uprave nas je na seji odbora 
seznanila, da iz evropskih virov Lokve za ţičnice ne izpolnjujejo pogojev za razpise. Kar 
se pa tiče tablic, stezic, projekti in sredstva iz evropskih skladov, je ţe ogromno izvedla 
tudi BIT planota, ki ima  sedeţ na Lokvah in stičišče nevladnih organizacij Planota in tako 
dalje in tako dalje. Potrošenih je bilo ţe veliko sredstev, vidi se pa bore malo. Moj predlog 
je, da se očisti zaraščene stezice tudi skozi javna dela brezposelnih, ki dobivajo 
nadomestila, kar bo tudi eden od sklepov odbora za gospodarstvo na eni od naslednjih 
točk.  

Kot svetnik pa, ker prej nisem imel po poslovniku oziroma statutu moţnosti, sedaj 
predlagam dodatni sklep, in sicer prva točka - Pridobitev predračunov in izdelavo 

finančne konstrukcije in kasneje obravnava pripravljenega gradiva na seji mestnega 
sveta.  En list ţelja za medije, kot sem ţe rekel, ni nič, ampak lep populizem. Projektov 
pa je točno sto strani, kakor smo ţe videli.  

Pod drugo točko - Nedvoumno je zagotoviti zemljišča. Pod tretjo točko - Jasno 
zagotoviti upravljavca in pod naslednjo točko - Pozvati na odgovornost tiste, ki so 
investicijo v obstoječo nedelujočo ţičnico na Lokvah zavozili. Naslednja točka - Ko bodo 
minimalni pogoji za uspeh tega projekta zagotovljeni, obravnavati ţičnico Lokve na eni od 
naslednjih sej mestnega sveta oziroma v rebalansu proračuna za primerna sredstva.  

Sicer bomo gonili znani rek in mi je ţal, da moram to povedati: »Sanja prase 
koruzo, a koruze ni.«  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Do sedaj ste edini predlagal dodatne sklepe, prosim, da mi jih dostavite v pisni ali 
elektronski obliki, tako kot je po poslovniku, sicer jih kasneje ob zaključku ne moremo dati 
na glasovanje.  

Imamo dve repliki. Gregor Veličkov, izvolite. Imate dve repliki in eno razpravo. 
 
Svetnik Gregor Veličkov:  

G. Filipič, moram se oglasiti.  
Rekel ste, da s takim načinom imamo ţe dolgoletne izkušnje. Pa me zanima s 

kakšnim načinom? Mene v tej zgodbi ni bilo do sedaj in na tak način se ta zgodba ni 
peljala. Seveda podpirate Lokve. Samo nič ne bi naredili za to. Kaj ste naredili v zadnjih 
desetih letih za to? Rekel ste, da ste bil v krajevni skupnosti. Nič niste naredil, bi pa 
naredil, verjamem pa, da podpirate Lokve, to pa verjamem, da podpirate s srcem, z dušo.   

Kako naj peljemo projekt? Zagotovimo predračun, zagotovimo sredstva in naj tisti, 
ki bo zadolţen za to, ki ga bo imenoval ţupan in bo ţupan tudi za njegovo delo 
odgovoren, sam mu lahko samo pomagam, saj to ne bom jaz. Naj bo nekdo na zavodu 
za šport in naj opravi poizvedbe, naj reče, v Švici na tem smučišču stoji takšna ţičnica, ki 
je za nas primerna, naj gre na Lokve, naj ugotovi kakšno je stanje zemljišč, sigurno je 
dobro, ker sicer tam ne bi stala tista ţičnica, ki tam stoji. Naj naredi gradbene projekte, 
kot je rekel Petrovčič in tako naprej in naj tam postavi ţičnico.   

Sedaj pa bi dali v rebalans 5.000,00 EUR za neke projekte, potem bomo šli iskati 
ţičnico, jo bomo hoteli kupiti, nam jo bo nekdo pred nosom odpeljal, potem bomo zato, 
ker ne bomo imeli denarja seveda, ker v proračunu ne bo denarja … Tako se je delalo do 
sedaj in ne na ta način, kot ga predlagam.  

 
Matej Arčon, ţupan: 
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Replika na svetnika Filipiča. Replike na repliko ni, g. Filipič. Odgovorite lahko na 
vprašanje. Se opravičujem. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Se pravi, s kakšnim načinom ste mi g. Veličkov rekel. S takim načinom, da so pripravljali 
megalomanska gradiva, ni pa prišlo do realizacije. Sedaj pa ni pripravljenega 
minimalnega gradiva, osebno sem podjetnik, pa vem kako se kaj naredi. Najprej je treba 
predračun, finančno konstrukcijo in potem, če smo inštitucija najprej obravnavamo na  
odborih, na mestnem svetu in tako dalje. Ker ste pa očitali, da sem bil predsednik KS, 
Ravnica nima nobene moţnosti za Lokve, še manj, kot svetnik sedaj nimam nobene 
moţnosti predlagati. Predlagali smo številne pobude in na marsikatere pobude niti 
odgovora nismo dobili. Ne vem, ali mogoče velja za prvo razredne svetnike, da ţe prvič 
projekt, ki se ga nekdo spomni, pride ad hoc skozi stranska vrata, če ne ţe kar skozi 
dimnik in se uvrsti kar direktno na sejo mestnega sveta ter tu ad hoc obravnavamo. So pa 
tudi ostale potrebe, ne rečem, da to ni potrebno, vendar pojdimo po vrstnem redu.  

Tudi na eni od nedavnih sej odbora za gospodarstvo smo sprejeli sklep, kako se 
prijavlja projekte, kako se jih pripravlja, kdo jih potrjuje in kakšna je procedura.  

 
Matej Arčon, ţupan:  

Repliko na g. Filipiča ima Aleš Jakin.  
 
Svetnik Aleš Jakin:  

Ne, replika na Veličkova.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Se opravičujem. Replika je bila na Veličkova, ko je končal in ne na Filipiča. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 

Res je, zadevo peljete napačno in se bojim, da boste spet vse zašuštrali.  
 Veličkov je dal predlog za ţičnico kar je v redu, dali boste to ţičnico javnemu 
zavodu za šport, ki sam s seboj ne ve, kaj bi naredil in mi pričakujemo, da bo investicija 
uspela. Ne. Sam bom tudi potem predlagal. Ta sklep je potrebno dopolniti z nekaj 
predlogi, da vemo, kdo bo to delal, imamo ustanovljeno projektno pisarno in človeka z 
imenom in priimkom ter terminski plan kaj in kako.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Razprava, ga. Ana Marija Rijavec.  
 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 

Dosti je bilo povedanega, vendar, ker poznam območje, saj sem skoraj tam doma, bom 
tudi sama nekaj dodala.   

Ne me razumeti napačno, da sem proti projektu. Vendar se mi zdi, da prihaja do 
tega ad hoc projekta in da bi takoj sprejeli 200.000,00 EUR za ţičnico ali karkoli, narobe. 
Kakor je rekel sedaj g. Jakin, treba je ubrati obratno pot, in sicer ime in priimek 
zadolţenega in vse tisto, da ne bom ponavljala, kot so rekli g. Filipič, g. Trtnik, g. 
Petrovčič in seveda tudi g. Slokar.  

Glejte, sama sem pogledala kar nekaj tistih študij. Nekaj jih imam tudi doma, ker  
ko sem delala raziskavo kulturne in naravne dediščine tudi na Lokvah in Lazni, so mi  
prijazno tu na občini odstopili nekatere študije. Povem vam, da ko sem na koncu 
zagledala številko študij, če ne bi sedela, bi padla.  

Moje vprašanje je oziroma bi rada, da bi v do sedaj napravljenih projektni nalogah 
in pobudah bile zraven številke, da vidimo, koliko se je od leta 1989 do 2007 namenilo iz 
občinskega denarja v glavnem za študije za Lokve. Ko bomo videli tisto številko, potem 
se bomo v obratnem smislu, kot je sedaj dal predlog g. Veličkov, lahko resno na eni 
razširjeni seji z razširjeno razpravo do tega projekta opredelili.  
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Ne misliti, da sem proti, saj sem leta in leta z otroci hodila smučati in na smučarke 
tečaje, na športne dneve in tako naprej. Res je primeren kraj in tako naprej, da ne bom 
sedaj opisovala, saj to vsi poznamo.   

Zato bi res prosila, da se doda zraven teh projektov številke, ker mislim, da ta 
denar ni zamrznjen v Paradani - ledenici, da je vendarle nekam šel. Ni pa bilo efekta, kot 
je ţe bilo povedano. Zato mislim, da bi se morali o tej točki ali tej pobudi, ki jo je podal g. 
Veličkov, na eni naslednjih sej res temeljito, mirno zmeniti in potem odločati o tem 
denarju, za katerega bi se morali zadolţiti, da ga sprejmemo, ali ne sprejmemo za ta 
projekt.  
 
Matej Arčon, ţupan:  

Samo nekaj sekund. Čutim v tej razpravi, da je naklonjenost, da se ta projekt podpre in 
prav je, da o njem razpravljamo, mnenja so sicer različna.  

Gre samo za razliko v konceptu oziroma zamisli, kako to realizirati in o tem se 
boste, spoštovane svetnice in svetniki, odločali pri točki rebalansa proračuna. Ali gremo 
na način, kot ga velika večina zagovarja, da se najprej pripravi projekte in na podlagi 
projektov odloči umestitev sredstev naslednji rebalans proračuna, ali pa se v rebalans 
proračuna zagotovi sredstva, kot jih je pač predlagal pri naslednji točki svetnik Veličkov in 
izvede neke idejne rešitve, projekte, jih predstavi na mestnem svetu, gre v realizacijo. 
Vidim samo ti dve dilemi po kakšni poti iti. Ali najprej dokumentacije in priprava projekta 
in kasneje zagotovitev sredstev, ali takoj zagotovitev sredstev in priprava dokumentacije.  

Ampak še enkrat poudarjam, da je to tema pri rebalansu proračuna. Mislim pa, da 
vsebina teh dveh predlogov, sklepov, ki jih je dal predlagatelj, nima finančnih posledic, ki 
bi bile v sklepu tudi zapisane. Kar je pomembno je to kar bo uvrščeno v proračun. Toliko 
na kratko.  

Replika, g. Špacapan na Ana Marijo Rijavec, izvolite. 
 

Svetnik Črtomir Špacapan: 

Predlagal bi, da ne govorimo na pamet. Naj si najprej vsak ogleda tisti dve študiji. Zame 
sta strokovno zelo dobro pripravljeni. Drugo, ni plačal občinski proračun, ampak zasebno 
podjetje Euroinvest in mi s tem nimamo nič. Prvo študijo pa smo naredili takrat, ko sem 
bil še jaz ţupan in mislim, da je tudi dobra, ţal je nismo pač realizirali, ali je niste, ali 
kakor koli ţe in moram reči, da študije pač morajo biti take ali pač drugačne. Sedaj, ali so 
predrage, ali so prepoceni, ali so strokovno dobre ali ne, to morajo ocenjevati 
strokovnjaki.  

Ampak neko podlago imamo in tako kot je rekel ţupan, treba je pač narediti na 
podlagi tega kar imamo sedaj korake naprej in ne obsojati, da imamo na tone študij. 
Nimamo nič na tone. Poglejte jih tam obe. Vse skupaj je teţko pribliţno petnajst 
dekagramov. Mislim, da ta denar ni bil zapravljen. Ta denar je bil vloţen v to, da bomo mi 
imeli podlage, da bomo lahko kaj naprej naredili. Bodite malo bolj optimistični in ne samo 
za nazaj kritizirati, da se ni nič naredilo. Na Lokvah se je veliko naredilo, saj smo vsi 
smučali, sankali in tako naprej, ampak imele so pač malo smole in sedaj je treba iti 
naprej. Ne moremo se sedaj vreči v kravo in reči, da je bilo vse slabo. 
 
Matej Arčon, ţupan:  

Razprava, Valter Vodopivec, pripravi naj se Patricija Šulin. Prosim, če se umirite. Izvolite, 
g. Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Naj uvodoma izrazim svoje zadovoljstvo in te pohvalim, da po novem poslovniku vodiš 
seje zelo v redu.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Kar sem poročen, sem slišal. 
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Svetnik Valter Vodopivec: 

Ne, resnično. Kolegice in kolege bi rad spomnil naj si preberejo predlog sklepa, ki je na 
dnevnem redu oziroma na mizi. Tu poslušam projektante, izvajalce, vse ţivo, vsi vejo, kaj 
je bilo, koliko se je porabilo.   

Sprašujem vas, če bomo ugotovili, koliko se je točno do centa natančno porabilo, 
bomo kaj bliţje novi ţičnici? Ne. Mene zanima v tem trenutku predvsem, glede na to, 
kakšen sklep je predlagan, kakšno stališče, mnenje ima občinska uprava in pristojni 
oddelek. Kajti od tega mnenja, pogleda je precej odvisno ali bodo ti sklepi potem tudi, če 
jih sprejmemo, šli v pravo smer, bodo realizirani in bodo obrodili kakšen sad ali ne. To 
pogrešam pri tej točki, ne glede na to, da je pripravljavec točke svetnik.  

 
Matej Arčon, ţupan: 

Vam bom zelo na kratko odgovoril na to vaše vprašanje.  
Mislim, da je odgovor na to vprašanje znan ţe pribliţno leto in pol ali dve oziroma 

ob nastopu mojega mandata. Vedno sem bil zagovornik tega, da Lokve imajo potencial, 
da je potrebno v njih vlagati, ampak takrat, ko je znan tudi privatni investitor. Danes 
obravnavamo pač to točko. Na sestanku vodij svetniških skupin sem tudi povedal, da bi 
sam projekt peljal tako, da izdelamo najprej projektno dokumentacijo, dobimo natančne 
analize ponudnikov, da pregledamo kakšno je stanje v zemljiški knjigi, lastništvo, da  
morda tudi z razpisom v naprej poiščemo potencialnega soinvestitorja, ki bi to ţičnico 
vzdrţeval oziroma dal tudi svoj prispevek temu pri pluţenju, vzdrţevanju, na bilo kateri 
način in ko imamo znane vse te parametre, pristopimo resno k temu projektu.  

Zato je bil ta moj vsebinski vloţek usmerjen v to, da je odločitev potem pri samem 
predlogu proračuna. Če se boste odločili, da gremo po tej poti, ki bo pač predlagana, 
bomo to odločitev mestnega sveta spoštovali. Sam bi pa ravnal obratno. Mislim, da se da 
tudi brez dodatnih sredstev na primeren način za konkreten primer ţičnice z zelo 
majhnimi sredstvi dobiti eno idejno zasnovo in tudi poiskati potencialne ponudnike, ki bi 
potem to vzdrţevali in tudi s svojim vlaganjem dali svoj prispevek k razvoju Lokvi. Toliko.  

Svetnica Patricija Šulin, pripravi naj se Gregor Veličkov. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Uvodoma bi povedala, da pozdravljam to pobudo kolega Veličkova za ves napor, ki ga je 
v to vloţil, tudi za okroglo mizo, ki ste jo priredili. Ţal se je nisem mogla udeleţiti. 
Nedvomno je bila potrebna. Menda se je na njej razpravljalo kar je ţe bilo in kar naj bi 
tam bilo.  

Danes pa se seznanjamo s problematiko razvoja turizma na Lokvah, ki je 
pravzaprav problematika, ki bi morala zajemati širše območje in ne samo Lokve, ampak 
celotno Trnovsko-Banjško planoto, da bi lahko ta problem vključno z Lokvami rešili.  

Tudi z drugim sklepom te točke se ne morem v celoti strinjati, ker pravzaprav, vsaj 
v tem kontekstu tako kot je sedaj napisan, nalaga naj se izvede vse postopke za 
postavitev in upravljanje vlečnice ali tekočega traku za otroško smučišče v dolţini 
pribliţno 250 metrov. Ali je samo to problematika razvoja turizma na Lokvah? Ţal ni. Tako  
da se s temi sklepi ne morem strinjati, ker se mi zdijo tudi nekako ocenjeni na pamet v 
enem delu.  

Se pa tu v celoti strinjam z ţupanom, kar je danes povedal in kar je bilo objavljeno 
v medijih, in sicer, da mora biti najprej znan tudi privatni interes, da se potem lahko 
smelejše in smotrneje pristopi k temu projektu. Zato predlagam tudi, da se ti sklepi 
dopolnijo tako, da mora občina poiskati najboljšega ponudnika in investitorja, ki bi ţelel 
pristopiti k temu projektu Lokvi.  

Kar se tiče cest bi povedala, da je prav gotovo cesta potrebna še nekega večjega 
popravila. Sedaj v drţavnem proračunu naj bi se to izvedlo postopoma parcialno, ţal, 
vendar nekako do leta 2017, upamo, da bo res tako. Po drugi strani pa, če bomo imeli 
lepo cesto in ko prideš na cilj, pa če je ta cilj Lokve, ne bo tam nič kar bo potrebno za 
enodnevnega gosta ali pa več dnevnega gosta, potem nam še tako lepa cesta turizma na 
Lokvah tudi ne bo rešila. Tudi v tujini na visoko leţečih mestih, na primer Madonna di 
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Campiglio, ko prideš tja te nekaj čaka, čeprav po zelo ozki in bolj dotrajani cesti kot pelje 
iz Solkana na Lokve. Tako, da ti pogledi so tu verjetno različni. 

Če se lahko ozrem na Bovec, pa ne da bi z njim primerjala Lokve, potem lahko 
ugotovimo, da smučišče Bovec v celoti upravlja zasebna druţba ATC Kanin in občina le  
pripomore, ko je potrebno mogoče rešiti kakšno finančno zagato ali v smislu subvencij in 
tako naprej in tudi sedaj bodo tako reševali to okvaro ţičnice.    

Ne moremo pa naloţiti vse MONG, da bo peljala samostojno ta projekt turizem in 
še kaj naprej, ker za to verjetno v tem trenutku nima niti usposobljenega kadra.  

Opozorila pa bi še kot domačinka iz tega konca tudi na lokalno prebivalstvo, ki se 
je v zadnjih nekaj letih za moje pojme nepravilno ali pa zelo čudno obnašalo do tistih, ki 
so tam ţeleli peljati neko dejavnost na smučiščih. Tako, da je potrebno imeti pri tem 
projektu v mislih pravzaprav vse te faktorje, če ţelimo, da se tu resnično nekaj vzpostavi. 
Sem pa proti temu, da rečemo ţičnica otroška, 250 metrov, 200.000,00 EUR, saj tako ne 
gre.  
Tako, da podpiram ţupanovo idejo in tudi še enkrat opozarjam, da bi bilo dobro, če bi 
sprejeli sklep, da občina v tem kontekstu razvoja turizma na Lokvah, smučišča in  pa tudi 
v poletnih dejavnostih poišče ustreznega ponudnika in da ji pravzaprav naloţimo to 
nalogo in ko ga najde, bo verjetno ţe ta investitor imel nek svoj načrt, neko svojo vizijo, 
kam bo vloţil svoj denar. Tako, da tudi s temi projekti v tem trenutku, kako naj bi se to na 
Lokvah razvijalo, je pravzaprav po eni strani preuranjeno, če ţelimo, da bo tudi kdo 
privatno pristopil.  

PRILOGA 15 
 
Matej Arčon, ţupan: 
Imela ste še nekaj predlogov, če jih imate kot predloge sklepov, jih pripravite v pisni 
obliki. 

Replika, g. Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Ni replika. Manjkal mi je odgovor še na eno vprašanje po vašem izvajanju. Vaše  
izvajanje sem razumel v kontekstu druge točke predlaganega sklepa.  

Moje vprašanje vam se glasi, vse tisto, kar ste vi navedel in izpostavil, ali je zajeto 
v točki 2.  predlaganega sklepa? Če je odgovor pozitiven, potem gremo naprej.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Mislim, da ja.  
Gregor Veličkov, razprava, pripravita naj se Anton Peršič in Aleš Jakin.  

 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Bolj kot razprava bodo odgovori ali pa mnenja na posameznega razpravljavca k tej točki.  
Poskusil bom iti po vrsti, če sem koga spustil, naj ne zameri.      

Svetnik Rijavec, negospodarno ravnanje. Če bi se začel spraševati oziroma, če 
hočemo razrešiti, kaj je bilo v preteklosti, ne bomo nikoli gledali v prihodnost. Lahko se 
razrešuje, pa ne samo vi, tudi nekaj drugih je bilo. Strinjam se, da je treba razrešiti, če je 
bila kakšna nepravilnost. Svetnik Müllner je celo omenil kriminaliste, ki so bili v hiši, to je 
treba razrešiti, vendar ne na račun razvoja turizma na planoti. To naj  razrešujejo v drugih 
pisarnah drugi ljudje. 

Ga. Darinka Kozinc pričakuje podlage za to. Tudi ona ni sama, skoraj celotna  
SDS skupina, g. Trtnik in mislim, da še marsikdo drugi. Lahko naredimo podlage, dajemo 
sredstva za podlage, počakamo še malo, saj ni problema, saj smo čakali deset let, bomo 
pa še deset. Nekoga je treba zadolţiti naj projekt spelje, mogoče tako, kot je rekel g. 
Jakin, in sicer projektno pisarno na občini. Če bodo manjša sredstva, toliko boljše.  

Seveda bodo naredili vse podlage, ki so potrebne, ampak potem, ko bodo 
narejene podlage, boste rekli predračune, potem bodo prišli predračuni, pa bomo preloţili 
zaradi tega in onega, pa spet desetega. Kdo bo za to skrbel? Zakaj? Saj nič ni.  
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Dajmo narediti razpis in dajmo nekomu v upravljanje. Na Lokvah so pripravljeni to  
prevzeti SK Lokve, ne vem kdo. Pripravljeni so to prevzeti, dajmo narediti razpis in ga dati 
v upravljanje in stroškov ne bo, ga. Patricija Šulin. Ne bomo dali vedno nove stroške. 
Povedal sem, da stroškov, razen te investicije, ne bo. Če jih ni v Kalu nad Kanalom, če jih 
ni na Črnem Vrhu, zakaj bi bili tu.  Ali smo bolj neumni od njih, ali kako? 

Strinjam se, da je mogoče ta projekt peljati tudi na drugačen način. Potem pa  
dajmo 10.000,00 EUR, tako kot ste predlagal g. Slokar, naj se opravijo spet študije, 
študija na študijo, pa bomo čez tri mesece dajali spet javne razpise in bo šla spet ena 
zima mimo. Saj lahko v teh 200.000,00 EUR 10.000,00 EUR porabiš za isti namen. 
Pridemo do zapreke, rečemo, se ne da narediti, ker ne vem iz kakršnega koli razloga. 
Dobro, ustavimo vsi skupaj konje, saj ni problem, saj nismo porabili denarja. Tega 
denarja ne bomo vrgli stran. Ta denar bo šel postopoma za ta namen, če so potrebna 
kakšna soglasja in na koncu za nakup, za postavitev, za realizacijo. 

Lepo je slišati poiskali bomo, občini bomo naloţili, da bo poiskala investitorja. 
Krasno. Zakaj ga ni občina poiskala ţe preteklih dvajset let? Zato, ker investitorja, če 
občina nič ne vlaga tja, ni. Kdo pa je tako neumen, da  bo šel vlagati na Lokve, če občina 
ne da najprej nekega pozitivnega impulza, tako, kot je poudaril Boris Rijavec in potem 
bodo prišli investitorji, ne pa da se naloţi občini, da poišče investitorja. To je tako, kot da 
bi rekli, podpiram Lokve čez trideset let. Se opravičujem, tako je mnenje tudi ţupana. To 
je vprašanje, kaj je prej kokoš ali jajce? Ali bo občina najprej nekaj naredila in iskala 
investitorja, ali bo najprej našla investitorja in potem nekaj naredila. Če bomo šli po 
vrstnem redu, najprej bo našla investitorja in potem nekaj naredila, trdim, da takšen 
projekt ne bo nikoli speljan. 

 
Mitja Trtnik, podţupan:  

Čas, kolega Veličkov. 
 
Svetnik  Gregor Veličkov: 

Samo še besedo, kar se odbora za gospodarstvo tiče, ki je dal negativno mnenje. 
Prosim, da če bo še kakšna taka prilika, da povabite na ta odbor tudi predlagatelja, da 
predstavi svoje stališče.  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Replika, Tomaţ Slokar, izvolite.  
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar: 

V bistvu ne gre za repliko. Gre za pojasnjevanje stališč spoštovanemu kolegu Veličkovu.  
Torej, če ste me dobro poslušali, nisem zganjal neke demagogije okrog tega, da 

ne bi mogli sedaj pripravljati in DIIP-e, PZI-je, PID-e, itd., ker bo potem projekt trajal 
dejansko deset let.   

Rekel sem tako, kakor osebno razmišljam, in sicer, da je cilj, da postavimo eno 
malo ţičnico za otroke do konca letošnjega leta. Zato sem rekel v treh mesecih, če 
hočemo, se da marsikaj narediti. Ali je to javni zavod za šport, ali je to projektna pisarna 
je stvar odločitve občinske uprave, ki more vedeti komu poveri to nalogo. Prej sem 
povedal, lahko tudi ta poišče nekega zunanjega po pogodbi, sposobnega, k i te zadeve 
pripravi. Ampak, da opravi osnovno analizo rešitve, da pride s predlogom, kaj narediti. Ni 
tu neke velike zgodbe. Postaviti eno malo ţičnico ni velike zgodbe, ob pogoju, če  vemo, 
da so zadeve razčiščene okrog zemljišč, z lokalnim prebivalstvom in tako dalje.  

Tako, da sem sam podal zelo konkretno pobudo. Če hočemo nekaj narediti, se da 
tu v treh mesecih to podlogo enostavno pripraviti, na osnovi katere lahko odločimo. Zakaj 
10.000,00 EUR? Zato, da se ne bi zgodilo nam ravno to, da bi nekdo spet naročil študijo 
in bomo za neko tako mini podlago, osnovo za odločanje, plačali 50.000,00 EUR. 
10.000,00 EUR je po domače povedano vrh glave.  

 
Mitja Trtnik, podţupan: 
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Replika, g. Oton Filipič.  
 
Svetnik Oton Filipič: 

Replika na g. Veličkova.  
Mislim, da postopek za odgovornosti, kot ste rekel, ne ovira postopka in projektna 

pisarna lahko to pelje naprej. Mislim, da tudi skrajšan postopek resen je znan, kot za vse 
ostale primerljive stvari. Enakopravno je treba obravnavati vse, brez populizma, g. 
Veličkov. Da bo mogoče pridobiti vsa dovoljenja, sicer po skrajšani poti, tako kot 
predlagate vi, bomo imeli na Lokvah še en spomenik, kakor ţe imamo enega.  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Razprava, g. Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Sam se strinjam s predlogom za razvoj Lokvi kot tudi z drugimi predlogi, če bi bili za 
razvoj podeţelja, saj je v naši občini potrebnih še kar nekaj takih projektov. Stvar pa je v 
pristopu k reševanju te problematike.   

V prilogi tega predloga smo dobili tudi gradivo, kjer je na 99. strani, to je prav na 
zadnji strani, ne vem, če je cela stran v gradivu, ker se nekako čudno konča, ampak tam 
so opisani pristopi k izvajanju načrta in ta predlog, ki je pred nami, tako kot je ţe mnogo 
razpravljavcev pred mano ugotovilo, ne gre po tem programu. Kot predlagatelj bi, če si  
spoštovani svetnik Veličkov dal to prilogo, se lahko drţal tega in potem bi bilo verjetno 
danes manj teh debat, ker bi se pač pogovarjali o predlogu, ki je bil v gradivu.   

Zato tudi sam mislim, da bi bilo potrebno ta predlog dopolniti z nekimi dodatnimi 
sklepi tako, kot se je ţe zadnjič slišalo v tej razpravi.  

Sedaj pa ne bomo zapravljali časa, saj smo danes o tem ţe veliko govorili in bomo 
še pri proračunu.  
   
Matej Arčon, ţupan: 

Zadnji prijavljen, Aleš Jakin. 
  
Svetnik Aleš Jakin: 

Ni problema 200.000,00 EUR proračuna nameniti za ţičnico na Lokvah. Sam bom to 
sigurno podprl.  

Problem vidim v tem sklepu, zato, ker je napisan tako pavšalno in prav ta 
formulacija sklepa je v teh dvajsetih letih zmeraj pripeljala do tega, da ni bilo nič narejeno. 
Občinski upravi se naloţi, da… Ne, dajmo enkrat obrniti drugače. Dajmo obrniti tako in 
reči, do naslednje seje bo predlagatelj tega sklepa, ki je ţupan v povezavi z Veličkovom 
zadolţil, kdo bo delal, recimo projektna skupina, človeka, ki bo stal za tem in skupino 
svetnikov, ki bodo bdeli nad tem projektom, da vsaj enkrat rečemo, vi ste bili, vi ste to 
vozili in vi ste to zavozili. Upam, da tu ne.  

Sam bom sigurno podprl 200.000,00 EUR, ne bom pa podprl tega sklepa v taki 
obliki kot je, razen, če ga pripravljavec dopolni z dvema točkama, da se do naslednje seje 
pripravi, kdo bo poimensko vodil in kakšna je terminska časovnica tega projekta in da 
bomo potem vedeli, zakaj smo dali 200.000,00 EUR.  

 
PRILOGA 16 

 
Matej Arčon, ţupan: 

Zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. Imamo v pisni obliki dva predlagatelja. 
Patricija Šulin, spreminjate morda te sklepe, ki so predlagani v vašem predlogu, ali so to 
dodatni? Dobro, dodatni sklepi.  

Predlagatelj, boste predlagali spremembo sklepa? Smete. Če se strinjate, bi šli 
potem najprej k tem dodatnim sklepom.  

Dodatni sklep, ki ga je predlagal svetnik Oton Filipič se glasi tako:  
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»1. Pridobitev predračunov in izdelavo finančne konstrukcije in kasneje obravnava 
pripravljenega gradiva na mestni svet. 
2.  Nedvoumno je zagotoviti zemljišča.  
3. Jasno je zagotoviti upravljavca. 
4.  Pozvati na odgovornost tiste, ki so investicijo v obstoječo nedelujočo ţičnico zavozili.  
5. Ko bodo minimalni pogoji za uspeh zagotovljeni, obravnavati ţičnico Lokve na eni od 
naslednjih sej mestnega sveta oziroma v rebalansu proračuna za primerna sredstva.« 

Proceduralno? Izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Opozoril bi na eno stvar, da vsi ti sklepi, ki so predlagani niso predlagani na tematiko, 
katero govori g. Veličkov, ampak na popolnoma drugo tematiko in o tem ne moramo 
razpravljati. Kakšno povezavo ima projekt z nekimi stvarmi, da pozivamo … 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Dodatni sklep ne gre v ta formular, gre kot dodatni sklep k temu gradivu. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Potem pa mi pojasnite, koga bomo pozivali, da vlečnica ne dela. Valter mi je prej rekel, 
da če jo zaţenemo, da dela. Ne vem, sedaj tu nisem pameten.  

Koga naj pozivamo, povejte z imenom in priimkom, koga naj se pozove? 
 
Matej Arčon, ţupan:  

Tak predlog je bil podan. Če ţelite, ga še enkrat preberem.  
Dajem predlog svetnika Otona Filipiča na glasovanje. Glasujemo.  

 

Od 29 svetnikov jih je 11 glasovalo za, 14 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Kaja Draksler, Oton Filipič, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Tomaţ Slokar, Patricija Šulin, Srečko Tratnik, Milojka 
Valantič, Stanko Ţgavc. 
PROTI so glasovali: Tomaţ Belingar, Bojan Bratina, Tomaţ Horvat, Aleš Jakin, Miro 
Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Boris Rijavec, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, 
Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec. 
Sklep ni bil sprejet.  
 
Dajem predlog svetnika Aleša Jakina na glasovanje, in sicer: »Do naslednje seje 
mestnega sveta je potrebno določiti odgovorno osebo za izvedbo projekta, 
ugotoviti dejansko stanje na terenu, vključno z lastništvom in sluţnostmi ter 
pripraviti terminski okvir izvedbe projekta.« Glasujemo.  

 
Od 29 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Tomaţ Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Srečko Tratnik, 
Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ 
Zarifa, Stanko Ţgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 

Pričakujemo še vašo elektronsko pošto, da nam prihranite nekaj časa, bi prosil, če 
preberete vaš predlog sklepa. Izvolite.  
 
Svetnica Patricija Šulin: 

Dobesedno je to kar sem vam poslala kot dodatni sklep k sklepom, ki so ţe v gradivu, in 
sicer: «Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga občinski upravi MONG, da v 
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najkrajšem moţnem času poišče najboljšega ponudnika, ki je zainteresiran 
investirati v smučišče in letni turizem na Lokvah.« 
 
Matej Arčon, ţupan: 
Dajem ta predlog na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 20 glasovalo za, 5 proti. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Miro Kerševan, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Srečko 
Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc.  
PROTI so glasovali: Tomaţ Belingar, Darinka Kozinc, Črtomir Špacapan, Gregor 
Veličkov, Valter Vodopivec. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog sklepa, kot je pripravljen v gradivu, in sicer, da se je  
Mestni svet MONG seznanil s problematiko razvoja turizma na Lokvah. Mestni svet 
MONG nalaga občinski upravi, da v najkrajšem moţnem času pripravi vso potrebno 
dokumentacijo in izvede vse postopke za postavitev in upravljanje vlečnice ali 
tekočega traku za otroško smučišče v dolţini pribliţno 250 metrov. Glasujemo.  
 
Od 29 svetnikov jih je 22 glasovalo za, 2 proti. 

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaţ 
Horvat,  Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, 
Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Stanko 
Ţgavc. 
PROTI sta glasovala: Anton Petrovčič, Milojka Valantič. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 17  
 
 

Sedaj imamo pa eno prošnjo in upam, da ji boste ugodili.  
Gospa Lučila Hvala bi morala ob 17.00 uri zapustiti sejo oziroma ima druge 

obveznosti in nas lepo prosi, če bi pred naslednjo točko obravnavali 11. točko 
Predlog Sklepa o seznanitvi z Analizo stanja brezposelnosti v MONG v letu 2012, 
ker sicer ne bo  prisotna pri tej točki. Prosim, da o tem glasujete. Glasujemo.  
 
Od 29 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Kaja Draksler, Tomaţ Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Miran Müllner, Anton Peršič, Ana Marija Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir 
Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Gregor Veličkov, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc. 
Predlog je bil sprejet.  

 
 
 
11.  točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa  o seznanitvi z Analizo stanja brezposelnosti v MONG v letu 
2012 

 
Matej Arčon, ţupan: 

Dajem besedo načelnici, izvolite. 
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Metka Gorjup, načelnica oddelka za druţbene dejavnosti: 

Ta točka se je uvrstila na dnevni red na pobudo, ki je bila podana na seji mestnega sveta 
v decembru.   

Zavedamo se, da problematika brezposelnosti tako v Sloveniji kot tudi v MONG je 
zelo velik problem. Število brezposelnih iz meseca v mesec strmo narašča. Točka je 
pripravljena v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS, Območno sluţbo Nova 
Gorica in bi kar predala besedo ge. Lučili Hvala, da nam predstavi to gradivo. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Izvolite, ga. Lučila Hvala. Na voljo imate do deset minut časa. 
 
Poročevalka: Lučila Hvala, predstavnica Zavoda za zaposlovanje RS, Območna 
sluţba Nova Gorica 

Hvala, ker ste izglasovali, da lahko prej predstavim.  
Brezposelnosti ne bom predstavljala samo za MONG, ker naša območna sluţba 

pokriva štiri bivše upravne enote. Imamo Urad za delo Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica in 
Tolmin ter skrbimo za vse.  

Na območju Upravne enote Nova Gorica brezposelnost enako narašča kot na 
celotnem območju Goriške, in sicer iz meseca v mesec. Na današnji dan imamo 6060 
brezposelnih. Tega nismo imeli še nikoli. Imamo še enkrat več kot smo imeli takrat, ko 
smo mislili, da jih imamo največ, to je leta 2009. Ampak na drugi strani, bom rekla, ni 
sedaj tako, saj smo tudi veliko ljudi zaposlili v januarju, kar je tudi več kot v preteklih 
mesecih, se pravi, da se tudi zaposluje. Zaposlili smo skoraj 300 ljudi. Kar je pereče v 
tem, ko nam narašča brezposelnost je to, ker smo območje, kjer nam veliko ljudi prihaja v 
brezposelnost, ne samo zaradi izteka določenega časa, ampak veliko zaradi stečajev in 
zaradi prisilnih poravnav in likvidacij ter zaradi tega nam narašča število brezposelnih, ki 
so starejši od 50 let, so invalidi, imajo omejitve in se potem tudi teţko zaposlijo in drsijo v 
dolgotrajno brezposelnost.  

Značilno za naše območje je pa tudi to, da narašča število brezposelnih mladih do 
30 let, ki imajo terciarno izobrazbo in to predvsem druţboslovne smeri. To je rezultat 
tega, kar je v našem okolju struktura šol na tem nivoju taka kot je in producira diplomante 
druţboslovne smeri, ki se teţje zaposlujejo in seveda ostajajo v evidenci brezposelnih 
oseb. Tako, da tisti, ki imajo tehnične poklice, znanstvene poklice v tej smeri dobijo 
zaposlitev takoj in jih praktično ni v naših evidencah, tisti ki so pa ekonomisti, pravniki,  
gospodarski inţenirji in tako naprej in še kakšni drugi eksotični poklici, ki se proizvajajo na 
naših fakultetah, pa v naših evidencah ostajajo.   

Sedaj je sigurno to, da pač izvajamo tudi ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki 
botrujemo k temu, da se zmanjšuje število brezposelnih in prej sem slišala, da ste nekje 
na odboru za gospodarstvo sprejeli sklep, da se bodo uvrstili tisti, ki prejemajo denarna 
nadomestila v javna dela in tako naprej, če sem prav slišala. Javna dela so tudi eden 
izmed ukrepov, ki jih izvajamo. Moramo vedeti, da nam določi ministrstvo, koliko denarja 
dobimo za javna dela. Mi smo letos dobili 880.000,00 EUR. 2 % kvote smo lahko   
prekoračili, tako, da smo 200,00 EUR manj kot 900.000,00 EUR namenili javnim delom in 
seveda vsa ta sredstva so bila ţe razdeljena, tako, da javni poziv za javna dela je letos ţe 
zaključen in smo skoraj polovico tistih, ki so se prijavili na javna dela, izvajalci govorim, 
morali zavrniti, zaradi  tega, ker nismo imeli več sredstev. Interes za javna dela je, ampak 
če sredstev ni, se javna dela ne morejo izvajati. Tako, da če odbor sprejme sklep, da se 
bodo taki in taki vključili  v javna dela in toliko ur opravili v javnih delih, to ne gre. Mi 
imamo javni poziv. Treba se je prijaviti. Kdor prvi pride, prvi melje, tako pač je in kadar se 
sredstva porabijo, je konec. 

Lani smo vključili v javna dela 140 ljudi, letos smo jih ţe 100 vključili in sredstva 
imamo za 150 ljudi. Res je, da ministrovo nam je sedaj dalo informacijo, da bodo dali 
dodatnih 5.100.000,00 EUR za javna dela. Koliko bo to pripadlo Območni sluţbi Nova 
Gorica, ne vem. Ampak prav veliko ne, tako, da nekaj verjetnosti znotraj tega bo. Tako, 
da če se ţeli kakšne zadeve na Lokvah delati na račun javnih del, bo treba, ko bo nov 
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poziv, pohiteti, se pravočasno  prijaviti, pripraviti program in potem se bo seveda lahko 
javno delo izvajalo na tem območju.  

Ne izvajamo samo javna dela, izvajamo tudi druge programe. Zelo uspešni so 
programi subvencije za samo zaposlitev. V lanskem letu smo imeli nov program Prvi 
izziv, kjer so se lahko zaposlovali mladi do 30 let in na ta račun smo zaposlili 122 mladih. 
Delodajalci so na ta račun za zaposlitev mlade osebe do 30 let dobili 7.250,00 EUR za 
zaposlitev enega leta. Ker tega programa več ni, ker so sredstva ţe porabljena, naša 
kvota je bila pač 122 oseb, smo dobili dovoljenje, da lahko v ukrep Zaposli me, tako se 
pač imenuje, lahko zaposlujemo tudi mlade, ker do sedaj je bil namenjen samo za 
starejše od 50 let. Po novem se lahko v ta ukrep vključujejo tudi mladi. To pomeni, da 
delodajalec, ki zaposli mlade do 30 let, lahko dobi 4.000,00 EUR za obdobje enega leta, 
seveda ga mora zaposliti, poleg tega pa lahko kombinira še ukrep usposabljanja na 
delovnem mestu do tri mesece, in sicer na ta način lahko spozna mlado osebo.  

Glede na to, da je predhodni ukrep, ki sem ga prej imenovala bil na razpolago za 
7.200,00 EUR in je ta za 4.000,00 EUR nekoliko niţji, se delodajalci ne toliko odločajo za 
ukrep Zaposli me, tako, da ni takega velikega navala, ampak kljub vsemu se je 30 oseb v 
ta ukrep vključilo v letošnjem letu.  

Z ministrstva smo dobili Informacije, da se bo pripravil nov ukrep za zaposlovanje 
starejših, kar je za naše območje dobrodošlo, ker sem ţe prej omenila, da imamo 
nadpovprečno število tistih, ki so brezposelni nad 50 let in ti nam drsijo v dolgotrajno 
brezposelnost. Ta ukrep naj bi bil namenjen tistim, ki so nad 50 let stari in ki naj bi jih 
delodajalec zaposlil za 18 mesecev in bi dobili okrog 9.000,00 EUR. Ampak ta ukrep je 
šele v pripravi. Toliko je na grobo rečeno glede dogajanja na trgu dela.  

Lahko bi pa povedala še to, da v zadnjih letih nam število potreb po prostih 
delovnih mestih zelo upada. Od leta 2009 do sedaj so se pravzaprav prosta delovna  
mesta razpolovila, ampak ne glede na to, da so se razpolovila, dobro zaposlujemo tako, 
da smo v lanskem letu zaposlili 2.667 brezposelnih oseb, kar je pravzaprav največ v 
zadnjih letih od leta 1999. To pomeni, da smo to dosegli zaradi tega, ker v zadnjih dveh 
letih in pol, kar vodimo območno sluţbo, smo pravzaprav začeli z drugačnim pristopom, 
in sicer ta pristop imenujemo marketinški pristop. Se pravi, gremo do delodajalca, ga 
vprašamo kaj potrebuje in mu ponudimo take brezposelne, oziroma mu pripravimo 
motivirane in pripravljene brezposelne osebe, da se zaposlijo, to se pravi nič več ne 
prepustimo naključju.   

Res pa je, da bo nova zakonodaja, ki se pripravlja na področju trga dela, sedaj 
prinesla veliko novosti tudi za nas. Spet bomo morali na nov način delati z delodajalci, in 
sicer ne bo obvezna prijava prostih delovnih mest. Do sedaj je bilo to obvezno. Če nisi 
imel prijave, nisi mogel človeka zaposliti, sedaj bo pa to prosto. Delodajalci lahko ne bodo 
na zavodu prijavili delavcev, to pomeni, da bomo morali mi tako kot agenti pravzaprav pri 
delodajalcih iskati povezavo in sodelovanje, da bomo lahko pridobili prosta delovna 
mesta, kjer bomo zaposlovali brezposelne osebe in to bo seveda veliko teţje in bodo 
verjetno rezultati v številu zaposlenih brezposelnih nekoliko slabši, kot smo jih imeli do 
sedaj.  

Toliko z moje strani, sedaj sem vam pa na razpolago za vprašanja. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Odbor za gospodarstvo, izvolite. 
 
Oton Filipič, predsednik odbora za gospodarstvo: 

Kakor je ţe poprej ga. Hvala omenila, je odbor za gospodarstvo sprejel dodatni sklep, ki 
se glasi: »Brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo, naj se vključi v 
opravljanje druţbeno koristnega dela.«  

Sam sem imel predlog sicer minimalno štiri ure na dan, rad bi pa to malček 
obrazloţil. Tudi bi se ne strinjal z oceno gospe direktorice, da je treba tu zagotoviti 
dodatna sredstva. Dodatna sredstva niso potrebna zaradi tega, ker brezposelni ţe 
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dobivajo nadomestilo in to plačilo kot nadomestilo, podporo za brezposelnost, tako, da 
dodatna sredstva niso potrebna.   

To pa bi bila zelo velika motivacija, da brezposelni, če dobivajo nadomestilo,  
imajo obveznosti, sicer za zaposlitev niso zainteresirani. Saj nam je dobro znano, da če 
dobivajo podporo brez obveznosti oziroma to nadomestilo za brezposelnost, se jim ne 
izplača iskati zaposlitve. Saj vemo, da je tudi znesek med minimalno plačo in 
nadomestilom minimalen, zato imate tudi probleme na zavodu, da brezposelne osebe 
motivirate, da so sploh zainteresirani poiskati zaposlitev. Mislim, da bi bila ena ključnih 
stvari, da se te brezposelne, ki dobivajo podporo, motivira na tak način.    

Mislim, da je to enkratna priloţnost in včeraj je bilo tudi rečeno na odboru, da ni 
toliko javnih del. Vidim, da so javna dela, ker so celo razpisi, z razpisi se ţeli pridobivati 
dodatna sredstva za čiščenje takih in drugačnih kolesarskih stez in poti in ne vem kaj. 
Recimo, pred dvema dnevoma mi je nekdo rekel, da je ţelel hoditi po poti treh svetišč, 
vendar je zaraščena. Menim, da je tu ogromno dela, ki bi ga mladi z veseljem lahko 
opravili, pa tudi lahko v naravi še kaj bolj koristnega storili za nataliteto.  
 
Matej Arčon, ţupan: 
Odbor za  socialno varstvo in zdravstvo, izvolite. 
 
Tomaţ Horvat, mag., predsednik odbora  za socialno varstvo in  zdravstvo: 
Tudi na odboru za socialno varstvo in zdravstvo smo to točko obravnavali, in sicer smo 
sprejeli dva sklepa.   

Prvi je bil, da naj Območna sluţba Zavoda za zaposlovanje obstoječe gradivo 
dopolni še z informacijo o poklicnem profilu prijavljene brezposelne osebe, to smo danes 
dobili na e–mail in bi se zahvalil direktorici za te podatke.  

Drugi sklep je bil, da MONG mora vloţiti več napora k privabljanju novih 
investitorjev, ki bodo pač povečali število delovnih mest v MONG in predlagamo 
mestnemu svetu, da s temi dopolnitvami sklep sprejme.  

 
Matej Arčon, ţupan: 

Izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

G. Filipič, ali ste povedal sklep? Sem ga preslišal.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Sklep se glasi: «Brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo, naj se vključijo v 
opravljanje druţbeno koristnega dela.« Isto je bilo v obrazloţitvi.  

Prijave na razpravo. Dva prijavljena. Prva je mag. Darinka Kozinc, pripravi naj se 
Miran Müllner. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Tudi ge. direktorici se zahvaljujem za izčrpno pripravljeno poročilo, ki pa v bistvu pokaţe 
nekoliko realno sliko tudi v naši mestni občini, ko smo pravzaprav bombardirani z vseh 
strani ob povečevanju brezposelnosti, s socialnimi problemi, ki posledično nastajajo in 
tako naprej.  

Vsekakor kot dolgoletna šolnica, in sicer v preteklosti, ko sem se ukvarjala zlasti s 
področjem deficitarnih poklicev in velikokrat nisem bila uslišana, vem, da je bilo narejene 
na tem področju izjemno veliko škode, poudarjam škode, katere posledice se vidijo 
danes.  

Zato bi imela en predlog sklepa k 11. točki, in sicer, da bi Zavod za zaposlovanje v 
sodelovanju z MONG pripravil priporočila šolskim svetovalnim sluţbam v osnovnih šolah 
za tako imenovane deficitarne poklice. Glede na to, da veste, kaj je tisto kar potrebujemo, 
mislim, da ste vi našteli v vaši predstavitvi kateri poklici ostajajo na Zavodu za 
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zaposlovanje, bi mogoče bilo smiselno. Ne govorimo o ostrih ukrepih, ampak kot 
priporočilo, kot nasvet, da imajo to na mizi.   

Druga zadeva, ki bi jo imela zahteva nekoliko večjo pripravo, mogoče bodo tu 
stvari tudi res nekoliko teţje, da pa bi na osnovi te analize vendarle v mestni občini 
pripravili, kaj lahko naredi lokalna skupnost, ali neke moţne vrste ukrepov, proti krizno 
strategijo, če jo lahko tako imenujem, ki jo nekatere občine tudi imajo, se pravi, v okviru te 
naše lokalne skupnosti, da bi pomagali olajšati mogoče ta trenutni primer brezposelnosti.  
  
Matej Arčon, ţupan: 

Svetnik Miran Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Najprej naj povem ge. direktorici, da kar bom sedaj povedal ni nič osebnega, ampak je 
samo tisto, kar so mi nekateri nezaposleni tu na zavodu, ki hodijo k vam, pravite, da jih je 
preko 6000, napisali na e-mail in so me tudi prosili, da imam pač pooblastilo, da lahko 
njihove e-maile preberem.  

Pred nekaj dnevi sem se tudi sam sprehodil do Zavoda za zaposlovanje in upam, 
da se ne bom nikoli znašel v tej vrsti ljudi. Bil sem zgroţen, ljudje čakajo v vrsti do 
vhodnih vrat in nekateri so zunaj na terasi in je res skrajno neprimerno, nečloveško in 
nedostojanstveno za ljudi. Prebral vam bom nekaj e-mailov.   

»Morda ne bi bilo toliko nezaposlenih, če bi zavod bolje funkcionalno opravljal 
svoje delo. Na koncu koncev, pa itak si moraš sam poiskati sluţbo, tako, da zavod gor ali 
dol.« 

Drugi mi je napisal: »12.000.000,00 EUR na leto, verjetno je mislil na celo 
Slovenijo, in so tam zato, da ljudem dejansko pomagajo pri iskanju dela, ne pa da ti 
napiše zaposlitveni načrt, potem pa adijo, se vidimo čez dva meseca.«   

Tretji je napisal: »Njihova edina funkcija očitno zmanjševanje brezposelnosti na ta 
način, da oni sami niso brezposelni, ker jih drugje kot na zavodu verjetno ne bi zaposlili. 

Naslednji: »Svetovalke delajo kot da so na dopustu, potem pa še ena pride ven iz 
pisarne in izjavi, ja kaj toliko vas je še?  

Naslednji: »Vsak z malo moţganov v glavi lahko sam pobrska po netu in najde 
100 tisoč prošenj in kako se le te napišejo oziroma zaposlitvenih načrtov, zato ne rabimo 
zavoda. Čemu smo sploh tam, da predavajo vsake toliko časa statistiko nezaposljivih 
nezaposljivim in zato pokasirajo ure oziroma denar.  

To so bili odzivi nekaterih, ki hodijo k vam. Imam pa tudi informacije z druge strani, 
da so nezadovoljni tudi tisti, ki dajejo delo in teh v teh časih ni dosti. Da so vaše  
svetovalke nedosegljive, da so delodajalcem nedostopne, če bi kaj radi, napišite na e-
mail in da dejansko sploh ne poznajo profile, katere rabijo delodajalci. Tako da, če se 
opredelim na gostinstvo, na panogo katero dobro poznam, da redno pošiljate visoko 
izobraţene filozofe za natakarje in da hodijo tam okoli in da dejansko to ustvarja samo 
zmedo. Tudi pri delodajalcih. Na dan pridejo povprašati tudi po 50 ljudi za delo, ampak 
dejansko so poslani iz zavoda, ampak sploh ne vedo, da je treba.   

Mislim, da je prav to, kar se je drţava odločila, da vas da na trg dela in da je treba 
pristopiti na drugačen način. V igri je veliko denarja, ampak je treba ljudem poiskati delo. 
Ne jih učiti pisati prošnje. Administracija je absolutno prevelika in ne potrebna, ker ne 
daje nobenih rezultatov. Treba je iti na teren, pogledati, kje bi se dalo dobiti eventualno 
na vsak način, pa tudi javna dela, kot je bilo ţe rečeno, čeprav, bom rekel, javna dela so 
tu pri nas tako obravnavana še iz prejšnjih časov in so v nekem slabem takem kontekstu. 
Ampak dejstvo je, da je to edina rešitev.  

Zmeraj podpiram naj občina pomaga, 120.000,00 EUR je bistveno premalo, če 
smo se prej pogovarjali o eni ţičnici na Lokvah za 200.000,00 EUR, bi tem ljudem morali 
pomagati na drugačen način.  

Ne smemo jih obravnavati kot socialne probleme, ampak kot ljudi, ki ţivijo v tem 
času in bi radi ţiveli še naprej, ţivijo pa lahko samo tisti, ki danes delajo. Tako, da bi 
prosil, da tudi svojim svetovalkam prenesete to sporočilo, naj se malo pribliţajo tako 
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delodajalcem kot tem ljudem in če morate zmanjšajte to administracijo, ker ne sluţi 
ničemur, popolnoma ničemur.  
 
Matej Arčon, ţupan: 
Črtomir Špacapan, pripravi naj se Patricija Šulin. 
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 
Mislim, da sem bil celo jaz tisti, ki sem predlagal to točko dnevnega reda. Sedaj bomo 
verjetno zanjo zapravili bistveno manj časa kot za Lokve, mislim pa, da je dosti bolj 
pomembna, kot si vsi skupaj predstavljamo.   

Ţe sama taka suhoparna statistika pokaţe, da se nam je brezposelnost povečala 
za tri krat. Iz 611 smo šli na 1691 v naši občini in nič kaj boljši nismo ali slabši kot 
Ajdovščina, ki ima 423 na 1280. Se pravi, brezposelnost nam strahovito narašča in 
predvsem v dveh segmentih, v segmentu mladine in pa v segmentu starejših od 50 let.  

Mislim, da kritika, ki jo je usmeril kolega Müllner ne drţi povsem, ker poznam 
precej svetovalk in menim, da je zelo teţko tam marsikateri, ker je pritisk ljudi izjemno 
velik in je ne samo fizični, tudi psihični. Verjetno so ti ljudje pač pod nekim stresom, ker  
so izgubili sluţbo. Naša drţava ni naredila dovolj za to, da bi ta trend obrnila, predvsem 
zato, ker imamo zelo togo zakonodajo. Upam, da jo bodo sedaj spremenili in da se bodo 
vsi skupaj tako sindikati kot tudi delodajalci in delojemalci streznili in naredili nekoliko 
laţjo, fleksibilnejšo zakonodajo za zaposlovanje ljudi.   

Druga stvar. Mislim, da bi morali tudi zavode organizirati na drugačen način, ker 
mi imamo en evropski projekt, smo pač zaposlili 10 mladih ljudi in jih bomo še 10 in ko 
smo objavili poziv od 630 ali nekaj takega, se jih je javilo 10 % sploh, da so zainteresirani. 
Ti mladi, ki so ali niso zainteresirani, ali imajo drugo delo, se skrivajo pod nekimi 
študentskimi deli in tako naprej. Tako, da mislim, da tudi številke po eni strani varajo. Na 
ţalost varajo tudi po drugi strani. Veliko mladih, ki jih ni na zavodu, sploh nima zaposlitve 
in ne dela, ker so vpisani ţe v tretjo univerzo, ker pač nimamo enega računalniškega 
sistema, ki bi to onemogočal, saj to bi lahko naredil vsak domači heker. Ne vem pa zakaj 
mi moramo dati milijone evrov za to in seveda mladi to izkoriščajo in delajo preko 
študentskega servisa, kjer pa je dela sedaj manj, ker so davki višji in tudi ker dela 
enostavno ni. Kakšne rešitve s kakšnimi mnoţičnimi deli, kot smo imeli pred petdesetimi 
leti na Lijaku, če mislite s tem javna dela in tako naprej, mislim, da je to  utopija.  

Ko delamo neke drţavne strategije se premalo posluţujemo številk, tudi statistika 
včasih kaj pomaga. Pogledal sem tu in videl, da je v bistvu od teh 6000 nezaposlenih 
bistveno več ali pa polovica takih, ki imajo osnovno ali pa niti srednje šole. Torej temu ne 
moreš ponuditi visoke tehnologije, ali pa recimo neke sluţbe v nekem visoko 
tehnološkem podjetju, ampak mu moraš ponuditi delo, ki se pač prtiče človeku, ki ima 
tako izobrazbo. S tem nisem mislil nič slabega. Se pravi, mi rabimo še dve, tri Iskre. Ne 
rabimo nekih velikih inštitutov, kjer bomo zaposlovali doktorje in te, ki jih je 35 
nezaposlenih. Te bi lahko res zaposlili v enem inštitutu. Sam sem tudi predlagal, da v 
Regijskem razvojnem programu pridobimo investitorja, ki bo zgradil tovarno, ki bo 
zaposlovala najmanj 2000 ljudi, ker brez take proizvodnje, ki bo zaposlila tiste ljudi, ki so 
ostali brez dela, da recimo obnovimo ponovno gradbeništvo, da ga oţivimo, ker največ jih 
je verjetno šlo s to niţjo izobrazbo predvsem iz  propada velikih gradbenih firm. Tako, da 
sigurno je tu veliko moţnosti, ki bi jih morali izkoristiti.  

Mislim, da se občina trudi kar pač more. Občina ni zadolţena za to, da bo 
zaposlovala ljudi, kar jih zaposli, jih lahko zaposli samo v občinski upravi, ampak je 
dolţna pomagati, da se ustvarijo pogoji za to. Tu ima pa tudi seveda svoje omejitve. Če 
smo zadnjič slišali od ţupana Občine Renče-Vogrsko, ki je rekel, da je na upravni enoti 
namesto gradbenih inţenirjev zaposlenih pet pravnikov, ki izdajajo gradbena dovoljenja, 
potem ne moremo pričakovati, da bomo dobili gradbeno dovoljenje v dveh mesecih, 
ampak v dveh letih.  

Mislim, da je pri nas treba hitro ukrepati na normativni ravni in seveda na tej 
zakonodajni ravni. Vem, da je zakonodaja sicer v postopku in prepričan sem, da bomo 
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tudi s tem nekaj naredili. Mi se moramo pa truditi, da bi na lokalnem nivoju ponudili čim 
več moţnosti, da bi se ljudje zaposlovali. 
  
Matej Arčon, ţupan:  
Patricija Šulin, pripravi naj se Stanko Ţgavc. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Samo na kratko bom pokomentirala ta drugi del, ko ste pripravili število brezposelnih 
oseb na vaši območni sluţbi po izobrazbi, kar je bil dodaten sklep odbora.   

Tu se torej vidi točno po poklicih kateri poklici so tisti, ki prednjačijo ţal v 
brezposelnosti. Kot je ţe omenil kolega Špacapan, je kar 2000 od 6000 brezposelnih 
takih, ki so brez izobrazbe. Potem poklicna stopnja seţe tja skoraj do številke 1400 in 
tako naprej, tako, da je tudi tehnikov na tem območju 1400, ki so brezposelni. Največ od 
teh je nekako iz te ekonomske sfere, prodajalcev, ekonomskih tehnikov in tako naprej. 
Gre pa tudi za območje Idrije, Tolmina in Ajdovščine, saj to spada v teh 6000 
brezposelnih oseb.  

Če pokomentiram to številko 6000, verjetno to ni prava dejanska slika. V mislih 
imam sivo ekonomijo. Vemo, da si iz našega območja marsikdo pomaga do nekega 
zasluţka na drugi strani meje, pa vendarle je seveda tudi ta na vašem seznamu, ker se  
ga šteje kot brezposelna oseba, če se ni prijavil kje drugje kot zaposleni.  

Postavila pa bi vam nekaj drobnih vprašanj, če mi boste lahko odgovorili.  
Zanima me, če ste povezani kot Območna enota Nova Gorica z drugimi 

območnimi enotami oziroma sluţbami Zavoda za zaposlovanje RS, recimo na te bliţnje 
Koper, Seţana in tako naprej. Zanima me, da če je pri nas 269 prodajalcev, ki so 
brezposelni, če jih preusmerjate na kakšne druge enote, če jih tam mogoče primanjkuje, 
torej skratka, če ste med seboj regionalno povezani. Zanima me tudi, če imate kakšen 
vpogled na prosta delovna mesta, ki se predvidevajo, da bodo v nekem danem trenutku 
prosta. Torej, da bo podjetje v nekem danem trenutku potrebovalo določeni izobrazbeni 
profil, ker se mi zdi, da bi lahko bili aktivnejši in fleksibilnejši. Seveda prav za vso to 
brezposelnost in za togost verjetno ne moremo kriviti samo enega faktorja, tu je verjetno 
poleg zakonodaje mogoče v enem delu tudi Zavod za zaposlovanje, tretji faktor pa so v  
enem delu tudi nekateri brezposelni, ki niso pripravljeni se niti voziti v drugi kraj stalnega 
prebivališča.  

Sama to doţivljam v poslanskih pisarnah, ko povprašam, če bi se bili morebiti 
pripravljeni voziti iz Nove Gorice v Ajdovščino, pa povejo, da si v Ajdovščini niti ne iščejo 
zaposlitve, ampak, da ţelijo opravljati delo točno na območju MONG. V današnjih časih 
je to verjetno malo čudno razumeti, tudi druge drţave, tudi svet na tem področju ne deluje 
tako, tako, da se bodo morali tudi vsi, ki so brezposelni ali pa mi, če bomo to postali, tudi 
malček bolj prilagoditi vsem danim zadevam. 

Zahvaljujem se ţe v naprej za odgovor. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Stanko Ţgavc je naslednji, pripravi naj se Tomaţ Torkar in nato Oton Filipič. 
 
Svetnik Stanko Ţgavc: 

Mene bolj zanima to področje javnih del in bi prosil za pojasnitev, če sem pravilno 
razumel, 880.000,00 EUR je bilo namenjeno za izvedbo javnih del.  

Sedaj me zanima, koliko časa v povprečju so trajala ta javna dela na 
posameznega izvajalca in kakšni profili, ki jih navajate v teh dokumentih, ki ste nam jih 
posredovali, so bili deleţni te ugodnosti, ker smatram, da iz več razlogov opravljanje teh 
javnih del, je po svoje ugodnost. To je to.  

Drugo pa bom rekel čisto tako tudi iz svojega profesionalnega področja. 
Ugotavljamo tudi to, da velikokrat napotite brezposelno osebo k določenemu delodajalcu, 
kot je bilo ţe povedano. Ţivimo ob meji in marsikdo, kar je najbrţ tudi prav, si pomaga 
drugače, čez mejo in potem prinese od zdravnika nekakšno potrdilo, da ni sposoben 
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opravljati določenih del. Vem, da so ta potrdila vsaj v preteklosti pri vas zadostovala. 
Smatram pa, da morebitno nesposobnost opravljanja določenih del, lahko poda samo 
medicina dela.  

Sprašujem, ali je ta praksa pri vas spremenjena, ali imate potrdila ustreznega 
zdravnika, ali  še vedno zadostuje nekakšno potrdilo lečečega zdravnika.  

 
Matej Arčon, ţupan: 
Tomaţ Torkar, pripravi naj se Oton Filipič 
 
Svetnik Tomaţ Torkar: 
Moram se oglasiti zaradi tega, ker poznam od noter Zavod za zaposlovanje.  

Tam sem namreč prijavljen in moja izkušnja je za razliko od izkušenj, ki jih je 
povedal moj kolega Miran, drugačna. S svojo svetovalko sem zadovoljen, je pa res, da 
sem siten in kot tak zahtevam, da mi ona svetuje zato, ker je tam. Verjamem, da so tam 
določeni ljudje, ki niso sposobni biti sitni oziroma, ker smo jih naučili v tem našem 
šolskem sistemu, da je biti siten slabo, da ne smeš biti, da moraš biti tiho, da moraš 
poslušati in če ti dajo ti dajo in če ti ne dajo, ti ne dajo.  

Zato bi se tu navezal na predlog ge. Darinke Kozinc, ki je rekla, da se je potrebno 
povezati s šolami. Da, to je potrebno. Ampak ne samo na način, da Zavod za 
zaposlovanje pošlje tja sezname, koga se potrebuje. V prihodnje je potrebno delati na 
šolskem sistemu, ki bo razvijal neke kompetence, neka znanja, ki bodo splošna. To 
pomeni, reševati teţave, se na novo postaviti na noge, biti siguren v tistem, kar ti počneš. 
V današnjem svetu je treba tvegati. Mnogo bo porazov, ampak na tem je treba delati.   
Kot zaposleni na Zavodu za zaposlovanje veste, kakšni pridemo tja. Smo ubogi ljudje na 
koncu koncev in potrebujemo tam nekoga, ki nas bo dvignil, ki nam bo rekel, saj ni vse 
tako strašno, kakor se ti mogoče sedaj zdi. Obstaja mnogo moţnosti, ampak te stvari je 
potrebno na nek način razvijati.  
  
Matej Arčon, ţupan: 

Replika, g. Müllner, izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Kolegu bi repliciral samo z enim kratkim vprašanjem.   
Če ste zadovoljni, razumem, da ste dobili delo. Mislim, da je to osnovna poanta 

Zavoda za zaposlovanje. Zanima me, kdaj ste prišli tja in v kolikšnem času so vam 
uredili, da opravljate spet svoje delo? Samo to je tisto, kar sem hotel povedati. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Mislim, da je neumestno svetnikom postavljati vprašanja.     
 
Svetnik Oton Filipič: 
Najprej repliko g. Špacapanu glede teh velikih megalomanskih podjetij z 2000 
zaposlenimi. Mislim, da s čarobno paličico ustvarjati podjetja na tak način ni modro, saj 
se je to pokazalo ţe v preteklosti, da taka podjetja zaposlujejo le ljudi s 400,00 EUR in tu 
generiramo edino potenciale, da jih nezadovoljne potiskamo na ulico in da nam s 
transparenti potem kaţejo nezadovoljstvo. Mislim, da to ni pravi način.  

Pravi način je podpreti drobno gospodarstvo z drugačnimi projekti, da lahko tudi 
vsak podjetnik pride do neke določene realne podpore, da se lahko razvija in zaposluje in 
tudi mladi, da se samozaposlujejo.   

Druga stvar pa je, da je potrebno uskladiti tudi potrebe gospodarstva s šolstvom, 
kar je ţe omenil gospod pred mano, ker se tudi sedaj vlada in tudi minister Turk  
zavzemajo za te spremembe. Na ţalost pa so deleţni ravno v tem trenutku interpelacije. 
Pustimo, ker to je drţavni nivo, sicer od tam izvirajo stvari. Lahko pa bi se zavod tudi na  
tem segmentu kar zelo potrudil in z lokalnimi šolami uskladil potrebe, saj imate evidence, 
ki ste nam jih poslali, koliko je teh brezposelnih. Sem tudi mnenja, kar sem ţe večkrat tudi 
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poudaril, da je treba dvigniti prag ţe v osnovni šoli za vpis na srednje šole in naprej.  
Vemo, da je bil v preteklih letih prag višji in tudi gospodarstvo v poklicnih šolah je imelo 
kadre z večjim intelektualnim potencialom. Ko pride mlad človek iz šole, izšolan za poklic, 
mora imeti  tudi v sebi neki potencial in ţeljo do napredovanja. Ţal ugotavljam, da v 
šolskem poklicnem izobraţevanju ostanejo samo tisti kadri, ki z zadostnim uspehom ne 
kaţejo nekih potencialov. Sedaj sem se malo dotaknil šolstva, vendar bi tu moral imeti 
aktivno vlogo tudi Zavod za zaposlovanje, ker imate podatke, kaj se dejansko na terenu 
dogaja.  

 
Matej Arčon, ţupan: 
Replika, g. Špacapan. 
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 

Sam dosti berem in bi to priporočil tudi marsikomu drugemu. Podatki so v svetu 
neizprosni. V svetu 70 % novih delovnih mest ustvarjajo velika in zelo velika podjetja.  

Zato ne govoriti na pamet in vedno operirati z nekimi številkami. Poglejte v naše 
okolje. Pri nas imamo Iskro in Hit, ki zaposlujeta 4000 ljudi. Preštejte koliko malih  
obrtnikov, ki jih pač spoštujem, morate imeti oziroma ustvariti, da boste zaposlili 4000 
ljudi. Aktualni minister, ki ga spoštujem, je rekel, da bi mi potrebovali štiri poslovalnice od 
BMW-ja iz Nemčije, za to, da bi zaposlili te ljudi, ki pač nimajo zaposlitve. Če ima človek 
pošteno plačo, kot jo imajo v Renaultu, pač dela zanjo. Ne more pa delati za 3000 EUR, 
če jih pač ne dobi.  

Če imate vi kakšno boljšo rešitev, jo povejte. Sam je nimam. Trdim, da v našem 
okolju manjka en dober delodajalec, če mislite, da Iskra in Hit nista dobra delodajalca, 
potem naredite 1000 malih podjetij, če vam uspe. Mislim, da vam ne bo uspelo. 
 
Matej Arčon, ţupan: 
Replika na g. Filipiča. Izvolite, ga. Darinka Kozinc. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Mislim, da smo zašli. Saj verjamem, da je tema teţavna, kajti katerokoli dejavnost se 
lahko gremo samo takrat, kadar imamo denar oziroma, ko dovolj zasluţimo. To je osnova 
za preţivetje in imela bi kratko repliko najprej tudi na g. Špacapana, na čas, ko je tudi dal 
izjavo, da… 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Repliko imate na g. Filipiča. Prosim, da se drţite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Se bom skoncentrirala na g. Filipiča.  
G. Filipič, šolstvo je sistem, ki ima seveda svoje zakonitosti in ne moremo 

posegati počez in po dolg kakor trenutno kaţejo zadeve. Treba je delati na dolgi rok in 
bom omenila tu, da ravno z ukrepi Ministrstva za šolstvo in v tem primeru tudi dr. Zvera 
se je ukinjalo šole z enim ukrepom, zato, ker se je smatralo, da bo treba delati, da taki 
poklici niso zanimivi, predelovalna industrija ni zanimiva in tako naprej. Delalo se je 
kratkoročne ukrepe in mislim, da so vlogo odigrali tudi starši, to moramo tudi povedati in 
ne nazadnje tudi delodajalci, kjer sta tudi po dva oče in mati izgubljala sluţbo v isti firmi in   
seveda vsak starš išče potem rešitve za svojega otroka nekoliko drugače. Sedaj imamo 
stanje, kakršno imamo.  
 
Matej Arčon, ţupan: 
Razprav ni več. Če ima še kdo razpravo, bi potem dali zadnjo besedo ge. Lučili Hvala, če 
ne, vas vabim k besedi, da skušate odgovoriti na postavljena vprašanja in tudi trditve. 
Izvolite. 
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Lučila Hvala, predstavnica Zavoda za zaposlovanje RS, Območna sluţba Nova 
Gorica: 

Poskušala bom iti kar po vrsti. Upam, da ne bom koga spustila. Najprej to kar je rekel g. 
Oton Filipič.  

Z vami se popolnoma strinjam, da bi pravzaprav druţbeno koristna dela lahko 
opravljale tudi brezposelne osebe in sedaj, ko imamo novo vodstvo, kot veste imamo 
novo generalno direktorico, smo mi oziroma naša območna sluţba takšen predlog tudi 
dali, da bi brezposelne osebe delale druţbeno koristno delo in prostovoljno delo, ker tudi 
nimamo prostovoljnega dela. Brezposelne osebe se ga ne posluţujejo. Govorim sedaj kot 
ukrep. Zaposleni na Zavodu za zaposlovanje ne moremo nobenega prisiliti, da to počne, 
ker to kar počnejo brezposelne osebe, mora biti v sistemu.  

Predlog, ki ste ga sprejeli na odboru je dober, ampak dajte ga poslati na 
ministrstvo, mi tega ne moremo izvesti, ker lahko delamo samo to, kar nam naloţi 
ministrstvo in za kar imamo pogodbe. Torej, če so za čistiti stezice, se lahko prijavi kadar 
je javni poziv za javna dela, če ste izbrani, se vključi v te ukrepe javnih del brezposelne 
osebe.  

Gospod, vaš sosed, me je vprašal, koga vključujemo v javna dela, katere profile in 
tako naprej. V javna dela vključujemo izključno ciljne skupine, katere nam naroči 
Ministrstvo za delo, da jih lahko vključujemo. Ti so vsako leto opredeljeni v poslovnem 
načrtu, katere ciljne skupine lahko vključujemo v kateri koli naš ukrep in seveda katere so 
to ciljne skupine, tiste, ki jih je največ. Pri nas je to jasno 50 +, do 30, invalidi, dolgotrajno 
brezposelni, prejemniki denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči na Centru za 
socialno delo. To so naše ciljne skupine in te mi vključujemo v javna dela in v vse ukrepe, 
ki jih imamo. Ostalih ne smemo vključiti v noben ukrep. Tudi, če bi nekdo, ki ima manj kot 
50 let prišel k nam in bi rekel, glejte, jaz bi šel v javno delo, ne more. 

Potem ste mi postavili vprašanje v zvezi z javnimi deli, koliko časa v povprečju 
traja javno delo oziroma so vključeni v javno delo. Poziv k javnim delom je  vsako leto, to 
se pravi en program javnih del lahko traja največ eno leto. Brezposelna oseba je lahko v 
en program vključena največ eno leto, lahko pa je vključena več kot eno leto, če je 
starejša oseba, vendar maksimalno dve leti. Če pa se ena oseba vključi v javno delo in je 
v enem javnem delu samo pol leta, pa se program 31. 12. zaključi, se lahko naslednje 
leto, če je ciljna skupina še za pol leta, vključi v neki drugi program. Brezposelna oseba 
ne sme biti več kot eno leto v javnem delu, zakaj, ker ste sam prej rekel, ker je to neke 
vrste privilegij, ki ti sicer pomaga, ampak je lahko zamegljena slika in potem aktivno ne 
iščeš zaposlitve.   

Leta nazaj so bila javna dela tako narejena, da si bil trideset ur na javnih delih, 
deset ur pa si obvezno moral iskati zaposlitev na prostem trgu dela. Sedaj pa temu ni 
tako. Javna dela so redno delovno razmerje in ni več tistega prostora, ko iščeš 
zaposlitev, to se pravi, si zaposlen v javnih delih, lahko sicer zraven iščeš zaposlitev, 
ampak nimaš iz tega naslova fonda za iskati zaposlitev. Lahko pa se zelo hitro zgodi, da 
če si več časa kot toliko v javnih delih, da posledično zdrsneš potem v dolgotrajno  
brezposelnost. Toliko na temo o javnih delih.  

Potem je bilo kar nekaj vprašanj kako naj bi Zavod za zaposlovanje sodeloval s 
šolami, kaj naj bi počel, kako naj bi dal deficitarne sezname in tako naprej. Zavod za 
zaposlovanje ţe desetletja sodeluje s šolami, mi vsako leto pripravljamo sezname, liste, 
kakorkoli temu rečemo deficitarnih, suficitarnih poklicev. Sodelujemo z vsemi šolami in pri 
izboru in pri testiranju in šolskimi svetovalnimi sluţbami. Naši psihologi opravljalo 
razgovore s starši pri poklicni usmeritvi v 7., 8., 9. razredu. Samo zraven. Vendar glejte, 
ne glede kakšni so ti seznami se otroci vpišejo tja, kamor se dogovorijo s starši. Ali 
mislite, da če bomo mi rekli, da se na trgu rabijo varilci, da bodo šli otroci po končani šoli 
za varilce?  

Bila sem na sestankih na regiji, ko so bili zbrani vsi ţupani in imamo vedno to 
temo. Postavila bom isto vprašanje. Naj dvigne roko tisti, ki je svojega otroka usmeril za 
varilca, za kovinarja, za zidarja, ki kljub temu, da pada zidarski lobi, se še vedno 
zaposlujejo za zidarja. Kam smo vsi dali otroke? Največ kar se da, to so pa srednje šole 
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pete stopnje, gimnazije in tako naprej. Vključno z mano. Moj sin je na tehniški gimnaziji in 
upam, da bo enkrat mehatronik, ali kaj ti jaz vem kaj bo, ker bo takoj dobil sluţbo, da ne 
bo potem na koncu rekel, mama, grem za pravnika, ker je jezikav kakor jaz, vendar  
sluţbe ne bo dobil. Ampak tako je to.  

Dajmo si naliti čistega vina. Ne sedaj kriviti Zavod za zaposlovanje, šolski sistem 
in tako naprej. Kdo vpliva na vpis otrok? Njihovi vzorniki na osemletki smo pa v glavni 
starši. Hvala bogu, da je tako. Potem pa ko končajo srednjo šolo, pa gredo, kamor gredo. 
Ampak mi z vsemi in tudi s srednjimi šolami sodelujemo enako, ker tudi tam se odločajo 
kam gredo in sodelujemo tudi s fakultetami, z njihovimi kariernimi centri, ki jih imajo. 
Skratka, povsod smo prisotni, povsod usmerjamo, ampak potem pride ven, kar pride.   

Preden bi šla na temo, ki jo je izpostavil g. Müllner, bi rada odgovorila še ge. 
Šulin.   

Zavod za zaposlovanje je enovita organizacija. Območne sluţbe smo znotraj 
Zavoda za zaposlovanje in sodelujemo z vsemi, ne samo z mejnimi, ampak s celotnim 
zavodom. Naj vam sedaj recimo razloţim, kako to gre.  

Na primer, nek delodajalec išče varilce. Zakaj varilce? Zato, ker jih je najteţje 
dobiti. Če mi tega varilca nimamo, damo potrebo na celo Slovenijo in pride varilec iz 
Murske Sobote, Maribora ali kjerkoli in obratno. Če v Murski Soboti rabijo prodajalce in jih 
nimajo dovolj svojih, je potreba čez celo Slovenijo in če ţelijo naše prodajalce, gredo v 
Mursko Soboto.  

Sedaj pa pridemo na tisto, kot ste vi prej sama izpostavila in delno bom odgovorila  
tudi g. Müllnerju. Naši brezposelni se ne bi vozili niti do Renč, kaj šele v Postojno, 
Seţano, Ljubljano, lepo vas prosim. Idrija je naša, ljubi bog, za nič ne bi prišli Idrčani dol, 
Ljubljana, Ajdovščina, Nova Gorica, druga republika. Tolmin, Bovec, Kobarid. Bovec ena  
republika, Kobarid druga republika, Tolmin tretja republika. To je to. Mobilnosti ni.   

Mobilnost se pojavi takrat in sedaj odgovarjam tudi vam, kadar gredo dve firmi v 
stečaj, kjer sta bila zaposlena oče in mati, imajo šolo obvezne otroke in poloţnice za 
plačati. Šele takrat. Pa nimajo njive ali doma malo večjega vrta.  

Sedaj bom prišla na tisto zadevo, ki jo je gospod prej izpostavil. Hvala za vse to 
kar ste mi povedal o mojih sodelavkah. Res je, so dnevi, ko brezposelni stojijo do vhodnih 
vrat. Takrat, ko stojijo brezposelni do vhodnih vrat, jih moram sama in vse moje 
sodelavke obdelati. 6060 brezposelnih imamo na štirih uradih, zaposlenih nas je 27 za 
vse, ključno z menoj. Od teh 27, ko so moje kolegice izgorele, ker po ZUJF-u in vsemu  
ne moremo nadomeščati, ker se nam jih je lani toliko upokojilo in tako naprej, imamo 3 
sodelavke stalno na bolniški. Praktično nas dela 25. Kako naj obdelamo vse te ljudi? Da, 
smo prijazni tam nekje do poldne, ene ure, ko še zmoremo, ko ne zmoremo več smo 
včasih tudi neprijazni. Res je in to ni prav. Ampak glejte, moje sodelavke vključno z menoj 
delamo odlično. Imamo odlične rezultate. Mi smo lani edini dosegli cilj v Sloveniji.  
Zaposlili smo 2667 brezposelnih ljudi, 10 % točk več kot je slovensko povprečje, 
pokrivamo prosta delovna mesta in več in ta prosta delovna mesta so pokrita 65 % z 
brezposelnimi, ker so tudi premestitve, ko gledate podatke od zdravstva. Imamo 
pokrivanje prostih delovnih mest v podatkih iz zdravstva 72 %. Znotraj tega pa je 63,5 za 
lansko leto pokrito z brezposelnimi.   

V letih 2007, 2005, ko so bila še zlata leta, smo pokrivali pol od tega. Zadnji dve 
leti in pol pod mojim vodstvom garamo. Imamo drugačen pristop, res je tudi grešimo, res 
je včasih smo tudi nestrpni, ker ne zmoremo več. Ampak se trudimo. Trudimo se, da 
gremo naproti delodajalcem. Res je, da se tudi zgodi, da filozof išče delovno mesto za 
natakarja, vendar veste zakaj, zato ker filozof ve, da na tem trgu dela ne bo dobil. Reče 
svetovalki, moj zaposlitveni cilj je, da bom natakar in takrat, kadar brezposelna oseba 
reče, imam terciarno izobrazbo, vendar ţelim delati na niţji stopnji, šele takrat ga lahko 
napotimo nekam drugam, pred tem pa lahko za isto izobrazbo ali pa maksimalno eno 
niţje in takrat išče kot natakar.  

Sedaj pa se bom navezala na tisto, ko ste mi malo cinično rekel, pisanje prošenj  
in tako naprej. Pa se bom navezala na to, kar je rekel Tomaţ. Mi vemo, kakšen 
primanjkljaj  imajo brezposelni, ko pridejo k nam, ker vemo, kaj nam pravijo delodajalci, 
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kaj pričakujejo od brezposelnih oseb. Šli smo k delodajalcem, ki so zelo zahtevni. Povejo 
nam, da jih skoraj ne briga kakšno izobrazbo imajo in znanje, ampak kakšni so kot 
osebnost. Jih testirajo skozi tri, štiri različne teste in šele če so ti kot osebnost ta pravi, jih 
vzamejo v sluţbo. Ne zato, ker je farmacevt, ker je kemik, ker je strojni tehnik, ampak 
zato, ker je osebnost taka, da se utopi v njihovo ekipo, kjer delajo, ker je to pomembno in 
to veste tisti, ki delate v realnem sektorju, da je to zelo pomembno. Pa tudi tisti, ki delamo 
v javni sluţbi, vemo, da potem enkrat, ko dobiš človeka, ki ti ne dela v ekipi, da se lahko 
mešaš kot hočeš, pa nič ne moreš.   

Dejansko moramo te ljudi, ki pridejo k nam pripraviti, da znajo iskati sluţbo. 500 
ljudi smo dobili iz Primorja, od tega jih je skoraj 300 spadalo v Urad za delo Nova Gorica. 
30 let so delali na Primorju in mislite, da so znali napisati prošnjo. Lahko se komu zdi 
neumno, da jih učimo pisati prošnje. Sigurno je kdo od vas delodajalec, ki sprejema ljudi 
v sluţbo. Kaj najprej pogledate? Kaj dobite? Če vas njegov ţivljenjepis pritegne, ga boste 
mogoče poklical na razgovor in če bo prišel na razgovor urejen, boste mogoče pomislili, 
da ga boste dal na testiranje, če pa bo prišel zanemarjen, da bo ţvečil in da bo ţe na 
vratih rekel, da ga boli las, ga ne boste vzel v sluţbo. Zato jih mi pripravljamo na vse te 
stvari, pa jim je odveč priti na zavod ali pa iti na naše delavnice, da bi se pripravili na 
zaposlitev, ker tisti, ki je pripravljen dobiti, se zaposliti in iskati sluţbo, tistih 2667 v 
lanskem letu, sluţbo dobi. Sedaj govorim o sluţbi, ker to so bile zaposlitve.  

Ampak še enkrat bom rekla, res pa je, da nismo idealni in res je, da tudi 
delodajalci niso vedno z nami zadovoljni. Pred dvema letoma so me na gospodarski 
zbornici nadrli delodajalci, kot da smo ne vem kaj. Ko so mi povedali, kaj je narobe, smo 
začeli to odpravljati. 
 
Matej Arčon, ţupan:  

Prosim, če počasi zaključite. 
 
Lučila Hvala, predstavnica Zavoda za zaposlovanje RS, Območna sluţba Nova 
Gorica: 

Takoj. Zaradi tega smo dosegli boljše rezultate. Tako, da bom sedaj s to temo zaključila, 
samo še odgovor g. Ţgavcu. Ko brezposelni rečejo, da ne morejo delati, delodajalec jih 
ne bo več vzel in niti ne ţeli več, da pridejo k njim. Ampak, kadar nam reče, da ima neke 
omejitve, to ne velja, mora iti na našo zdravniško svetovalno sluţbo, kjer imamo 
specialiste medicine dela in če se to potrdi, potem ga lahko za nekaj časa damo ven iz 
evidence, dokler se zdravljenje ne zaključi. Ne iz evidence, oprostite, iz napotovanja. 
Drugače pa je na prostem trgu. 
 
Matej Arčon, ţupan:  

Razprava. Kaja Draksler, izvolite. 
  
Svetnica Kaja Draksler:  
Nisem se nameravala oglašati pri tej točki, ker imam svoje mnenje, ki bi ga rada zadrţala 
zase, pa vseeno sedaj čutim dolţnost, da se javim.  

Kot najmlajša v tem mestnem svetu sem imela ne zelo dolgo nazaj priloţnost 
spoznati delavnice, usmerjanje in podobne stvari, njihovo praktično uporabnost. Da, 
takšna je pribliţno, kot so jo opisali svetniki. Tako, da mislim, da je o tem brez zveze 
izgubljati besede.   

Poleg tega bom tudi sama z enakim tonom povedala isto. Povedala bom svoje 
mnenje. Imam sluţbo v kateri delam deset do štirinajst ur na dan. Vsak dan se vozim iz 
Nove Gorice v Ljubljano in verjemite mi, da tudi kdo drug dobro ve, kaj je izgorelost, kaj je 
utrujenost in vse stvari, ki ste jih naštevali. 

 Vaš odnos in vaši odgovori so me zelo zmotili. Mislim, da so popolnoma 
neprimerni in tudi zato bom glasovala proti temu poročilu, pa čeprav se z njim 
seznanjamo in to ne bo imelo nobene vrednosti. Zdi se mi, da je nivo razprave zelo, zelo 
nizek.  
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Matej Arčon, ţupan: 

Druga replika, Miran Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Nisem mislil biti ciničen, ampak me veseli, da poznate problematiko, ki sem vam jo 
predstavil samo zato, da boste boljši, da bo vaših 27 zaposlenih imelo manj dela in manj 
dela ga boste imeli takrat, ko boste brezposelnim dobili delo. Če jih boste pa samo 
pošiljali od enega delodajalca do drugega in utapljali se v neki administraciji, ne bo nič.  

Če si pa vi mislite, da ste tistih 300 delavcev iz Primorja, ki so 30 let delali na 
Primorju, naučila zapisati zaposlitveni načrt oziroma, kako naj se zaposlijo, vam povem, 
da nobeden tega ne zna. In delodajalci ne pogledajo na podlagi zaposlitvenega načrta, 
ampak na podlagi tega, kakšni ljudje pridejo in kako so oni pripravljeni to delati. Raje 
pripravite ljudi na to, da bodo šli k delodajalcem delati in samo delati je potrebno začeti. 
Takrat boste imeli tudi vi manj dela.   

Sam razumem Kajo po eni strani, ampak ni potrebno, da smo cinični. Rad bi  
samo, da bi se v Novi Gorici brezposelnost zmanjšala in štejejo samo rezultati in ko bodo 
rezultati, vas bom podpiral. Do takrat pa vam moram povedati tisto, kar je prav, da se 
pove, da je resnica in da se poskušamo vsi skupaj čim bolj uskladiti zaradi tega, da bo 
čim manj ljudi pri vas in da  jih bo čim manj tam na terasi. Vem, da k vam prihajajo taki in 
drugačni. Ampak velika večina ljudi, sam jih ne delim na manjšo izobrazbo ali visoko, je 
brezposelna. To je problem in tako jih je treba obravnavati in biti profesionalen ter z njimi 
delati tako, kot da hočejo, da delajo. Verjamem, da so nekateri, ki nočejo delati, ampak o 
teh se ne bi smeli niti pogovarjati. Opredeliti in glavno energijo je potrebno usmeriti v tiste 
ljudi, ki vedo kaj pomeni ţivljenje in ki bi ga radi kvalitetno ţiveli.  

Sem pa vesel, da ste razumeli to, kar sem vam hotel povedati.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Razprava, g. Srečko Tratnik.  
 
Svetnik Srečko Tratnik:  
Seveda ima o tej točki vsak svoje mnenje, vsak gleda iz svojega stališča, vsak govori iz 
svojih izkušenj.  

Sam bi povedal dve stvari. Prvič, ko govorimo o sluţbi, ki jo ga. Hvala predstavlja, 
mislim, da ta sluţba ni kriva za brezposelnost, ta sluţba brezposelnost odklanja in jo 
pomaga reševati. Krivi za brezposelnost so drugi, ne ta sluţba.  

Če pa ţe govorimo o svojih lastnih  izkušnjah in o izkušnjah ter raznih pismih, ki jih 
nekdo dobiva, bi rad tudi sam povedal svojo izkušnjo. Kajti, ko sem bil delodajalec 
oziroma v funkciji delodajalca, sem imel z gospo Hvala izredno pozitivne izkušnje in je s 
svojim delom ogromno pomagala, da smo teţave, katere ta inštitucija mora reševati, 
skupaj uspešno reševali.  
 
Matej Arčon, ţupan:  

Razprava, g. Anton Peršič.  
 
Svetnik Anton Peršič: 

Ko sem poslušal odgovore ge. direktorice, sem dobil vtis, da je vse v najlepšem redu, da 
je vse rešeno, da ni nobenih problemov. Na koncu vidimo, da problemi so in iz leta v leto 
večji.   

Govora o tem, da so lani zaposlili 2600 nezaposlenih je mogoče v redu, samo ne 
vemo, ali jih ne bi lahko več zaposlili. To je samo njihov podatek.  

Potem se tu razpravlja o tem, da mladi brezposelni se nočejo voziti na delovno 
mesto v Ljubljano in kam drugam. Saj se niti ne morejo, saj nimajo sredstev, da bi se 
vozili okrog. Najprej jim je treba zagotoviti tako delovno mesto, da potem lahko to 
uskladijo. Mlade druţine so vzor otrokom, kam bodo šli. Veliko je danes brezposelnih 
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mladih druţin, kakšen vzor so lahko svojemu otroku. Menim, da je tu toliko takih vprašanj 
na katere imate vi svoje poglede in svoja razmišljanja in mislite, da je vse prav.  
 
Matej Arčon, ţupan: 
Razpravo ima še svetnik Gregor Veličkov in potem bi lepo prosil, če zaključimo in 
preidemo na glasovanje. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

To poročilo bom podprl. Na zavodu nisem bil ţe dolgo, nazadnje takrat, ko smo poskušali 
zagnati proizvodnjo v MIP-u in takrat je bil odziv zavoda izjemno pozitiven.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Zaključujem razpravo. G. Filipič, prosim, če dostavite še predlog vašega sklepa.  
Začenjamo z dodatnim sklepom, ki ga je predlagal odbor za gospodarstvo, in sicer 

glasi se tako: «Brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo, naj se vključi v 
opravljanje druţbeno koristnega dela.«  

Ne vem sicer komu bomo ta predlog posredovali, ampak ni v pristojnosti mestne 
občine, vendar tako je bil podan predlog. Dajem ta predlog odbora na glasovanje. 
Glasovanje je odprto. To je uraden predlog dodatnega sklepa odbora za gospodarstvo in 
sem ga dolţen dati na glasovanje, ne glede na to kakšno mnenje imam o njemu. 

Proceduralno, g Vodopivec, izvolite. 
  
Svetnik Valter Vodopivec: 

Spoštujem predlog dodatnega sklepa katerega koli odbora, vendar, če mi ni razumljiv, 
imam pravico, da pričakujem od predlagatelja obrazloţitev. Kaj je s tem mišljeno? 
 
Matej Arčon, ţupan: 
G. Filipič je obrazloţil. Ţelite, da dodatno obrazloţi?  
  
Svetnik Oton Filipič: 

Sam bi rad dodatno obrazloţil, zato tudi predlagam dodatni sklep. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Dodatni sklep bo prebran in obrazloţen. Sam moram dati na glasovanje tisto, kar ste na 
odboru sprejeli in to bom tudi dal.  

Na glasovanje dajem predlog sklepa odbora za gospodarstvo, ki se glasi: 
«Brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo, naj se vključi v opravljanje 
druţbeno koristnega dela.« Glasujemo. 
 

Od 28 svetnikov jih je 7 glasovalo za, 10 proti.  
ZA so glasovali: Oton Filipič, Anton Peršič, Ana Marija Rijavec, Tomaţ Slokar, Črtomir 
Špacapan, Patricija Šulin, Stanko Ţgavc. 
PROTI so glasovali: Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Aleš Jakin, 
Miro Kerševan, Miran Müllner, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec. 
Sklep ni bil sprejet.  
 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je sprejel naslednja sklepa.  

Prvi sklep je bil, da naj Območna sluţba Zavoda za zaposlovanje RS obstoječe 
gradivo dopolni še z informacijo o poklicnem profilu prijavljene brezposelne osebe na 
Območni sluţbi Nova Gorica. To je ţe urejeno.  

Drugi sklep je bil, da MONG mora vloţiti več napora k privabljanju novih 
investitorjev. 

 Dajem na glasovanje. Glasujemo. 
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Od 29 svetnikov jih je 8 glasovalo za, 8 proti. 
ZA so glasovali: Tomaţ Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Anton Peršič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin. 
PROTI so glasovali: Bojan Bratina, Oton Filipič, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Gregor 
Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc. 
Sklep ni bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog sklepa Darinke Kozinc.  

Zavod za zaposlovanje v sodelovanju z MONG naj pripravi priporočila šolskim 
svetovalnim sluţbam v osnovnih šolah za deficitarne poklice. To je prvič.  

Drugič. Na osnovi analize naj se pripravi moţne ukrepe, proti krizna strategija v 
okviru moţnosti lokalne skupnosti. Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 9 glasovalo za, 13 proti. 
ZA so glasovali: Tomaţ Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Boris Rijavec, Vida Škrlj, 
Črtomir Špacapan, Tomaţ Torkar, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Oton Filipič, Aleš Jakin, Miran 
Müllner, Anton Peršič, Ana Marija Rijavec, Tomaţ Slokar, Patricija Šulin, Srečko Tratnik, 
Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Stanko Ţgavc. 
Sklep ni bil sprejet.  
 
Imamo še dopolnilni sklep svetnika g. Otona Filipiča, in sicer, da se sklep odbora 
posreduje pristojnemu ministrstvu, ampak ni bil izglasovan.  
 
Svetnik Oton Filipič: 

Glede na izvajanje direktorice, vendar vi ste dal moţnost. 
 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta:  

Če bi bil sprejet, bi morali poslati na pristojno ministrstvo.  
 
Matej Arčon, ţupan: 
Na glasovanje dajem predlog sklepa, da se je Mestni svet MONG seznanil z Analizo 
stanja brezposelnosti v MONG v obdobju januar–december 2012. 

 
Od 29 svetnikov jih je 17 glasovalo za, 3 proti.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, 
Tomaţ Horvat, Miro Kerševan, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 
Tomaţ Slokar, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Valter Vodopivec, Stanko Ţgavc. 
PROTI so glasovali: Oton Filipič, Aleš Jakin, Gregor Veličkov. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 18 
 

 
 
7. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu MONG za 
leto 2013  
 

Matej Arčon, ţupan: 

Naredili bi odmor potem, ko bi te amandmaje dobili na kup in jih šli uskladiti, da ne bi 
dvakrat prekinjali seje, če dovolite.  

Izvolite, direktorica občinske uprave mag. Vesna Mikuţ. 
 
Poročevalka: mag. Vesna Mikuţ, direktorica občinske uprave 
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Poleg spremembe v splošnem in posebnem delu proračuna v odloku vsebuje tudi 
nekatere spremembe členov, ki se nanašajo predvsem na izvrševanje proračuna in so 
usklajeni z določbami zakonodaje. Dopolnjene so tudi obvezne priloge, načrt 
razpolaganja, načrt pridobivanja stvarnega premoţenja občine ter obrazloţitve proračuna 
so v letošnjem letu predstavljene nekoliko drugače.   

Če grem sedaj na splošni del proračuna. Prihodki, ki znašajo dobrih 46 milijonov 
evrov so za 7 % niţji, od tega je 47 % davčnih prihodkov, 23 % nedavčnih prihodkov, 28 
% je transfernih prihodkov in 2 % predstavlja ostale vrste prihodkov. Tu je treba poudariti, 
da lastni vir predstavljajo davčni in nedavčni prihodki, ki v zadnjih letih seveda postopoma 
upadajo. Med davčnimi prihodki sta najpomembnejša dohodnina, ki je pač z rebalansom 
usklajena glede na veljavno višino povprečnine in predstavlja zniţanje za pribliţno 
460.000,00 EUR. Zmanjšuje se pa tudi prihodek iz naslova davka na premoţenje za 
pribliţno 10 %. Nedavčni prihodki se prav tako zniţujejo za slabe 3 % predvsem na račun 
predvidenega zniţanja prihodkov iz naslova koncesije od iger na srečo za pribliţno 
200.000,00 EUR. Transferni prihodki se zniţujejo za 15 %, v primerjavi z veljavnim 
proračunom nastaja ta razlika predvsem zaradi spremenjene dinamike realizacije 
projekta Centralne čistilne naprave. Namreč, sedaj je znano, da imamo ţe odločbo in je 
seveda dinamika, kako se bo izvedel ta projekt in kako bomo prejemali drţavna in 
evropska sredstva tudi bolj natančno določeno.  

Na odhodkovni strani imamo načrtovanih 52.700.000,00 EUR. V bistvu odhodki se 
povečujejo za slabe 4 %, in sicer v strukturi je 18 % tekočih odhodkov, 26 % je tekočih 
transferjev, kar 53 % predstavljajo investicijski odhodki in slabe 3 % investicijski transferji.  
Tekoči odhodki se zvišujejo za 6 %. Med njimi sta glavna predvsem izdatki za blago in 
storitve in seveda tudi izdatki za plače zaposlenih. Tu je treba povedati, da sicer zvišanje, 
ki ga pač opaţate v proračunu ne predstavlja zvišanje zaposlenih, ki se financirajo iz 
proračunskih sredstev. Ti odhodki se namreč realno zniţujejo v skladu z Zakonom o 
uravnoteţenju javnih financ, povečanje je pa izraţeno na račun tega, da se vedno več 
zaposluje tudi oseb, katerih dohodki so financirani iz evropskih sredstev na projektih.   

Tekoči transferji se povečujejo za pribliţno 2 %. Tu v tem okviru je povečanje 
predvsem na račun tekočih transferjev posameznikom in gospodinjstvom za 
zagotavljanje socialne varnosti, medtem, ko se tekoči transferji za javne zavode, to 
pomeni, to kar gre za plače in izdatke pri javnih zavodih, tudi zniţujejo v skladu z 
Zakonom o uravnoteţenju javnih financ. Dobrih 10 % vseh tekočih transferjev je 
namenjenih tudi ne pridobitnim organizacijam.  

Tretja kategorija so seveda investicijski odhodki, ki se v letošnjem letu s 
predlogom rebalansa povečujejo za dobrih 15 % in znašajo 28.000.000,00 EUR. Od tega 
je predvideno izključno za gradnjo, če se pogleda samo strukturo investicijskih odhodkov 
dobrih 23.000.000,00 EUR, ostalo so spremljevalni odhodki, ki so vezani na same 
investicije. Povečanje gre na račun določenih projektov, ki so pač prišli noter skozi 
pridobljene razpise oziroma predvidena sredstva, ki jih bomo še pridobili, delno pa tudi na 
račun tega, da se investicijski transferji zniţujejo. Namreč, v veljavnem proračunu smo 
imeli investicije v Osnovno šolo Ledine in Osnovno šolo Frana Erjavca prikazano kot 
investicijski transfer, dejansko se pa to izvaja v okviru občinske uprave in je to v bistvu 
investicijski odhodek. 

V nadaljevanju gremo na tisti drugi del celotnega proračuna. To je račun finančnih 
terjatev in naloţb. Tu se predvsem finančne terjatve zniţujejo. Gre na račun zniţanja 
danih posojil in pa seveda kupnin iz naslova financiranja prejetih vračil iz naslova 
stanovanjskega zakona. Tu se v bistvu iztekajo krediti, ki smo jih dali na osnovi  
stanovanjskega zakona. Na drugi strani se zniţujejo tudi kapitalske naloţbe. Ko smo 
pripravljali proračun, smo seveda morali iskati načine, kako privarčevati, da bi bilo 
zadolţevanje čim manjše. Pri tem smo seveda pregledovali vsa moţna poslovanja tudi 
naših zavodov in ugotavljali kakšne so rezerve. Takrat smo pač ugotovili, da bi se 
najlaţje skupaj s stanovanjskim sladom odrekli tej naloţbi v letošnjem letu. Glede na to, 
da stanovanjskemu skladu ostajajo sredstva iz lanskega leta in da ima nekaj investicije 
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predvidene v drugi polovici leta, smo pač presodili, da je najbolje, da razmislimo tudi o 
zadolţevanju stanovanjskega sklada, v kolikor bi prišlo pri njih do izvedbe te investicije.  

Rezultat vseh prihodkov, odhodkov ter računa financiranja in terjatev ter naloţb  
se izkazuje v računu financiranja, in sicer je predvideno za 4.000.000,00 EUR 
zadolţevanja. Povedati moram, da se lahko zadolţimo samo za investicije, in sicer 
investicije morajo biti pripravljene tako, da lahko dokaţemo, da je bila investicija 
načrtovana pravilno in da so bili tudi odhodki dejansko ustvarjeni. Tu moram tudi 
opozoriti, da stanje v Sloveniji je takšno, da tudi banke imajo teţave s kreditiranjem. Mi 
smo morali ţe v naprej predvideti, katere investicije gredo v zadolţitev. Informativnih 
ponudb bank smo dobili samo tri in še tu moramo kar krepko razmisliti, kako bomo te 
zadolţitve izpeljali.  

Sedaj se običajno pogleda tudi pri splošnem delu kako je, za kakšne namene se 
bo uporabljalo. Proračun mestne občine financira 18 področij proračunske porabe. Če 
pogledam po področjih proračunske porabe, je največji odstotek odhodkov občinske 
uprave, ki so v skupnem znesku 50.393.000,00 EUR. Največji odstotek gre za 
financiranje investicij na področju prostorskega, varovanja okolja in naravne dediščine.  
Tu sta dva največja projekta Centralna čistilna naprava in pa izgradnja Regijskega 
odlagališča odpadkov.  

Skoraj 22 %  vseh sredstev občinske uprave, to je 10 900.000,00 EUR gre za 
financiranje področja izobraţevanja. Tudi tu je zelo pomembno vedeti, da je kar štiri 
milijone namenjenih tekočemu financiranju vrtcev v mestni občini. Imamo pa tudi kar 
nekaj investicij v šole in vrtce. 

Tretje področje, ki je tudi pomembno zastopano v odhodkih je področje prometa, 
prometne infrastrukture in komunikacij z 12 %. Vsa ostala področja so seveda v 
proračunu bistveno manj zastopana. Toliko bi imela. 

 
Matej Arčon, ţupan:  
Odbor za prostor, izvolite. 
 
Boris Rijavec, predsednik odbora za prostor: 

Odbor za prostor je na predlog rebalansa proračuna oziroma Odloka o spremembi in 
dopolnitvi Odloka o proračunu MONG za leto 2013 sprejel en amandma, in sicer za 
postavko 07214 Izgradnja male čistilne naprave, kanalizacija naselja Lohke, se zagotovi 
150.000,00 EUR iz naslova takse za obremenjevanje okolja.  

 
PRILOGA 19 

 
Matej Arčon, ţupan: 

Odbor za gospodarstvo, izvolite. 
 
Oton Filipič, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo predlaga na Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu 
MONG za leto 2013 naslednji amandma, in sicer, da se doda nova proračunska postavka 
Vzdrţevanje sakralnih objektov v višini 20.000,00 EUR in za isti znesek se zniţa 
proračunska postavka 09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev. Mestnemu svetu 
predlagamo, da ta amandma sprejme.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Odbor za socialno varstvo in zdravstvo, izvolite.  
 
Tomaţ Horvat, mag., predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Mi smo tudi obravnavali in smo sprejeli sledeči amandma, in sicer: »V proračunu naj se 
doda novo proračunsko postavko Center dnevnih aktivnosti za starejše Nova Gorica v 
višini 12.000,00 EUR, posledično se za enak znesek zmanjša proračunska postavka 
10106 Regresiranje oskrbe v domu ostarelih.   
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Potem smo sprejeli sklep, da naj se zaradi pereče problematike na stanovanjskem 
področju, poskuša zagotoviti v proračunu dodatna sredstva za Stanovanjski sklad 
MONG.  

Mestnemu svetu predlagamo, da predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o proračunu MONG za leto 2013 s temi dopolnili sprejme. 

 
PRILOGA 20 

 
Matej Arčon, ţupan: 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport, izvolite. 
 
Tomaţ Torkar, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport je obravnaval odlok in je sprejel priporočilo, da je 
potrebno čim prej pristopiti k pripravi dolgoročne strategije razvoja MONG na vseh 
področjih.   

Nadalje, da je pred sprejemom proračuna za leto 2014 potrebno pripraviti pregled, 
iz katerega bo razvidno, kakšne so zakonske obveznosti občine, kakšne so prevzete 
obveznosti občine iz preteklih let in obseg razpoloţljivih sredstev.  

Predlaga se, da se odlok sprejme.  
 

Matej Arčon, ţupan: 

Prijave na razpravo. Boris Rijavec, pripravi naj se Anton Peršič. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 
Imam pet amandmajev. Ne bom se spuščal v razpravo glede tega rebalansa, ampak bom 
kar prešel k amandmajem.  

Prvi amandma. Pri postavki 07008 Nujne in nepredvidene sanacije se v 
obrazloţitvah dopolni: »Sredstva so namenjena tudi za sanacijo podpornega zidu v 
Puštalah, da se omogoči ustrezen dostop intervencijskim vozilom.«    

Drugi amandma. Postavka 21101 KS Banjšice – Investicije in investicijsko 
vzdrţevanje stvarnega premoţenja se poveča za 6.000 EUR za ureditev vodovodne in 
kanalizacijske napeljave, zmanjša se postavka 07185 Rekonstrukcija – Kriţišče Šmihel 
za 6.000 EUR.  

Tretji amandma. Postavka 39110 KS Trnovo – Investicije in investicijsko 
vzdrţevanje stvarnega premoţenja se poveča za 10.000 EUR za zamenjavo oken 
oziroma drugi v naprej dogovorjeni poseg v KD, ki je naveden v predlogu finančnega 
načrta KS, zmanjša se postavka 07185 Rekonstrukcija - Kriţišče Šmihel za 10.000 EUR. 

Četrti amandma. Postavka 26109 KS Grgar - Komunalni objekti v KS - 
pokopališča in poslovilni objekti se poveča za 2.500,00 EUR, za ta znesek se na drugi 
strani povišajo prihodki iz naslova najemnin za grobove v KS Grgar. 

Peti amandma. Postavka 07017 Parcelacija, ureditev lastništva, javno dobro in 
rekonstrukcija krajevnih poti v Lokovcu se poveča za 10.000,00EUR, za 10.000,00 EUR 
se poveča zadolţevanje občine.  

PRILOGA 21 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Anton Peršič, pripravi naj se Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Anton Peršič: 

Z obrazloţitvijo rebalansa proračuna razumem, da je to potrebno zaradi zmanjšanja 
priliva sredstev. Sprašujem se pa, ali je to potrebno tudi, da povečujemo potem 
zadolţevanje, saj bi lahko kadar se nam v realnosti dogaja, da imamo sredstva v 
proračunu in niso realizirana, lahko ta sredstva preloţili na druge projekte.  
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Potem sem opazil, da je v gradivu navedeno, da se zelo poveča strošek za študije 
in izdelavo projektov in zanima me, kakšne so te študije, ki jih izvajamo, kdo jih izvaja in 
kakšni so potem uspehi v realizaciji teh študij.  

Za stvari, ki pa so ţe bile v proračunu, bi pa rekel tako. Za našo krajevno skupnost 
danes nimam amandmajev, moral bi jih sicer imeti, ker so bile stvari ţe v proračunu in so 
sedaj ob rebalansu izpadle. Imamo pa dogovor s pripravljavcem proračuna in ţupanom 
ter smo tako usklajeni o nadaljnjem delu, zato predlagam k temu dogovoru samo še 
naslednji sklep.  

Mestni svet zavezuje ţupana, da takoj po sprejetem rebalansu proračuna MONG 
za leto 2013 sproţi postopke za ţe dogovorjeno reševanje problematike v KS Osek– 
Vitovlje.  

PRILOGA 22 
 
Matej Arčon, ţupan: 
Gregor Veličkov, pripravi naj se Miran Müllner. 
 
Svetnik Gregor Veličkov:  
Imam dva amandmaja. Enega kot ste ţe uganili za ţičnico Lokve v višini 200.000,00 
EUR, ne bom dodatno razlagal, ker smo prej ţe preveč časa porabili in drugega, to je 
uslišanje prošnje stanovalcev Ceste pod Škabrijelom za asfaltacijo v višini 23.000,00 
EUR. Pogovarjal sem se z njimi, tu me je zmotila tudi obrazloţitev, ampak sem hotel 
obrazloţitev za dokončanje ureditve odvajanja meteornih vod. Pojasnili so mi, da je 
druţba Vodovodi in kanalizacija, d.d. poskušala urediti odvodnjavanje meteornih vod in 
naredila to, da ob vsakem deţju curkoma teče voda v klet enega od teh, ki so zbirali 
podpise.  

Mislim, da je potrebno takšen amandma podpreti in zato ga je podpisala tudi naša 
svetniška skupina.  

PRILOGA 23, 24 

  
Matej Arčon, ţupan: 

Miran Müllner, pripravi naj se Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Sam bi tudi rad razpravljal o tem rebalansu proračuna, ki je tekel pač na način, kot je  
tekel in bom rekel, da se v dosti stvareh ne strinjam s tem, kar je predlagano.  

Najprej smo sprejemali dvoletni proračun in v lanskem letu sem podprl proračun 
tudi zaradi tega, ker je bilo takrat v zadnjem hipu na mizi, da bo realiziran skate park, pa 
ni bil realiziran. Podprl sem proračun tudi zaradi tega, ker je bilo z velikimi obljubami 
rečeno, da se bo nekaj delalo na magistrali, da se bo končno uredilo mestno središče, pa 
se ga ni uredilo. Podprl sem ga tudi zaradi tega, ker sem se zelo boril zato, da bo ţe v 
letošnjem letu se začelo nekaj delati na servisnem objektu v športnem parku, pa 
dejansko sem danes prebral v Primorskih novicah, da se s te postavke umikajo sredstva, 
ne vem v kakšni višini.  

Leta 2008 ţe v prejšnjem mandatu smo nekako vse politične stranke sprejele nek 
konsenz, da bomo podpirale stanovanjski sklad. Tam sicer ne vem, kaj se dogaja, neka 
zgodba je, ampak dejansko tudi tam umikamo sredstva. Dajati neke stvari noter v  
proračun ni noben problem, problem je, da ni realizacije. Kaj mi pomaga, če bi dal nek 
amandma in da hotel, da se bo nekaj naredilo, potem pa bi videl drugo leto, da ni 
narejenega od tega nič in enostavno bi se sredstva prerazporedilo. Tako, da sem do tega 
proračuna, g. ţupan, precej kritičen.  

Upam, da bomo do 22. 6. začeli nekaj delati na cesti na Gradišču, kjer je 
obljubljeno, upam, da se bo kaj premaknilo v Vitovljah, upam, da se bo naredilo 
pokopališče v Ozeljanu, upam tudi, da se bo podprlo tisto zadevo v zvezi z Lokvami. Sem 
pa kritičen, predvsem v tem, da mestna občina kupuje mrtve. Na to ne pristajam in zaradi 
tega bom tudi pripravil en sklep in vam ga poslal in upam, da ga boste sprejeli.  
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Poleg tega sem pa ţe prej predlagal, da bi bilo mogoče pametno razmisliti, da bi 
kupili v letošnjem letu prostore TIC-a v Eda centru, ker mislim, da bi bila to ekonomična 
poteza, ampak spet je to vaša odločitev, g. ţupan.   

Verjamem, da bodo sprejeti sklepi, saj pravim verjetno bo cel kup amandmajev, 
ker smo imeli premalo časa, da bi lahko šli tudi skozi. Še danes ob 12.30 uri so nam 
nekatere stvari letele na e-mail, tako, da res ne vem, če bodo vse te stvari, ki so noter 
zapisane, če so vsa ta zadolţevanja, ki so zapisana, realizirana v letošnjem letu. Sam 
sem precej skeptičen do tega, vendar, če potrebujete kakšno mojo pomoč, vam lahko 
pomagam, sicer pa vam ţelim, da boste to naredili.  

 
PRILOGA 25  

 
Matej Arčon, ţupan: 

Valter Vodopivec, pripravi naj se Tomaţ Slokar. 
  
Svetnik Valter Vodopivec: 

Na splošno bom povedal nekaj misli o tem predlogu rebalansa.  
Do samega predloga sem kritičen, zato, ker po mojem mnenju zagotovo ne 

odraţa realnega stanja v času in prostoru. Namreč, zavajajoče je, če gledamo plan za 
leto 2013 in pa predlog rebalansa, ker se praviloma številke niţajo, govorim o prihodkovni 
strani. Potrebno je pogledati predlog rebalansa za 2013 in pa oceno doseganja plana za 
2012 in tu, če s takega zornega kota gledamo, bomo opazili, da se praktično pričakuje na 
vseh postavkah višje prihodke. Osebno si ne znam razloţiti take filozofije.  

Skeptičen ali pa kritičen sem pa do takega pristopa zaradi preprostega dejstva, 
kajti občutek dobivam, da se proračun, tudi rebalans v tem primeru, pripravlja kot spisek 
ţelja, vključuje se vse, praktično večino ţelja strank, svetnikov in ostalih, z vedenjem v 
naprej, da to ne bo realizirano. Tak princip pa omogoča eno nevarno situacijo, in sicer to, 
da skrbniki posameznih postavk lahko prosto brez nekega potrebnega opravičevanja 
razpolagajo s planiranimi sredstvi. Glede na to, da jih ne bo za vse potrebe, imajo proste 
roke, da izbirajo, kaj bodo s temi sredstvi recimo financirali z jasno obrazloţitvijo, da na 
koncu realizacija ne bo taka in se pač ni dalo vsega narediti. To je preveč udobno z 
mojega stališča in mislim, da bi moral biti proračun bistveno bolj realno postavljen. To je 
okrog bolj splošnega dela. 

Imam še dve pripombi načelne narave pri posebnem delu. Namreč, iz predloga 
rebalansa izhaja, da v naši občini razpolagamo s kar zajetno količino denarja in nimamo 
nobenih teţav z nadaljevanjem prakse, ko se financira študije, analize, projekte, urejanje 
prostora in tako naprej, kar sem ţe na zadnjih dveh sejah v bistvu pri točki - pobude in 
vprašanja, izpostavljal. Ta trend se nadaljuje.   

Osebno pa menim, da bi se morali temeljito posvetiti posameznim postavkam in 
iskati rezerve za tiste amandmaje, ki jih bomo potem potrjevali in ne pokrivati amandmaje 
z obvezo, da se bo občina zadolţevala zato, da se zadovolji tistim potrebam, ki se bodo 
danes še pojavile.  

Tako, da sam se bom sicer odločal po vloţenih amandmajih, sem pa kot rečeno 
kritičen do tega dokumenta.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Vida Škrlj, pripravi naj se Darinka Kozinc. 
 
Svetnica Vida Škrlj:  

Ker ţelim z lastnim zgledom prispevati k temu, da so naše seje čim krajše oziroma naše 
odločitve čim bolj tehtne, se bom odpovedala svoji razpravi na temo prihodkovne strani 
proračuna, ker sem s temi pripombami seznanila včeraj direktorico občinske uprave na 
seji odbora za kulturo, šolstvo in šport.  

Dovolite mi, da v imenu svetniške skupine Socialnih demokratov predstavim samo 
amandmaje, ki smo jih danes vloţili na temo rebalansa.   
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Prva zadeva se nanaša na Varstveno delovni center. Mislim, da tu ni potrebna 
velika obrazloţitev. Veste, da se projekt Varstveno delovnega center vleče ţe kar nekaj 
let. Na lanski seji tega mestnega sveta v septembru smo sprejeli sklep, da bo občina v 
tem letu zagotovila sredstva za svoj deleţ pri tej investiciji. To še posebej poudarjam 
zaradi tega, ker se v medijih pojavljajo informacije, da bo občina gradila namesto drţave.  
Temu vsekakor ni tako, mi vsi vemo, da je ta pogodba med mestno občino in 
Ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve sestavljena tako, da je deleţ mestne 
občine 40 % in pri  4 milijonih vredni investiciji znaša ta deleţ 1.600.000,00 EUR.  

Postavila sem tudi ţupanu dve vprašanji o poteku pogajanj z ministrstvom, vendar 
doslej nisem dobila odgovorov. Sem pa odgovore prebrala v Primorskih novicah.  
Novinarji so imeli več sreče kot jaz. Pojasnjeno jim je bilo, da bo ta investicija začeta s 
strani občine v drugi polovici leta, zato je naša svetniška skupina pripravila amandma, da 
se v proračunu zagotovijo sredstva za te namene v višini 550.000,00 EUR, torej za ta 
znesek je potrebno tudi popraviti Načrt razvojnih programov za obdobje 2013 do 2017, s 
tem, da se seveda razlika do te končne obveznosti mestne občine 1.055.000,00 EUR 
zagotavlja v letu 2014. Proti postavka torej za ta amandma, ki je na postavki 10104 
Investicija v bivalne enote VDC-ja je proti postavka in je seveda predvideno 
zadolţevanje. 

Druga amandma se nanaša na KS Lokovec, in sicer postavka 29108 Investicije in 
investicijsko vzdrţevanje stvarnega premoţenja, ki naj bi se povečalo po našem 
amandmaju za 10.000,00 EUR, nanaša pa se na preureditev večnamenske dvorane. 
Postavka 07192 Pločnik Dornberk – Draga se zmanjša v istem znesku.  

Ţeleli bi, da se pri postavki 07140 Avtobusna postajališča ob drţavnih cestah v 
obrazloţitvi dopolni, da je predvidena ureditev avtobusnega postajališča ob regionalni 
cesti na Trnovem.  

Poleg teh amandmajev imamo v svetniški skupini še dva spremljevalna sklepa. 
Prvi se nanaša na Visokošolsko in raziskovalno središče. Torej na VIRS, ki je kakor vemo 
med drugim v lasti mestne občine. Ob uvedbi programa Dizajn inţeniring v Primorskem 
tehnološkem parku, ki se začenja letos in za katerega so v proračunu predvidena 
sredstva v višini 35.000,00 EUR za najem prostorov v tehnološkem parku, predlagamo, 
da se sprejme sklep, torej neka zaveza občine, da bo za namene najema prostorov za ta 
program zagotavljala sredstva tudi v prihodnjih petih letih, ker seveda, če smo dobili en 
novi učni program, moramo zagotoviti, da tudi študentje, ki se vpišejo v ta študij v naši 
občini, tudi dokončajo.   

Še en amandma je takšen, ki nima neposrednih finančnih posledic na letošnji 
rebalans. Nanaša se  pa na izvajanje Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v MONG. Namreč, ta sklep smo sprejeli ţe v letu 2011 in po tem 
odloku bi morali v proračunu na strani odhodkov izkazati posebno proračunsko postavko 
za te namene in to v tem rebalansu ni, tako, da opozarjamo, naj se to zagotovi.  
 

PRILOGA 26 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Darinka Kozinc, pripravi naj se Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Svetniška skupina Socialnih demokratov je svoje amandmaje pripravila v strjeni obliki, 
meni pa dovolite samo še nekaj besed kot dopolnilo mojemu kolegu Valterju Vodopivcu.  

Tudi moje mnenje je, da ta rebalans proračuna ni preveč varčno naravnan in tudi 
ne posebno razvojno. Uresničitev seveda pa prepuščam občinski upravi in seveda  
ţupanu in bomo videli kolikšen procent se bo izkazal pri poročilu o izvajanju proračuna.  

Prav tako se ne morem strinjati, da so v teh kriznih časih razkošno zasnovane 
prireditve. Ne nazadnje z 11. točko, pri kateri smo se kar dosti ukvarjali glede 
nezaposlenosti, smo imeli veliko povedati in mislim, da to bi moral tudi rebalans 
proračuna odraţati in vsekakor pa tudi ne podpiram zadolţevanja.  
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Dolţna pa sem povedati oziroma prebrati dopis KS Solkan, ki so mi ga poslali, in 
sicer Solkanci pravijo tako, da so razočarani, ker tistih obljubljenih 15.000,00 EUR, 
mislim, da je to denar, ki je neposredno last oziroma je to denar KS, če smem tako reči, 
vendar gre v integralni proračun, ampak vseeno, niso dobili in pričakujejo, da ta plan, ki 
so ga oni pravočasno poslali, se torej v tem rebalansu proračuna vendarle izvaja. 

Druga zgodba je pa reakcija nekaterih krajanov Dornberka, kot svetnica sem to 
dolţna povedati. Vem, da je bil sestanek na katerem niso dobili obljubljene časovnice 
izvajanja telovadnice v Dornberku. Skratka, oni so takrat to zahtevali, da se je tudi 
postavka zmanjšala oziroma zniţala iz 200.000,00 EUR na 100.000,00 EUR in da gre 
samo za dokumentacijo in jih skrbi ali se bo gradnja te telovadnice resnično začela. Torej, 
to sem bila dolţna povedati, ker so me ljudje prosili.  
  
Matej Arčon, ţupan: 

Mirjam Bon Klanjšček in pripravi naj se Aleš Jakin.  
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 

Spet bom govorila o Stanovanjskem skladu MONG in rada bi poudarila, da se je v 
stanovanjskem skladu ob zniţanju namenskih sredstev zniţalo namensko premoţenje 
sklada v višini najmanj 700.000,0000 EUR amortizacije ter ostalih investicijskih  tekočih 
vzdrţevanj, ki prav tako zmanjšujejo namensko premoţenje.   

Stanovanjski sklad ima v finančnem načrtu za leto 2013 zapisane konkretne 
projekte, ki so v teku, in sicer obnova hiše v Čepovanu 400.000,00 EUR, subvencije 
kreditov v višini 300.000,00 EUR, začetek gradnje v Prvačini v višini 500.000,00 EUR in 
nakup več stanovanjske stavbe v Roţni Dolini 450.000,00 EUR, kar skupaj znaša 
1.650.000,00 EUR.  

Kljub temu, da je odbor za socialno varstvo in zdravstvo dal priporočilo, da se 
stanovanjskemu skladu povečajo sredstva, pa za enkrat s strani uprave niso predvidena, 
se bo moral stanovanjski sklad zadolţiti, pri čemer bo potrebno poroštvo mestne občine.  

Zato predlagam spremljevalni sklep: »Mestni svet podpira gradnjo in nakup 
neprofitnih stanovanj, zato naj se v ponovnem rebalansu proračuna za leto 2013 
zagotovijo potrebna sredstva oziroma naj se za ta namen Stanovanjskemu skladu MONG 
odobri poroštvo za najem kredita v letu 2013.«   
 

PRILOGA 27 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Aleš Jakin, pripravi naj se Patricija Šulin. 
 
Svetnik Aleš Jakin:  

Bom prav kratek in jedrnat.  
Imamo krasen proračun. Ogromno denarja, 48 milijonov evrov za tako občino je to 

ogromno. Imamo reorganizirano in vitko upravo. Ogromno dobrih amandmajev. Vaša je 
samo ena stvar, samo ena, realizacija. Preko realizacije pa ljudje čutijo naše delovanje 
zakaj sploh sedimo tu in zakaj uprava sedi na svojih mestih.  

Zato vas prosim, da ne bomo na koncu imeli samo lepo in zadolţeno občino brez 
projektov, lotite se dela in speljite projekte tako, kot smo jih tudi mi potrdili in odobrili.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Hvala za spodbudne besede. Patricija Šulin. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Bolj na kratko bi rada pokomentirala o tem dokumentu. 

Podprla ga bom verjetno z vsemi amandmaji, ki so tu dani v nekem soglasju z 
lokalnimi skupnostmi, kar je najbolj pomembno. Se pa ponovno vidi, da naše podeţelje,  
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naše KS imajo veliko večje potrebe, kot jim tu mi dajemo z rebalansi proračunov in tudi s 
proračuni, ko to obravnavamo in sprejemamo.  

Bilo bi zanimivo, če bi naredili enkrat v finančni sluţbi mestne občine in bom to 
predlagala kdaj drugič, ko bo mogoče manj dela v občinski upravi, razrez koliko ima 
pravzaprav prihodkov vsaka posamezna KS v naši občini glede na število njihovih 
prebivalcev v smislu davkov in prispevkov in bi bile verjetno številke zelo zanimive. Ker 
na primer Šempas, ki je v naši neposredni bliţini, ima verjetno iz naslova davkov in 
prispevkov, kar se nateka v proračun občine, tega denarja veliko preveč, verjetno nekaj 
kratnik tega, kar jim sedaj kot KS dodeljujemo, pa verjetno ni edina taka KS.  

Zanima me še za grad Branik, ki se bo v kratkem, se je ţe, ali pa se bo prenese l 
na mestno občino. Taka je bila sicer namera. Po takratnem projektu naj bi bilo potrebno 
za njegovo obnovo, če sem takrat prav razumela svetnika Ţerjala, potrebnih pribliţno 
2.000.000,00 EUR načrtovanih iz kohezije, sedaj pa tu vidim, da je vsako leto - 2013 do 
2017 namenjenih le 50.000,00 EUR brez navedbe drugih virov.   

Pokomentirala bi še VDC, kar je podprla svetnica Škrlj. Ta vaš amandma bom 
podprla, kjer predlagate, da se za leto 2013 za gradnjo zagotovi 550.000,00 EUR. Moram 
pa tu povedati, kar je ţe svetnik Jakin opozoril. V kolikor se mestna občina z ministrstvom 
ne dogovori, da bo ona prva začela res graditi v letu 2013, tako kot so mediji navajali, 
potem kljub temu, da sprejmemo ta amandma, ţal se to ne bo zgodilo, ker razpis za 
izbiro javnega izvajalca daje ministrstvo. Preden bo dalo ministrstvo razpis, se mora z 
občino dogovoriti, da občina v tem primeru resnično prva začne s to gradnjo. V kolikor pa 
vidim tudi sama tu v proračunu na postavki VDC, razumem, da občina v letu 2013 ne 
namerava prva graditi VDC. Torej ne namerava prva začeti z gradnjo VDC.-ja. Lahko bi 
ga začela tudi drţava, vendar drţava v letu 2013 za VDC nima sredstev, saj jih je 
rezervirala v letu 2014.  

Kot občina pa bi resnično lahko to začeli graditi ţe v letu 2013, vendar kot sem ţe 
povedala, v soglasju z Ministrstvom za delo, druţino in socialne  zadeve tako, da tudi tu 
ponujam svojo pomoč. V kolikor je kakšen kratek stik ali zaplet pri kontaktih z 
ministrstvom, me pa do današnjega dne za kaj takega iz občinske uprave Nova Gor ica ni 
prosil nihče. Tako, da razumem, da pogovori uspešno potekajo.  

 
Matej Arčon, ţupan:  

Odgovoril vam bom v zvezi z Varstveno delovnim centrom.  
Zgodba ima svojo zgodovino in verjetno jo vsi poznate. Varstveno delovni center 

ni investicija MONG, ampak investicija pristojnega Ministrstva za delo, druţino in socialne 
zadeve, ki je tudi nosilec pogodbe, je tudi lastnik, imetnik, če ţelite gradbenega 
dovoljenja in mestna občina se je s pogodbo zavezala, da bo to investicijo sofinancirala v 
višini 40 %.     

Pozdravljam amandma Socialnih demokratov in tudi vse napore. Moram povedati, 
da sem se takoj po nastopu mojega mandata zglasil pri takratnemu ministru Svetliku  
skupaj z njegovimi sodelavci in takrat je bila seveda ţelja, da to investicijo izpeljemo čim 
prej. Sredstva so bila ves čas v proračunu MONG tudi zagotovljena. Tam nas je pristojni 
za vodenje te investicije prepričeval, da v letu 2011 in 2012 ne bo nič, ampak v letu 2013 
nam zagotavlja, da smo prvi na vrsti. Prišlo je do razpisa. Ponovno je MONG imela 
sredstva v proračunu in ker je bil takrat objavljen razpis, so se sredstva na drţavnem 
nivoju zniţala za 2 % in niso izbrali nobenega ponudnika.  

Večkrat sem tudi pisal ministru prošnjo za sestanek, ker tem, se opravičujem, 
birokratom ne verjamem več. Do sedaj odgovora na to ţal nimamo. Ampak tu ni 
pomembno, ali danes, ali kasneje v rebalansu mestna občina zagotovi svoja sredstva,  
pomembno je to, da ima drţava zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2014, če ţe ne 
v letu 2013. Če tega potrdila mi ne dobimo, sploh nima nobene zveze kdo začne prej. Saj 
je eden investitor. Smo soinvestitorji, mi ne moremo začeti, oni končati. Lahko začnemo s 
financiranjem, to se strinjam, če je bilo tako tudi mišljeno. Drugače ne gre, ali pa se 
odpovemo pač tej investiciji, ali pa rečemo, bomo vse pokrili mi in to je naša investicija. 
Samo Varstveno delovni center je ustanovljen s strani drţave. Če dobimo pisna 
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zagotovila s strani drţave, da bodo sredstva zagotovljena v proračunu, saj tudi razpisa ne 
moreš objaviti, če ti nimaš v proračunu denarja za investicijo. Tudi faznosti ni tu, je samo 
razdeljeno, kaj pripada občini in kaj pripada ministrstvu.  

Upam, da boste čim prej sprejeli proračun za leto 2014. Tako bomo imeli 
zagotovila in bomo vse napore vloţili v to, da se ta investicija tudi izpelje, kar je ţelja 
vseh, ampak vse se začne in konča pri denarju. Vse ostalo so zgolj formalnosti. Tako pač 
je. 

Replika, izvolite. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Replika ali pa razprava, da ne bom kršila poslovnika.   

Očitno je, da ne teče neka komunikacija med mestno občino in Ministrstvom za 
delo, druţino in socialne zadeve, tako, da predlagam, da se mogoče usedemo skupaj in 
da poiščemo neko skupno pot k začetku gradnje VDC Nova Gorica. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Super, hvala.  
Razprava, g. Miro  Kerševan.  

 
Svetnik Miro Kerševan: 
Ker je ga. Vida Škrlj vzela sredstva v višini 10.000,00 EUR na postavki Dornberk – Draga 
in ker je cesta oziroma ta pločnik vezan na cesto, bi prosil, da teh 10.000,00 EUR povrne, 
ker drugače se ne bosta mogla delati ne cesta in ne pločnik. Smo spet ujeti. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Če ni več razprave, imamo amandmaje. Predlagal bi, da se vodje svetniških skupin čez 
deset minut dobimo v stekleni ali zeleni dvorani. Odrejam pol ure odmora.  
 
Spoštovane svetnice, svetniki  in ostali prisotni. Nadaljujemo s sejo, verjetno najdaljšo do 
sedaj.  

Povedal bom tako, kot smo se dogovorili in vsekakor morate glasovati po vaši 
vesti. Povedal bom, kje smo bili usklajeni in tam kjer je imela katera od svetniških skupin 
pomisleke in se je do teh potrebno opredeliti. 

Najprej dajem na glasovanje predlog sklepa oziroma amandmaja svetnika 
Antona Peršiča, ki pravi, da mestni svet zavezuje ţupana, da takoj po sprejetem 
rebalansu proračuna za leto 2013 sproţi postopke za ţe dogovorjeno reševanje 
problematike v KS Osek–Vitovlje. Tu mislimo na spremembo OPN-ja in smo bili 
soglasni, da se ta predlog tudi podpre. Glasujemo. 

 
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaţ Horvat, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 
Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, 
Stanko Ţgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 

Svetnik Miran Müllner predlaga dva dodatna sklepa, in sicer: 
1. V načrtu ravnanja s premoţenjem za leto 2013 se v pridobivanju premoţenja ne 

odkupi zemljišča pod zaporedno številko 57. 
2. Občinska uprava prouči moţnost in ekonomičnost nakupa prostorov TIC v Eda 

centru v letu 2013. 
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Pri prvi točki je svetnik Miran Müllner v imenu svetniške skupine nasprotoval temu 
predlogu in tudi potem sestanek zapustil. Izrazil je pač nestrinjanje, da se kupi zemljišče, 
ki je v lasti ţupnije v Grgarju za potrebe pokopališča. Odločili smo se, da se vsak odloči 
po svoji vesti. Ta zgodba pa traja ţe pribliţno deset let.  

Pri drugi točki, da občinska uprava prouči moţnost in ekonomičnost nakupa 
prostorov TIC-a pa smo bili soglasni.  

 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar:  

Ţupan, postopkovno, če lahko obrazloţite, ali glasujemo za ali proti, da ne bo 
nesporazuma. 
  
Matej Arčon, ţupan: 

Svetnik Müllner predlaga, da v načrtu ravnanja s premoţenjem za leto 2013 se pri  
pridobivanju premoţenja ne odkupi zemljišča pod zaporedno številko 57.  

Če ste za to, da se ne kupi, glasujete za, če ste proti, ostane ta postavka noter. 
Prosim, da glasujete. Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov jih je 11 glasovalo za, 12 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Tomaţ Horvat, 
Aleš Jakin, Miro Kerševan, Miran Müllner, Boris Rijavec, Marko Tribušon, Gregor 
Veličkov, Valter Vodopivec. 
PROTI so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, 
Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaţ 
Torkar, Milojka Valantič, Stanko Ţgavc.  
Sklep ni bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog sklepa svetnika Mirana Müllnerja, da občinska uprava 
prouči moţnost in ekonomičnost nakupa prostorov TIC v Eda centru v letu 2013.  

Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir 
Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 

Od tu naprej bom povedal mnenje vseh tistih, ki smo bili še takrat prisotni z izjemo 
predstavnika svetniške skupine g. Müllnerja.  

Lista Roberta Goloba predlaga, da mestni svet podpira gradnjo in nakup 
neprofitnih stanovanj in bo za ta namen odobril poroštvo za najem kredita 
Stanovanjskemu skladu MONG v letu 2013 ali da se v rebalansu proračuna 
zagotovijo potrebna sredstva. Tu smo bili soglasni, da se ta predlog podpre. Prosim, 
če glasujete. Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaţ Horvat, Miro Kerševan, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, 
Marko Tribušon, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, 
Stanko Ţgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
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Potem je bil sklep odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki pravi, da naj se v proračunu 
MONG doda novo proračunsko postavko Center dnevnih aktivnosti Nova Gorica v višini 
12.000,00 EUR. Posledično se za enak znesek zmanjša proračunska postavka 
Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih.  

Tu smo bili soglasni, da se ta amandma ne podpre, ker tu gre za aktivnost društva 
in bi na tak način bil nezakonit in bi za opremo teh prostorov, ki so v naši lasti, iskali 
druge rešitve.  

Predlog sem prebral, stališče povedal, prosim, če se do tega predloga tudi 
opredelite. Glasujemo. 

 
Od 27 svetnikov jih je 5 glasovalo za, 19 proti.  
ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Tomaţ Horvat, Miran Müllner, Črtomir Špacapan, 
Gregor Veličkov.  
PROTI so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, 
Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 
Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc. 
Amandma ni bil sprejet.  
 
Potem imamo predlog amandmaja odbora za prostor, da se za postavko Izgradnja 
male čistilne naprave in kanalizacija naselja Lohke zagotovi 150.000,00 EUR iz 
naslova takse.  

Direktorica je povedala, da bomo kljub temu iskali tudi še najbolj optimalne rešitve 
skupaj s strokovnimi sluţbami in s podjetjem Vodovodi in kanalizacija, d.d. in tudi 
moţnost soglasij vseh tistih, ki so bili v to čistilno napravo tudi vključeni. Odločili smo se 
soglasno, da ta predlog vendarle podpremo.  

Prosim, če glasujete. Glasujemo.  
 

Od 27 svetnikov jih je 20 glasovalo za, 2 proti.  

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, 
Tomaţ Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Stanko Ţgavc. 
PROTI sta glasovala: Miran Müllner, Marko Tribušon. 
Amandma je bil sprejet.  
 

Odbor za gospodarstvo predlaga, da se doda nova proračunska postavka Vzdrţevanje 
sakralnih objektov v višini 20.000,00 EUR, za isti znesek se zniţa proračunska postavka 
Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev.  

V kolikor bo ta predlog amandmaja sprejet in se ta postavka uvrsti v proračun, bo 
potrebno tudi kasneje sprejeti odlok in način o delitvi teh sredstev. Tu nismo bili 100 % 
enotni.  

Prosim, da se do tega amandmaja tudi opredelite. Glasujemo. 
 

Od 27 svetnikov jih je 11 glasovalo za, 14 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Patricija Šulin, Tomaţ 
Torkar, Milojka Valantič. 
PROTI so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Tomaţ 
Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Vida Škrlj, Črtomir 
Špacapan, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Stanko Ţgavc. 
Amandma ni bil sprejet.  
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Svetnik Gregor Veličkov je predlagal, da se doda nova proračunska postavka 
Otroško smučišče Lokve v višini 200.000,00 EUR, za isti znesek naj se poveča 
predvideno zadolţevanje občine.  

Tu je bila ţe obseţna razprava pri 6. točki. Odločili smo se, da se vsaka svetniška 
skupina oziroma vsak svetnik odloči po svoji vesti, tu nismo bili 100 %, nekateri za, 
nekateri proti, predvsem v višini zneska.  

Prosim, da se do tega amandmaja opredelite. Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov jih je 16 glasovalo za, 9 proti.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, 
Tomaţ Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Boris Rijavec, 
Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kaja Draksler, Oton Filipič, Anton Petrovčič, 
Ana Marija Rijavec, Tomaţ Slokar, Patricija Šulin, Mitja Trtnik, Stanko Ţgavc. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Potem je amandma Gregorja Veličkova za asfaltacijo ceste od hišne številke 31/a do 43 
na ulici Pod Škabrijelom, ki se nameni 23.000,00 EUR ter se za ta sredstva doda nova 
postavka Asfaltacija ceste Pod Škabrijelom. Postavka 09060 se zmanjša za 23.000,00 
EUR.  

Tu bi prosil direktorico, ker nam je danes podala neke nove informacije, če 
obrazloţi.  
 
mag. Vesna Mikuţ, direktorica občinske uprave: 

Tik pred sejo sem tudi sama dobila to zadevo v roke. Prosila sem strokovne sluţbe, da 
gredo pogledati, kaj to sploh na terenu je. Dejstvo je, da takšen predlog, da se asfaltira ta 
del cestišča pomeni, da bomo lahko čez pol leta še enkrat opravili asfaltacijo, ker je 
potrebno najprej seveda v okviru OPPN-ja to zadevo urediti in tudi primerno pripraviti 
podlage za to, da se cesta lahko asfaltira oziroma, da se tudi zemljišča odkupi in te 
zadeve uredi.  

Ne bom se opredeljevala, ali je to prav, ali ne, ali boste podprli, ali ne, z mojega 
strokovnega stališča mislim, da asfaltacija v tem trenutku ne bo prinesla nobene koristi. 
Gotovo bo treba najprej razmisliti kako pripraviti podlage in ali so sploh zemljišča naša.  

Odločitev je sicer vaša. V kolikor pa ni vse tako pripravljeno, da lahko gremo v 
asfaltacijo, jo gotovo sama ne bom odobrila. 

 
Svetnik Črtomir Špacapan. 

Predlagal bi, da se strokovne sluţbe odločijo samo, da se ta cesta pač vzpostavi v tako 
stanje, da se lahko vozi, če je sedaj neprevozna, ali pa, da se jo popravi, ampak ne 
asfaltira. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

To smo tudi rekli. Če ta amandma ne bo podprt, bomo najprej iskali ustrezno rešitev, tako 
kot sam pravite, potem celovito pregledali, ali je res asfaltacija tista, ali je potrebno še 
odvodnjavanje, da se celovito reši, da ne asfaltiramo in čez pol leta, eno leto ponovno 
asfaltiramo. V tem smislu smo tudi razpravljali in tudi direktorica je  na to opozorila.  

Izvolite, svetnik Veličkov. 
 

Svetnik Gregor Veličkov: 

Torej, če sem prav razumel, boste prišli tja, pregledali situacijo in  našli rešitev.  
 
Matej Arčon, ţupan:  

Lahko tudi obljubim do naslednje seje, da bi dali ţe vsaj eno okvirno rešitev, če bo to 
časovno moţno.  
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Izvolite, direktorica. 
 
mag. Vesna Mikuţ, direktorica občinske uprave: 

Kolikor vem, so ţe pred časom bila neka svetniška vprašanja in tudi odgovori občinske 
uprave na to temo. To sem sedaj pač preverjala tik pred sejo in še med sejo.  

Lahko zagotovim, da bomo pregledali in vsaj popravili tako, da se bo vzdrţevalo 
cestišče, da bo vozno. To bo gotovo ta trenutek cenejše, kakor, da gremo v asfaltacijo in 
ob naslednjem deţju bo odneslo tisti asfalt. Vse ostalo vam bom lahko naknadno še 
povedala, če se da kaj spremeniti in izboljšati na kratek rok. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Izvolite, svetnik Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Moram replicirati direktorici.  

Prvič ste bili tu Pod Škabrijelom, 500 metrov od te dvorane. Ne vem, če poznamo 
vsako greznico na Banjški planoti, da je tu takšen problem. Tu ni v sklopu plazovitih 
območij, g. Niko in tudi ni tam nekih nepričakovanih neurij. Mislim, da o tem sedaj govoriti 
in preprečevati na tak način ni sprejemljivo. Ljudje so lepo prišli in če je za mestno občino 
v centru mesta teţko urediti 200 metrov ceste potem je to nesprejemljivo. Menim, da bi 
bilo prav, da se govori bolj z argumenti, ne pa o vremenu.  
 
Matej Arčon, ţupan: 
Dajem predlog amandmaja na glasovanje, in sicer, da se za asfaltacijo ceste od 
hišne številke 31/a do 43 na ulici Pod Škabrijelom nameni 23.000 EUR in se za ta 
sredstva doda nova postavka Asfaltacija ceste Pod Škabrijelom. Postavka 09060 se 
zmanjša za 23.000 EUR. Glasujemo. 
  
Od 27 svetnikov jih je 10 glasovalo za, 6 proti.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Tomaţ Horvat, 
Aleš Jakin, Miro Kerševan, Miran Müllner, Tomaţ Torkar, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Boris Rijavec, Vida Škrlj, 
Milojka Valantič, Valter Vodopivec. 
Amandma je bil sprejet.  
 

Vsi naslednji amandmaji so predlogi Svetniške skupine Trnovsko-Banjške planote in 
DeSUS in vsi so dobili od prisotnih tudi 100% podporo. 

Pri postavki Nujne in nepredvidene sanacije se v obrazloţitvah dopolni: 
»Sredstva so namenjena tudi za sanacijo podpornega zidu v Puštalah, da se 
omogoči ustrezen dostop intervencijskim vozilom.« Dajem predlog na glasovanje. 

Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 4 proti. 

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Oton Filipič, Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ 
Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, 
Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Miro Kerševan, Miran Müllner, Gregor 
Veličkov. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Naslednja postavka KS Banjšice - Investicije in investicijsko vzdrţevanje stvarnega 
premoţenja se poveča za 6.000 EUR za ureditev vodovodne in kanalizacijske 
napeljave, zmanjša se postavka Rekonstrukcija – Kriţišče Šmihel za 6.000 EUR. 
Dajem predlog na glasovanje. Glasujemo. 
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Od 27 svetnikov jih je 15 glasovalo za, 8 proti.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Aleš 
Jakin, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Stanko Ţgavc. 
PROTI so glasovali: Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Tomaţ Horvat, Miro 
Kerševan, Miran Müllner, Črtomir Špacapan, Marko Tribušon, Gregor Veličkov. 
Amandma je bil sprejet.  
 

Postavka KS Trnovo - Investicije in investicijsko vzdrţevanje stvarnega premoţenja se 
poveča za 10.000 EUR za zamenjavo oken oziroma drugi v naprej dogovorjeni poseg v 
kulturnem domu, ki je naveden v predlogu finančnega načrta KS, zmanjša se postavka  
Rekonstrukcija – Kriţišče Šmihel  za 10.000,00 EUR.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Se opravičujem. Sedaj ne vem, ali ste se uskladili, da se ne dela kriţišča pod Šmihelom, 
ker vidim, da kriţišče Šmihel počasi čistimo.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Ne, ne gre za to, da se čisti, gre za to, da pogodbe med občino in DRSC-jem še ni. V fazi 
je razpis, ki ga izpeljuje DRSC. To je  drţavna investicija in v tem trenutku smo samo 
ocenili koliko bi bila lahko naša investicija. Vsekakor, če bo DRSC izpeljal razpis, dobil 
izvajalca, pričakujemo pogodbo in takrat bo tudi jasen znesek in bo treba seveda v 
rebalansu ta sredstva zagotoviti. Sedaj so predvidena sredstva, ki bi jih dali. Lahko je 
sedaj 20.000,00 EUR, lahko bo na koncu 50.000,00 EUR ali pa 150.000,00 EUR, odvisno 
od ponudbe in pogodbe. Tako, da tu ni ogroţena investicija, ker je odvisno od DRSC-ja in 
ne od občine.  

Izvolite, g. Špacapan.  
 

Svetnik Črtomir Špacapan: 

To je stara zgodba. To ni usklajevanje proračuna. To je barantanje s temi pet tisoč gor, 
pet tisoč dol. To pomeni, da občinska uprava ni pripravila dobrega proračuna, ker pač 
nekdo skače v ta proračun in mi sedaj rečemo, da tega kriţišča tam v Šmihelu ne bo, ker 
ne vemo niti zakaj. Lahko bi vzeli tudi nekomu drugemu. Sedaj bo dvajset takih 
predlogov, kot smo jih imeli ţe zadnjič in bomo vsakemu dali neko miloščino.  

To ni nobeno usklajevanje proračuna. 
 
Matej Arčon, ţupan:  

Mi se z vami ne strinjamo glede na proračun, ki je v višini 52 milijonov evrov.  
Na seji je potrebno amandmaje glasovati. Mi smo rebalans proračuna pripravili in 

ne vidim nobene tragedije, če govorimo to v višini do petdeset, sto tisoč evrov, pri 52 
milijonih evrov. Smo ga uskladili in to je bilo tudi z našo pomočjo usklajeno in še enkrat 
poudarjam, kriţišče Šmihel je odvisno od Direkcije Republike Slovenije za ceste, ne od 
MONG. Pripravili smo pa vso potrebno projektno dokumentacijo, da je šla ta investicija 
tudi v razpis.  
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 
Ţupan, nisi me razumel. Nič nisem imel proti kriţišču. Imam proti načinu usklajevanja 
proračuna. Zame to ni nobeno usklajevanje proračuna, to je barantanje, še enkrat povem. 
 
Matej Arčon, ţupan: 
Imate svoje mnenje in prav je tako.  

Dajem na glasovanje predlog amandmaja, ki se glasi: »Postavka KS Trnovo - 
Investicije in investicijsko vzdrţevanje stvarnega premoţenja se poveča za 10.000 
EUR za zamenjavo oken oziroma drugi v naprej dogovorjeni poseg v kulturnem 
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domu, ki je naveden v predlogu finančnega načrta KS, zmanjša se postavka  
Rekonstrukcija – Kriţišče Šmihel  za 10.000,00 EUR.» Glasujemo. 

. 
Od 27 svetnikov jih je 15 glasovalo za, 7 proti.  
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaţ 
Horvat, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Stanko Ţgavc. 
PROTI so glasovali: Dejana Baša, Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Miro 
Kerševan, Miran Müllner, Marko Tribušon, Gregor Veličkov. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Postavka KS Grgar – Komunalni objekti v KS – pokopališča in poslovilni objekti se 
poveča za 2.500 EUR, za ta znesek se na drugi strani povišajo prihodki iz naslova 
najemnin za grobove v KS Grgar. Tu nima nobene finančne posledice, samo 
usklajevanje prihodkov in odhodkov. Prosim, da se glasuje. Glasujemo. 

 
Od 27 svetnikov jih je 17 glasovalo za, 1 proti.  
ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Miro Kerševan, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida 
Škrlj, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Tomaţ 
Zarifa, Stanko Ţgavc. 
PROTI je glasoval: Miran Müllner. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Na vrsti so amandmaji Socialnih demokratov. Prvi predlog je bil soglasno podprt. 

Postavka Investicija v bivalne enote – VDC se poveča za 550.000 EUR. Za 
omenjeno investicijo se v računu financiranja poveča predvideno zadolţevanje za 
isti znesek. V načrtu razvojnih programov 2013-2017 se pri postavki VDC – bivalne 
enote v letu 2013 doda znesek 550.000 EUR in v letu 2014 znesek 1.050.000 EUR. 
Prosim, da glasujete. Glasujemo.  

 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za, 1 proti.  

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Tomaţ Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor 
Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc. 
PROTI je glasoval: Oton Filipič.  
Amandma je bil sprejet.  
 
Postavka KS Lokovec – Investicije in investicijsko vzdrţevanje stvarnega 
premoţenja se poveča za 10.000 EUR za ureditev večnamenske dvorane, zmanjša 
se postavka, to je bilo soglasje ge. Vide Škrlj, namesto pločnika Dornberk – Draga 
se 10.000,00 EUR vzame postavki Magistrala. Prosim, da glasujete. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 22 glasovalo za, 2 proti.  

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Oton Filipič, Tomaţ Horvat, Aleš Jakin, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Petrovčič, 
Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, 
Stanko Ţgavc. 
PROTI sta glasovala: Miro Kerševan, Tomaţ Torkar. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Tu gre za tekstovno uskladitev. 
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Pri postavki Avtobusna postajališča – ob drţavnih cestah se v obrazloţitvah 
dopolni: »Predvidena je ureditev avtobusnega postajališča ob regionalni cesti na 
Trnovem«.  Prosim, da glasujete. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 22 glasovalo za, 1 proti. 

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Oton Filipič, Tomaţ Horvat, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, 
Stanko Ţgavc. 
PROTI je glasoval: Miro Kerševan. 
Amandma je bil sprejet. 
 

Potem sledi dodaten sklep, ki ne bremeni proračuna za leto 2013 in ga dajem na 
glasovanje.  

Mestna občina Nova Gorica naj zagotovi v proračunu od leta 2014 dalje, 
najmanj za obdobje petih let, kritje stroškov najema oziroma uporabe prostorov za 
potrebe izvajanja programa Dizajn inţeniring v Primorskem tehnološkem parku v 
okviru projekta RICTS v višini 35.000 EUR letno. Prosim, da glasujete. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 17 glasovalo za, 2 proti.  

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Tomaţ Horvat, Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ 
Zarifa, Stanko Ţgavc. 
PROTI sta glasovala: Oton Filipič, Marko Tribušon. 
Sklep je bil sprejet.  
 

Predlog amandmaja. Prosim, če se umirite. 
Za gospodarjenje s sredstvi iz koncesijske dajatve drţave za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v MONG se v proračunu odpre ločena 
proračunska postavka. Prosim, če glasujete. Glasujemo. 

 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Tomaţ Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, 
Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Gregor 
Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc. 
Amandma je bil sprejet.  
 

Še zadnji amandma svetnika Tomaţa Belingarja, za katerega smo se soglasno odločili, 
da se ga podpre.  

Postavka Investicijsko vzdrţevanje in obnove poslovnih prostorov se 
poveča za 20.000 EUR za namen urejanja prostorov Mostovne, zmanjša se 
postavka Rekonstrukcija – Kriţišče Šmihel za 20.000 EUR. Prosim, če glasujete. 
Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 19 glasovalo za,  2 proti. 

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Mitja Trtnik, Gregor 
Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc. 
PROTI sta glasovala: Lara Beseničar Pregelj, Marko Tribušon. 
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Amandma je bil sprejet.   
PRILOGA 28 

 
Dajem predlog Odloka o rebalansu proračuna z vsemi prilogami in amandmaji na 
glasovanje.  

G. Filipič, bi rad obrazloţil svoj glas? Izvolite. 
 
Svetnik Oton Filipič:  

Glasovanje proračuna v celoti ne bom podprl, bom proti takemu proračunu.  
To je sramota. Tudi za g. ţupana, da ni zmogel opredeliti pozitivno določenih 

stvari, to je moje mnenje, pa sem določene sklepe tudi zaradi določenih stvari umaknil. 
Glede na to, da so čisto vsi predlogi danes kot tudi večina na splošno vselej kot sklepi 
odbora za gospodarstvo, kakor predlog kot predsednik odbora za gospodarstvo, kakor 
tudi kot svetnik, se vse današnje predloge sistematično zavrača in ignorira.   

Zavrnjen je bil tudi ta minimalni znesek za vzdrţevanje sakralnih objektov, kar 
kaţe na odnos do naše identitete in do naše kulturne dediščine ter odnos do lastnih 
korenin. To pa je zame kaplja čez rob, če odmislim vse drugo.  

200.000,00 EUR in milijone evrov, kar za ad hoc hipotetične projekte, ki naposled 
pristanejo običajno v rokah lokalnih tajkunskih navez, tega ţal tu ne morem več gledati. 
Mestnemu svetu ni vredno odgovornih poklicati tudi na odgovornost v tistem kontekstu, 
kar se tiče Lokvi. Borih 20.000,00 EUR, tudi če je bilo usklajeno včeraj na sestanku vodij 
svetniških skupin, se danes ni zmoglo, niti g. ţupan, da bi to mnenje pozitivno opredelil.  

Brezposelni prej pri eni točki naj veselo krilijo, ţupan pa ignorira tudi dodatni 
predlog sklepa odbora.  

Zato bom pri tej točki protestno zapustil sejo mestnega sveta in nepreklicno 
odstopam z mesta vodenja odbora za gospodarstvo.  

Tudi g. ţupan z njegovo ignoranco pri predlogu dopolnitve sklepa odbora, da se ta 
sklep pošlje ministrstvu, me je razočaral. Niti ni bil vreden, da se ga da na glasovanje.  

Ker se tu ne počutim koristnega, zapuščam sejo in kot predsednik odbora za 
gospodarstvo podajam odstop, kot sem ţe rekel. V podjetništvu stvari funkcionirajo 
drugače. Tu nima smisla mlatiti prazno slamo, zato se vam zahvaljujem za sodelovanje in 
za tako enostransko drţo.  

PRILOGA 29 

 
Matej Arčon, ţupan: 

Hvala g. Filipič za vaše mnenje. Ne gre za ignoranco, če amandma ni bil sprejet, ne 
morem dati na glasovanje, da se nekaj pošlje, kar ni bilo sprejeto. To morate razumeti. 
Sam sem samo povedal stališče svetniških skupin, ki ni bilo enotno pri tej točki, da se 
uvrsti sofinanciranje sakralnih objektov. Glasovanje pa je na svetnicah in svetnikih, ne na 
ţupanu. 
 
Svetnik Oton Filipič: 

Oprostite, včeraj je bilo soglasno sprejeto, danes ste tudi vi spremenili mnenje. Ne 
komentiram več. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Ne morem spremeniti mnenja. Hvala lepa.  
Lahko opredelite svoj glas, g. Müllner, izvolite. 

  
Svetnik Miran Müllner: 

G. ţupan, ne pristajam na tako govorjenje v mestnem svetu, da se opravičujete za tako 
stvar, kar je mestni svet sprejel. Ne. Mestni svet je enostavno sprejel sklep, vi pa se 
gospodu, ki nam je prodal pokopališče, opravičujete. Mislim, da to ni korektno do ostalih 
svetnikov v mestnem svetu. Treba je sprejeti, podpirati tiste odločitve, ki so bile 
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demokratično sprejete, če je kdo uţaljen, naj pač gre. Saj bom tudi sam šel kmalu zaradi 
tega, ker ne vidim več razlogov, da bi sploh konstruktivno danes tu delal.   

Ampak nekateri izkoriščajo svoj politični oportunizem, da skozi stranska vrata 
neke stvari prodajajo mestnemu svetu in se okoriščajo, na drugi strani pa potem vaše 
opravičevanje. To je popolnoma nesprejemljivo. 
  
Matej Arčon, ţupan: 
Nisem se opravičeval, ampak samo obrazloţil svoj predlog, ki je bil dan na glasovanje. 
Ste slabo razumel.  

Opredelitev svojega glasu, svetnica Dejana Baša. 
 
Svetnica Dejana Baša: 

Tudi sama bom opredelila svoj glas.  
Ne bom glasovala za sprejem rebalansa proračuna za leto 2013 iz enega samega 

razloga. Sedaj, ko smo bili na sestanku vodij svetniških skupin, sem videla in sem zelo 
razočarana, kako to gre. Ti meni, jaz tebi, če ne, pa ne bo. Ţal pri takih zadevah sama ne 
bom sodelovala in zato ne bom tudi glasovala.  

Sem pa zelo razočarana in kot je rekel g. Črtomir Špacapan, to je vse nekakšno  
barantanje in ni nekakšen pravi pristop k rebalansu proračuna. Dva dni pred proračunom 
se dobimo vodje svetniških skupin, nekaj rečemo, potem nastane proračun tak kot je in 
se ne čudim, da kdaj ni realiziran.  

 
Matej Arčon, ţupan: 

Hvala. Ne bom komentiral.  
Na glasovanje dajem predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 

2013 s sprejetimi dopolnili in amandmaji. Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Tomaţ Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, 
Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Stanko Ţgavc.  
Odlok je bil sprejet.  

PRILOGA 30 
 
 
 
8 . točka dnevnega reda  

Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v 
MONG  

 
Matej Arčon, ţupan: 

K besedi vabim načelnico Metko Gorjup, na kratko obrazloţitev. 
 
Poročevalka: Metka Gorjup, načelnica oddelka za druţbene dejavnosti 

Sprememba odloka se nanaša na 25. in 26. člen tako, da bo moral po novem pristojni 
občinski upravni organ vse kršitelje pogodbenih obveznosti, naknadno pozvati, to pomeni 
spomniti na njihove obveznosti in jim določiti naknadni rok za predloţitev bodisi poročila, 
delnega poročila ali izjave in to v primeru 25. člena, da bodo sploh dobili izplačano drugo 
polovico sredstev. 

V primeru 26. člena gre pa za to, da v kolikor ne predloţijo končnih poročil, da bi 
upravni organ sploh vedel, da so izvršili svoj program, ker v nasprotnem primeru bi morali 
vrniti vsa sredstva. Bistvo vsega je, da moramo po novem pozvati vse kršitelje, jim 
določiti naknadni rok, da izpolnijo svoje obveznosti.  
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Matej Arčon, ţupan: 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport, izvolite.  
 
Tomaţ Torkar, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport je obravnaval in predlaga v sprejem brez sprememb.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Razprava. Svetnik Miran Müllner, pripravita naj se Miro Kerševan in Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Miran Müllner:  

O tej problematiki s temi poročili in s to zadevo smo ţe govorili pred časom, ker mislim, 
da so bile stvari v starem odloku narejene precej rigorozno. Tudi ţe nekaj časa se je 
govorilo, da se bo to spremenilo.   

Ampak meni je močno ţal, ga. načelnica, da to spreminjate sedaj, ko smo sredi 
razpisnega obdobja za šport. S sprejetjem tega odloka bi se lahko naredila krivica 
marsikateremu športnemu društvu, ki se dejansko ni prijavilo na letošnji razpis zaradi 
tega, ker so mislili, da velja še stari.  

Zaradi vsega predlagam en dodatni sklep, ki se glasi: »Mestna uprava naj določi 
naknadni rok tudi morebitnim zamudnikom po pogodbah za leto 2012 in jih, če so vse 
druge obveznosti iz pogodbe izpolnili, upošteva pri dodeljevanju sredstev po razpisu za 
leto 2013.«  

Sicer vem, da vam predlagam takšen sklep, ki je ena taka srednja pot. Mislim, da 
je prav, da ga tudi pravne sluţbe preden ga ţupan začne uveljavljati, še enkrat 
pregledajo, če pije in vzdrţi vodo. Govorim samo z namenom, da bi se zadeve  v športu 
nekako peljale, kajti društva so odvisna v veliki meri le od teh sredstev, ki jih podeljuje 
občina. Upam, da če bo potrebno, g. ţupan, tudi mogoče zelo na hitro ponovite razpis in 
da se sredstva dodelijo.  

PRILOGA 31 
 
Matej Arčon, ţupan: 
Prosim, če dostavite sklep. Svetnik Miro Kerševan, izvolite. 
  
Svetnik Miro Kerševan: 
Tudi sam sem nekje takega mnenja, ker pred leti je šel razpis ven, naše društvo se ni 
prijavilo in sredstev ni dobilo. Ni bilo samo naše društvo, bilo jih je več, ker ni bil razpis v 
Primorskih novicah. Upam, da se bodo bolj potrudili in da se bodo prijavili ter dajali take 
podatke, kot je treba v roku.   

Predlagam pa, da bi za vsa društva moralo biti računovodstvo na občini in bi se 
ne dogajali več taki dogodki.   
 
Matej Arčon, ţupan: 

Svetnik Gregor Veličkov. 
  
Svetnik Gregor Veličkov: 

Tu imamo kar nekaj klubov, ki so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, nekateri pravijo 
tudi zaradi nejasnosti odloka, prepozno oddali  poročila. Ta društva in klubi so se znašli v 
taki situaciji, da bodo po eni strani morali vračati sredstva, ki so jih pridobili v letu 2012 in 
ne bodo mogli kandidirati v razpisu za leto 2013. Sedaj s tem predlogom te točke je 
rešeno za v naprej, za nazaj smo pa v situaciji, ko bi lahko po moje rešili vsaj tisti del, ki 
se nanaša na vračilo sredstev.  

Sam imam tudi en predlog, da bi dali dodaten sklep k tej točki, in sicer, da se rok 
za oddajo poročil za leto 2012 podaljša do 15. 3. 2013 in bi jim tako odprli moţnost, saj 
verjetno so vsi do sedaj ţe oddali, ampak, da ne bo treba vračati sredstev za nazaj. 
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Matej Arčon, ţupan: 

Prijava. Mirjam Bon Klanjšček, izvolite. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 
Nisem proti temu, da bi se reševalo te zamudnike, čeprav še vedno mislim, da v banko, 
ko greš po denar ob 6. uri, ko je zaprta, ne moreš dvigniti več, tako, da tu je tudi 
malomarnost teh društev. Če ţe dobijo proračunski denar, naj vsaj poskrbijo, da pošljejo 
tisto ubogo poročilo. Tega ne odobravam.  

Včeraj smo se pogovarjali na odboru za kulturo, šolstvo in šport, da je od teh baje 
deset takih društev, to ni tako malo, ki ni oddalo teh poročil, osem od teh baje, je kljub 
temu, da so bili opozorjeni, da ne morajo kandidirati na razpisu v letu 2013, oddalo vloge, 
dve društvi pa nista oddali tega. Tako nam je bilo včeraj povedano. Kaj se bo sedaj 
naredilo? Potem vsi niso v enakem poloţaju.   
 
Matej Arčon, ţupan: 

Miran Müllner, replika. 
   
Svetnik Miran Müllner: 

Strinjal bi se s tem, kar je povedala Mirjam.  
Mislim pa, da je tu en drugi problem. Ni problem tu v končnih poročilih, ampak je 

problem, ker je potrebno oddajati tudi vmesna poročila in nekateri klubi niso dali vmesna 
poročila, čeprav so izpeljali program športa.  

Sam sem se tudi pogovarjal z oddelkom in mislim, da je tu problem v tem, seveda 
je jasno, da se moramo drţati teh pravnih pravil, da v času razpisov se ne morejo pogoji 
spreminjati, ampak imamo stvari tako administrativno zategnjene, da ne vem, če je to 
ţivljenjsko. Dejstvo je, da so ti klubi svoj program izpolnili, dejstvo je tudi, da končna 
poročila obstajajo in dejstvo je, da se tudi lahko naredijo trimesečna ali pa štirimesečna 
poročila. To ni noben problem. Problem je, da jih dejansko kaznujemo za nekaj, za neko 
administrativno stvar, za nekakšen papir.  

Tudi danes sem povedal eno zgodbo od nekega mojega prijatelja, ki je v 
Mariboru. Na primer, njegova ţena je dobila otroške dodatke iz Avstrije, pa so jo čez dva 
meseca prosili, če lahko dopolni še neke stvari.  Pa to ni noben dţumbus. Ta 
administracija mora postati recimo neko shranjevanje.  

Dejstvo je, da so klubi končali sezono in da bi radi še naprej delali. Tako, da je 
treba dobiti neko novo pot, zato sem tudi predlagal sklep, se pravi, da je moţno tudi, da, 
če sprejmemo to, kar ni v nasprotju s tem, kar je tudi Gregor predlagal, da v najslabši fazi 
tudi ponovimo razpis in da damo moţnost tudi tem društvom, dvema društvoma, ki se 
nista prijavila zaradi tega razloga. Ampak ne vidim, če je tu tako velika stvar, da se to ne 
bi dalo tudi na kakšen drugi način rešiti. Saj v končni fazi ima ţupan tudi moţnost tem 
društvom pomagati z nekimi svojimi lastnimi sredstvi. Tako, da sigurno obstaja rešitev. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Svetnik Gregor Veličkov, replika. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Po pogovoru z načelnico bi skrajšal rok do  1. 3., da ne bi bil predolg do 15. 3.. Kar se pa 
tega tiče, da bi bili dve društvi v enakem poloţaju kot tistih osem, ki so se kljub temu 
prijavili, nimam druge rešitve. Ampak na ta moj predlog rešimo vsaj osem od desetih. Za 
tisti dve pa ne najdem rešitve in mogoče bi kar podprl ta predlog, da bi se tem društvom 
pomagalo z nekimi drugimi sredstvi.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Razprava g. Črtomir Špacapan.  
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 



 

 65 

Kar se tiče zakonodaje in pravzaprav procedure mislim, da sploh ne bi smeli debatirati o 
tem. Pravila so jasna in sedaj bomo tu kršili pravila.   

Ne strinjam se s tistim, kar je rekel kolega Müllner. Pri evropskih razpisih, če 
zamudiš dve minuti, če zamudiš štirinajst dni je gotovo konec. Danes ob polnoči je recimo 
rok za en projekt in če ga ne oddaš, smo končali. Sploh te nobeden ne vpraša, kaj je. Pa 
tu gre za milijone evrov. Tu smo spet Slovenija. Sedaj bomo dajali nekaterim odpustke, 
lahko upravičeno, ne bom rekel, sam nisem za to, da bi bili tako grozno rigorozni, ker 
delam tudi v več društvih in poznam, da imajo teţave, seveda, ker so volonterska, nimajo 
ustreznega kadra in dostikrat tudi tako zelo pošteno pozabijo. Ni to, da oni nalašč niso 
oddali tega.  Vendar tu gre sedaj za tri stvari.     

Ena stvar je amnestija tistim, ki niso oddali. Mislim, da tu, kljub temu, da sem na 
začetku rekel, da sem za to, da je red, bi jih lahko tistim, ki so oddali ali pa zamudili in so 
oddali poročila, upoštevali, ker poznam razmere v nekaterih društvih in je zelo teţko.  

Pri razpisu je pa zadeva malo bolj kočljiva, ker razpis je bil objavljen. Sam ga ne bi 
ponavljal, ker društva ta denar komaj čakajo, nekatera so suha in sedaj bi naredili krivico 
tistim društvom, ki so se pač v redu prijavila, izpolnila svojo dolţnost in bodo tudi ta denar 
dobila, ker pač izpolnjujejo pogoje. Če bi se vseh deset prijavilo tako, kot je bilo, potem bi 
lahko mestni svet seveda sprejel nek sklep, da se te tudi upošteva pri izboru. Ampak 
sedaj bomo naredili še eno razliko med tistimi, ki so spoštovali tisto svojo kazen, ki so jo 
dobili in med tistimi, ki niso.  

Tako, da je edina neka moţna rešitev, da se ta razpis spelje do konca, da se izloči 
teh osem in da se ponovno objavi razpis za to razliko in da se teh deset prijavi še enkrat. 
Drugače pa sem proti temu.  
 
Matej Arčon, ţupan: 
Če ni več razprav, dajem na glasovanje predlog dveh dodatnih sklepov, in sicer 
najprej predlog svetnika Mirana Müllnerja, ki se glasi: »Mestna uprava naj določi 
naknadni rok tudi morebitnim zamudnikom po pogodbah za leto 2012 in jih, če so 
vse druge obveznosti iz pogodb izpolnili, upošteva pri dodeljevanju sredstev pri 
razpisu za leto 2013.« Glasujemo. 

 
Od 23 svetnikov jih je 12 glasovalo za, 8 proti.   

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Bojan Bratina, Tomaţ Horvat, Miro Kerševan, Darinka 
Kozinc, Miran Müllner, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, 
Gregor Veličkov, Valter Vodopivec. 
PROTI so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kaja Draksler, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Patricija Šulin, Stanko Ţgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Svetnik Gregor Veličkov predlaga, da se rok za oddajo poročil za leto 2012 podaljša 
do 1. marca 2013. Prosim, da glasujemo. Glasujemo. 
 
Od 23 svetnikov jih je 9 glasovalo za, 6 proti.  

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Bojan Bratina, Tomaţ Horvat, Črtomir Špacapan, 
Tomaţ Torkar, Marko Tribušon, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec. 
PROTI so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kaja Draksler, Darinka Kozinc, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Stanko Ţgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v MONG. Glasujemo. 
 
Od 23 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Tomaţ Horvat, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, 
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Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, 
Stanko Ţgavc. 
Odlok je bil sprejet. 

PRILOGA 32 
  
 
 

8. točka dnevnega reda  
Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene 
storitve socialna oskrba na domu 
 

Matej Arčon, ţupan: 

Na kratko načelnica, izvolite. 
 
Poročevalka: Metka Gorjup, načelnica oddelka za druţbene dejavnosti 

Center za  socialno delo, ki na našem območju izvaja pomoč na domu je za leto 2013  
pripravil nov predlog cene pomoči na domu, in sicer v višini 16,96 EUR za efektivno uro. 
To je prvi del sklepa.   

Drugi del sklepa pa se nanaša na plačilo uporabnikov, in sicer cena ure ostaja ista 
kot ţe od leta 2010 to je 4,17 EUR in nato je še 24-urno telefonsko varovanje, cena 15,50 
EUR. V pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen je določeno, da se lahko cena ure 
socialne oskrbe na domu in dostave toplega obroka, ki se uporabijo na dan nedelje, 
poveča za 40 %, če pa se ta storitev opravi na dan drţavnega praznika oziroma na dan 
dela prostega dne, pa se lahko poveča za 50 %. V tem pred logu je sedaj ta maksimalna 
povečanost predvidena.  

Ceno je pripravil center v skladu z metodologijo, tako, da mi verjamemo, da so jo 
pripravili pravilno, ker oblikujejo cene ţe vsa leta in so imeli tudi inšpekcije, ki niso opazile 
kakšnih nepravilnosti pri določanju cen.  

Predlagamo, da Mestni svet MONG poda soglasje k tako predlagani ceni.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Iz zapisnika je razvidno, da odbor za socialno varstvo in zdravstvo ni imel pripomb. Odbor 
za gospodarstvo je tudi to obravnaval, predsednika ni več, nadomešča ga Milojka 
Valantič. Izvolite. 
 
Milojka Valantič, članica odbora za gospodarstvo: 
Odbor je obravnaval in je pod točko razno sprejel naslednji sklep: »Odbor za 
gospodarstvo predlaga, da se na koncu drugega odstavka druge točke predloga sklepa o 
podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu 
namesto pike doda vejica in besedilo, samo za stroške dela.«  

S tem sklepom odbor za gospodarstvo predlaga, da se sklep sprejme. 
 
Matej Arčon, ţupan: 
Prijava na razpravo. Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Niti ni razprava. Rad bi pojasnilo, kar pomeni ta sklep. 
 
Milojka Valantič, članica odbora za gospodarstvo: 

Bom pojasnila. Pri pregledu gradiva smo ugotovili, da se cena oskrbne ure pomoči na 
domu za dela proste dneve in praznike poveča za 50 %, na nedelje pa za 40 %. Vendar 
smo predlagali, da se cena dvigne samo za stroške dela, ne pa za kompletno delo, ker so 
stroški samo oskrbe dela ter oskrbovalke, ki odide v oskrbno uro. 
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Matej Arčon, ţupan: 

To je pojasnilo odbora, načelnica, izvolite.  
 
Metka Gorjup, načelnica oddelka za druţbene dejavnosti: 
Saj pravim, mi na oddelku nismo proučevali kako so ceno zaračunali, na centru so nam 
pojasnili, da je cena pravilno izračunana. Razumem vas, kaj hočete povedati. Samo 
nismo sedaj prišli do tega, kako so oni ceno izračunali. So nam pa zagotovili, da so imeli 
tudi inšpekcijo in da je cena prav izračunana. Če sprejmemo njihov predlog mora občina 
zagotoviti še dodatnih pribliţno 15.000,000 EUR. Nimam odgovora, ker sem to prepozno 
izvedela. Danes smo poskusili na centru to ugotoviti, vendar zagotavljajo, da je prav. Ali 
je prav, ali ni, bi teţko rekla. Če je sedaj v tisti prvotni ceni vse ţe noter vneseno, potem 
pomeni, da bi bili lahko ti stroški prihoda, bomo rekli, kar porabijo za avto, da gredo lahko 
dvakrat, ne vem. Mislim, da ne bojo plačali dvakrat, ker nam oni tisto potem odštejejo 
proč. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Razumem vsebino, vendar se sprašujem, kdo bo to računal? Mi sprejemamo načelen 
sklep samo za nekaj. Cena je pa kompletna, je prav? 
 
Metka Gorjup, načelnica oddelka za druţbene dejavnosti: 

Ali lahko pojasnim? 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Boste, če bo še vprašanje morda od g. Veličkova. Izvolite besedo. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Predloga odbora za gospodarstvo ne bom sprejel. Mislim, da je delo, ki ga opravljajo 
delavci korektno plačano in izračunano, tako zatrdi načelnica in na Centru za socialno 
delo. Bi pa podprl, da teh 15.000,00 EUR dobijo oskrbovanci. To se ne da, hvala.  
 
Matej Arčon, ţupan: 
Izvolite, svetnica Milojka Valantič. 
 
Svetnica Milojka Valantič: 
Rada bi samo rekla, da naj svetniki pregledajo gradivo in bodo videli, kako je prišlo do 
izračuna cene, in sicer v tabeli piše stroški iz prve alineje prvega odstavka pravilnika so, 
stroški iz druge alineje, tu so sešteti razni stroški, ki izračunajo ceno 41.861,11 EUR, 
stroški neposredne socialne oskrbe, potem se delijo na stroške dela, ki so 36.320,68 
EUR in stroške materiala in storitev, amortizacije in vzdrţevanja ter stroške financiranja in 
skupna cena je 51.142,00 EUR. Iz tega se izračuna, da povprečni mesečni strošek v 
EUR je 16,96. V kolikor se od stroškov, od celotne cene odšteje materialne stroške, dobiš 
stroške dela in tu so navedeni v tabeli. 
 
Matej Arčon, ţupan: 
Izvolite repliko, g. Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Zahvaljujem se za pojasnilo, vendar iz 56.000,00 EUR ne morem priti na 14,00 EUR na 
uro in iz tega ugotoviti, koliko je strošek dela in koliko je strošek kilometrine. 
 
Matej Arčon, ţupan: 
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Na glasovanje dajem predlog sklepa odbora za gospodarstvo, ki se glasi: »Odbor 
za gospodarstvo predlaga, da se na koncu drugega odstavka druge točke predloga 
sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna 
oskrba na domu namesto pike doda vejica in besedilo, samo za stroške dela.« 
Glasujemo. 
 
Od 19 svetnikov jih je 8 glasovalo za, 6 proti.  
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, 
Vida Škrlj, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Tomaţ Zarifa. 
PROTI so glasovali: Bojan Bratina, Tomaţ Slokar, Črtomir Špacapan, Gregor Veličkov, 
Valter Vodopivec, Stanko Ţgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dajem predlog sklepa s pravkar sprejetim sklepom, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 19 svetnikov jih je 16 glasovalo za, 1 proti.  

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida 
Škrlj, Patricija Šulin, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, 
Stanko Ţgavc. 
PROTI je glasoval: Črtomir Špacapan. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 33 
 
 
 

10. točka dnevnega reda 
Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG  

 
Matej Arčon, ţupan: 

Odlok o krajevnih skupnostih v MONG je v prvi obravnavi. Direktorica, na kratko. 
 
mag. Vesna Mikuţ, direktorica občinske uprave: 

Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG je pripravljen in naj bi nadomestil odlok,  
ki je bil sprejet v letu 1996 oziroma z manjšo spremembo leta 1997. Gre v bistvu za 
posodobitev tega odloka in uskladitev z veljavno zakonodajo. Pri pripravi odloka smo 
upoštevali vso veljavno zakonodajo, določila občinskih predpisov in seveda tudi 
ugotovitve kako sploh deluje delovanje v praksi in ga skušali čim bolj prilagoditi.    

V odloku so definirane splošne določbe, kjer so poimenovane vse krajevne 
skupnosti, odgovornost krajevnih skupnosti in določbe tudi glede pečata in moţne 
zastave, torej grba. Nadalje so opredeljene naloge krajevne skupnosti, organizacija in 
način delovanja, opredeljeno je tudi premoţenje in izvajanje finančnega načrta ter 
financiranje in seveda določbe glede nadzora.  

Odlok smo pred tem poslali v obravnavo vsem krajevnim skupnostim. Prejeli smo 
odgovor dvanajstih krajevnih skupnosti od skupno devetnajstih, pri čemer smo v največji 
moţni meri tudi upoštevali pripombe in jih uvrstili, razen KS Grgar, ki nam je pripombe 
poslala šele včeraj, ko je odlok ţe bil med gradivom.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Odbori?  
 
Milojka Valantič, članica odbora za gospodarstvo: 

Odbor za gospodarstvo nima pripomb in predlaga, da se predlog odloka v prvi obravnavi 
sprejme. 
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Matej Arčon, ţupan: 

Razprava. Valter Vodopivec, Darinka Kozinc in Stanko Ţgavc. Izvolite, Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Vprašal bi gospo direktorico, glede na to, da nimam usklajenih pripomb treh krajevnih 
skupnosti Solkan, Nova Gorica in Roţna Dolina, če so bile vse upoštevane, sicer 
moramo iti od člena do člena in bomo vse debatirali.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Prosim za odgovor. 
 
mag. Vesna Mikuţ, direktorica občinske uprave: 

Ne, niso bile vse upoštevane. Lahko pa gremo tudi od člena do člena.  
 
Matej Arčon, ţupan: 

G. Vodopivec, ţelite nadaljevati z razpravo?  
Darinka Kozinc, pripravi naj se Stanko Ţgavc.  

 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Glede na to, da nas je tu noter vseeno nekaj tistih, ki smo predsedovali ali predsedujemo 
krajevnim skupnostim in veste kako je pravzaprav pomemben odlok, ki odreja tole delo,  
jemlje ali daje pravice, če smem temu reči tako.   

Mislim, da ta odlok krajevnim skupnostim dosti jemlje, zlasti tistim, ki so nekoliko 
večje. Šla bo skozi in povedala pripombe, kako boste upoštevali pa je seveda vaša stvar.  

Torej, v 6. členu bi dodala še skrb za okolje, ker ga nimate in pa upravljanje 
pokopališč, ker določene krajevne skupnosti to tudi imajo.    

V 10. členu bi poleg predsednika, se pravi predsednika in podpredsednika izvoli 
svet, posledično se mi zdi, da se v 11. členu seveda potem v tretji alineji to spremeni, da 
potem predsednik pač pooblasti podpredsednika, ne pa enega izmed članov sveta.  

Prav tako se v 12. členu nikakor ne strinjam, da poda KS ţupanu zahtevo za sklic 
zbora krajanov. Saj to je vendarle najvišja oblika demokracije, lepo vas prosim. Zbor 
krajanov naj sklicuje KS in pa seveda o tem obvesti ţupana.  

Prav tako bi se mi zdelo prav, da se omogoči, da bi  imel svet KS lahko tudi svoj 
poslovnik.  

Potem v 13. členu, kjer je vabilo za dnevni red za sejo sveta, da mora biti 
istočasno kot članom sveta vročeno tudi ţupanu in tudi svetnikom, ki ţivijo v tisti KS. To 
bi se mi zdelo smiselno zaradi reševanja določenih problemov same KS.  

Tudi ni opredeljeno, kdo skliče prvo sejo sveta KS in tudi kdo vodi sejo do izvolitve 
predsednika. Mislim, da bi bilo smiselno dodati tem prijavam na internetu še vedno tudi 
oglasne deske, ker zlasti po vaseh imajo to seveda še vedno, tudi za starejše krajane.  

Ravno tako pa tudi dovoliti, da krajevna skupnost lahko tudi izdaja svoje glasilo, 
ker nekatere imajo to ţe utečeno prakso. 

Prav tako mislim, da bi bilo smiselno določiti minimalno število sej, ki naj jih ima 
svet krajevne skupnosti.  

Za zaključek bi še nekaj vprašala. Torej, ko sem malo gledala ostale občine, kako 
imajo to urejeno, sem opazila, da imajo nekatere občine tudi odlok o financiranju krajevne 
skupnosti.  
  
Matej Arčon, ţupan: 

Stanko Ţgavc, Boris Rijavec, Tomaţ Belingar. 
 
Svetnik Stanko Ţgavc: 

Torej, ko gledam tu četrti odstavek 3. člena, je govora o tem, da je potrebno za pravne 
posle predhodno pridobiti soglasje ţupana.  
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Mislim, da manjka še peti odstavek, ki bi se moral glasiti tako, da krajevna 
skupnost o sklenjenem pravnem poslu seznani mestno občino v roku enega meseca od 
sklenitve le-tega posla, se pravi, ker namreč ni nujno, da je posel sklenjen. Če pa ţe 
ţupan poda soglasje, je prav, da je potem obveščen o tem, ali je bil pravni posel sklenjen, 
ali ni bil sklenjen. Namreč rečeno je, da se občina ne sme zadolţevati in tako naprej, da 
jamči s svojim premoţenjem, ampak zakon o lokalni samoupravi določa tudi subsidiarno 
odgovornost občine za dolgove KS, tako, da mislim, da ta določba mora absolutno biti 
noter.  

Torej, predlagam ta amandma, kot sem ga povedal. Se pravi, da se v 3. členu 
doda peti odstavek, ki se glasi: »Krajevna skupnost o sklenjenem pravnem poslu seznani 
mestno občino v roku enega meseca od sklenitve pravnega posla.«  
 
Matej Arčon, ţupan: 

Boris Rijavec, pripravi naj se Tomaţ Belingar. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 

Krajevna skupnost Grgar je posredovala nekatere pripombe, in sicer pravijo tako. 
4. člen določa samo, da mora biti pečat okrogel in del vsebine, nobenega govora 

ni pa o tem o velikosti in tako naprej, kar se predlaga, da ustrezna občinska sluţba, če je 
temu tako, pripravi predloge pečatov za krajevne skupnosti ali pa da pripravi oblikovno 
enotne pečate za vse krajevne skupnosti v MONG.  

V 8. členu v 4. točki je določilo, da krajevna skupnost opozarja na socialne 
probleme in jih pomaga reševati. Nekako se s to alinejo ne strinjajo, saj v bistvu, ko 
opozarjajo na morebitni socialni problem, je v redu, nikakor pa ne more krajevna 
skupnost oziroma njeni člani niso kompetentni za reševanje socialnih problemov. 

V 9. členu je mnenje, da v krajevni skupnosti nimajo dovolj resursov in podpornih 
sluţb za opravljanje v tej točki navedenih nalog in zato KS lahko opravlja posamezne 
naloge nekako v smislu nadzora. Seveda KS lahko opravlja tudi manj zahtevne naloge, ki 
ne zahtevajo strokovnih znanj in so manjših vrednosti, ne vem na primer do 50.000,00 
EUR.  

10. člen določa organe KS in tu je pravzaprav nestrinjanje z ukinitvijo funkcije 
podpredsednika. Namreč, podpredsednik zastopa predsednika v primerih nenadne 
odsotnosti. To se je v praksi ţe večkrat pojavljalo zaradi bolezni, ali pa drugih obveznosti 
in prav tako se v KS ve, kdo zastopa predsednika v njegovi odsotnosti. To pač je jasno. 

V 11. členu v tretjem odstavku bi se nekako ta člen dopolnil, da predsednik v 
primeru odsotnosti pisno pooblasti podpredsednika, v primeru nenadne odsotnosti pa 
lahko naloge brez pisnega pooblastila opravi podpredsednik.   

V 13. členu pa je nekako nestrinjanje v tistem delu, ki se nanaša na sklicevanje 
sej vsaj sedem dni prej. Tu izhajajo predvsem iz pragmatičnega vidika iz prakse, da se 
velikokrat skliče seja tudi zaradi takšnih in drugačnih potreb, tudi preko telefonskega 
obveščanja in ne nazadnje toleranca v smislu zasedenosti posameznih članov in nato se  
seje premikajo in tako naprej. Skratka, v primeru pošiljanja e-mailov, to pomeni, da so 
odzivni časi tudi več dni, kakorkoli, ampak, ne nazadnje menijo, da v statutu ni potrebno 
posebej opredeljevati števila dni za sklicevanje se. 

 Seveda poleg ostalega pa naj bi se moralo nekako v statutu ohraniti tudi moţnost 
sklica zbora občanov oziroma krajanov s strani krajanov samih. 

. 
Matej Arčon, ţupan: 

Replika, g. Špacapan, izvolite. 
  
Svetnik Črtomir Špacapan: 
Predlagal bi samo, da ne preveč zakompliciramo ta akt, ker potem bomo morali imeti še 
tolmače zraven, da bodo tolmačili, ali smo se po tem aktu pravilno sestali, ali se nismo 
pravilno in tako naprej. To sem rekel malo za šalo. Če bo šel predsednik v tujino, ali gre 
iz krajevne skupnosti v Novo Gorico, ţe pomeni, da je šel v tujino, ali ni šel v tujino.   
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Dajmo biti malo bolj človeški in narediti akte taki kot so, ker se ţe pri tem našem 
nesrečnem zapletamo s tem glasovanjem in tako naprej, to je postala ţe mala znanost.  

Tako, da bi prosil, da tisti, ki bo naredil na koncu redakcijo, da res naredi en 
uporaben akt, ne pa, da se bomo sedaj na KS zapletali. 
 
Matej Arčon, ţupan: 

Prosil bi podţupana Trtnika, če prevzame vodenje seje, ker imam sestanek. Če bo pa 
nujna moja prisotnost, bom v bliţini.  

Izvolite, svetnik Belingar. 
 
Svetnik  Tomaţ Belingar: 

Za vas imam vprašanje. V glavnem, pred letom dni ste na seji sveta KS Gorica obljubili, 
da se bo v tem odloku določilo neko posebno vlogo za KS Nova Gorica zaradi neke 
specifičnosti, ali kakorkoli.  

Zanima me, kaj je s tem? Imam tudi nekaj popravkov, vendar bom poslal pismeno. 
 
Matej Arčon, ţupan: 
Predvsem vloga pri merilih. Mi smo zaenkrat naredili ta osnutek, ki naj bi enakovredno 
obravnaval vse krajevne skupnosti, zato smo tudi imeli sestanek s predsedniki KS v 
začetku januarja in jim dali rok za pripombe do 14. februarja.  

Nekaj pripomb je prišlo, sedaj so pripombe vas svetnic in svetnikov, čakamo 
seveda še dodatne pripombe krajevnih skupnosti in bi ga poskusili v drugi obravnavi 
uskladiti. Absolutno pa tudi pričakujemo prispevek KS Nova Gorica k temu odloku.  

Izvolite, g. Trtnik.  
 
 

  
VODENJE SEJE JE PREVZEL MITJA TRTNIK, PODŢUPAN.  
 
 

                   Miran Ljucovič        Matej Arčon    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS        ŢUPAN 
 

 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam proceduralni predlog.  

Z uradnim dopisom so bile pozvane krajevne skupnosti, da podajo pripombe na ta 
predlog odloka z dokaj razumnim rokom, mislim, da je bil celo tri tedne, najmanj pa 
štirinajst dni, ko se je potem kar v sredini tega roka drastično skrajšal na pet dni.  

Ne glede na to, se mi zdi korektno, da bi mestni svetniki dobili v gradivu tudi 
eventualno usklajene ali pa pripombe posamezne krajevne skupnosti. Če so bile ţe 
pozvane, da podajo, potem je prav, da vidimo svetniki te pripombe, ne pa samo občinska 
uprava. 

 
Mitja Trtnik, podţupan: 
Razprave ni več.  

Na glasovanje dajem predlog sklepa, da se o predlogu Odloka o krajevnih 
skupnostih v MONG opravi druga obravnava in se pri tem upošteva predloge, 
pripombe in mnenja iz razprave. Glasujemo. 
 
Od 18 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Miro Kerševan, 
Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir 
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Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, 
Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 34 
 
 

 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem 
načrtu Lokalni energetski koncept MONG za leto 2012 in o seznanitvi s 
planom aktivnosti za leto 2013  

 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Direktor, izvolite.  
 
Poročevalec: Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA 

Gospod podţupan, hvala za besedo. Cenjene svetnice, cenjeni svetniki, ker vem, da ste 
ţe utrujeni in izmučeni, bom skušal biti kratek, torej krajši od prej dovoljene časovne 
omejitve.    

Na podlagi Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih 
konceptov so lokalne skupnosti dejansko dolţne do konca januarja poročati pristojnemu 
ministrstvu, to je Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Sedaj smo sicer ţe čez, tako, da  
smo mi 31. januarja sicer posredovali ministrstvu predlog tega poročila s pripombo, da  
ko se bo mestni svet seznanil s to vsebino, bomo potem pa lahko posredovali končno 
vsebino  

Kot ste videli, dejansko gre za nekakšen predpisan obrazec. Same aktivnosti so 
sestavljene v tri sklope. En sklop je ta, ki ga pač mi kot lokalna energetska agencija 
izvajamo udi na osnovi tega pravilnika.  

Drugi sklop so druge aktivnosti, ki so bolj trţne narave in pač lahko kakšne stvari  
tudi mi delamo, lahko kdo drugi.  

Tretje so investicije. Ne bom bral vseh postavk, ker ste dobili gradivo. Tu bi edino 
lahko pohvalil MONG, ker ste opazili v lanskem letu, da so nekatere aktivnosti, torej neke 
druge spodbude, nepovratna sredstva. Tako bi omenil projekt informiranja in ozaveščanja 
občanov. Tam smo v bistvu uspešno kandidirali na razpis Petrol ure. Potem tudi ravno 
tako izobraţevanje osnovnošolskih otrok, tudi uspešni, na istem programu 32 % 
sofinanciranje, potem bi omenil v bistvu še pri izdelavi energetskih pregledov, ki so 
dejansko osnova za uspešno prijavljene posamezne objekte za celotno energetsko 
sanacijo, so kar aktualni razpisi, 49 % sofinanciranje. Tako, da tu bi vsekakor pozdravil in 
tudi plan za naslednje leto, se ravno tako predvideva pridobivanje tudi drugih finančnih 
virov, tako pri ţe navedenih programih, pri osnovnošolskih programih bo bilo verjetno 100 
% sofinanciranje, ker je občina vključena v projekt Obnovljivi viri energije v primorskih 
občinah, švicarskega prispevka in pa seveda tudi, če bi se vrnil nazaj, na drugi sklop 
oziroma tretji, same investicije, če ste opazili, se dejansko računa tudi na sofinanciranje 
sanacije Centralnega vrtca in Enoto Mojca. Tam je skoraj 100 % sofinanciranje s strani 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ravno tako pa je pa predvideno sofinanciranje 
prenove Osnovne šole Trnovo in pa seveda tudi javne razsvetljave.  

Toliko za uvod, da ne bom predolg, če je kakšno vprašanje, sem vam pa na 
razpolago. 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Odbor za gospodarstvo, izvolite. 
 
Milojka Valantič, članica odbora za gospodarstvo: 

Odbor za gospodarstvo je obravnaval in je sprejel naslednja sklepa. 
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Odbor za gospodarstvo predlaga, da se v poročilu o izvedenih ukrepih po 
akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept MONG za leto 2012 in o seznanitvi s planom 
aktivnosti za leto 2013, v preglednici doda tudi stolpec iz katerega bo razvidno v 
kolikšnem času se vloţena finančna sredstva povrnejo.  

Mestnemu svetu mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski 
konceptom MONG 2012 in o seznanitvi s planom aktivnosti za leto 2013, sprejme. 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Odpiram razpravo. Svetnica Milojka Valantič, izvolite.  
 
Svetnica Milojka Valantič: 

Zahvaljujem se poročevalcu za izčrpno poročilo. Vem, da so poročila pripravljena v 
skladu z zakonom, vendar za laţje razumevanje predlaganih in posledično izvršenih 
investicij, bi bilo potrebno dodati še en podatek, in sicer o času povrnitve stroškov 
investicije.   

Zato ob tej priliki predlagam mestnemu svetu sprejetje naslednjega sklepa: »Od 
današnje seje dalje naj se v vsa pripravljena poročila in plane, ki so gradivo za obravnavo 
na mestnem svetu, vključi še stolpec, v katerem bo podatek, v kolikšnem času se bodo 
stroški investicije povrnili.« 

PRILOGA 35 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Odpiram razpravo na ta predlog sklepa. Tomaţ Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar: 

Nimam posebne razprave. Glede na to, da te obrazce pošiljamo ali pošiljate na 
ministrstvo, bi samo imel vprašanje.   

V tem obrazcu, prva točka na začetku piše Mestna občina Nova Gorica nima 
občinskega energetskega upravljavca. Ali je to točno, ali ni to isto kot energetski 
menedţment?  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Izvolite, direktor. 
 
Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA: 

Dejansko je to obrazec kot obrazec, tak je formular. MONG Nova Gorica nima znotraj 
svoje lastne uprave energetskega upravljavca, je pa v bistvu vključena v Lokalno 
energetsko agencijo GOLEA, katere 100% ustanoviteljica je tudi sama in zato potem 
deluje na območju Lokalne energetske agencije GOLEA. Naše območje je dejansko 
širše, saj pokrivamo celotno Primorsko in za petnajst občin smo pripravljali ta poročila.  

Komentiral bi še predlog sklepa. V bistvu ga mi podpiramo, ampak kot sem rekel, 
to je bil pač obrazec. Tako, da bomo v bodoče, ko bo naslednje poročilo, dejansko za 
potrebe mestnega sveta dodali še dodatni stolpec, kjer bodo tudi potem finančni učinki 
laţje vidni.  

 
Mitja Trtnik, podţupan: 
Razprave ni več.  

Na glasovanje dajem predlog sklepa svetnice Milojke Valantič, in sicer: »Od 
današnje seje dalje naj se v vsa pripravljena poročila in plane, ki so gradivo za 
obravnavo na mestnem svetu, vključi še stolpec, v katerem bo podatek, v 
kolikšnem času se bodo stroški investicije povrnili.« Glasujemo.  

 
Od 18 svetnikov jih 17 glasovalo za. 
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ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Miro Kerševan, Anton Petrovčič, 
Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija 
Šulin, Tomaţ Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, 
Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih 
po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept MONG za leto 2012 in o seznanitvi 
s planom aktivnosti za leto 2013. Glasujemo. 
 
Od 18 svetnikov jih je 18 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Miro Kerševan, 
Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaţ Slokar, Vida Škrlj, Črtomir 
Špacapan, Patricija Šulin, Tomaţ Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, 
Valter Vodopivec, Tomaţ Zarifa, Stanko Ţgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 36 
 
 
 
13. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih 
službah v MONG  
 

Mitja Trtnik, podţupan: 

Načelnica, izvolite. 
 
Poročevalka: Martina Remec–Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne sluţbe 

V Odloku  o gospodarskih javnih sluţbah predlagamo nekaj sprememb pri izvajanju 
gospodarskih javnih sluţb ravnanja z odpadki, in sicer pri javni sluţbi zbiranja odpadkov 
gre samo za terminološko uskladitev z navedbo v Zakonu o varstvu okolja, pri odlaganju 
odpadkov se spreminja način izvajanja te javne sluţbe, za katero je sedaj podeljena 
koncesija. Ta odlok pa predvideva izvajanje z javnim podjetjem. Na novo se določa tretja 
od obveznih javnih sluţb ravnanja z odpadki, in sicer obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov, za katero se ravno tako v odloku predvidi, da jo izvaja javno podjetje.  

Vsi vemo, da je trinajst občin Severne Primorske ţe vključenih v pripravo in 
izvedbo projekta Regijskega centra za ravnanje z odpadki in da so vse te občine v letu 
2010 tudi podpisale pogodbo, kjer so tudi ugotovile, da obstaja interes vseh pogodbenih 
strank za vzpostavitev takega regijskega centra. Iz pogodbe tudi izhaja, da se bosta javni 
sluţbi odlaganje in obdelovanje odpadkov izvajali v okviru tega centra za vse občine 
vključene v projekt in ravno tako tudi to, da bodo podpisnice določile izvajalca javne 
sluţbe obdelave in odlaganja odpadkov pred pričetkom poskusnega obratovanja.  

Dodaten razlog zakaj spreminjamo sedaj ta odlok je tudi, da je bil sklep Sveta 
regije Severne Primorske januarja letos, da mora občina v zelo kratkem roku ustanoviti 
javno podjetje, ki bo na Regijskem centru za odpadke izvajalo ti dve javni sluţbi, se pravi 
obdelavo in odlaganje. Sprejem tega odloka je tako samo podlaga za ustanovitev tega 
podjetja. Ti dve javni sluţbi se bosta pričeli izvajati na predviden način šele s pričetkom 
delovanja javnega podjetja, do takrat pa bo potekalo vse tako kot do sedaj, se pravi, za 
zbiranje in odlaganje odpadkov imamo podeljeno koncesijo. Pri zbiranju odpadkov bo to 
tudi tako ostalo, v nadaljevanju, pri odlaganju pa bo potrebno najti ustrezno rešitev glede 
na to, da eno dejavnost pač ni mogoče izvajati na oba načina hkrati.  

 
Mitja Trtnik, podţupan: 
Odbor za gospodarstvo, izvolite. 
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Milojka Valantič, članica odbora za gospodarstvo: 

Odbor za gospodarstvo je obravnaval in nima pripomb, zato predlaga mestnemu svetu, 
da se to sprejme.  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Odbor za prostor, izvolite. 
 
Boris Rijavec, predsednik odbora za prostor: 

Odbor za prostor ima en dodaten sklep, in sicer: »Strokovne sluţbe MONG naj mestni 
svet seznanijo s stanjem projekta RCERO in mu v sprejem predlagajo konkretne sklepe v 
zvezi z načrtovanjem in vodenjem projekta.«  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 
Odpiram razpravo. Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
V bistvu predlagam, da razprave sploh ne opravimo, ampak predlagam, da ta zbor to 
točko danes prekine, če tako rečem in se skliče izredna seja ali pa posebna seja 
mestnega sveta izključno po tem vprašanju in to brez prisotnosti javnosti, kjer bi se v miru 
poglobljeno pogovorili in razpravljali vse plati tega projekta.   

Spreminjanje odloka o javnih sluţbah je en majhen akt v tem projektu. Prepričan 
sem, da je potrebno razmisliti, ali je morda moţno tudi na kakšen drugi način te teţave ali 
pa zadrege razrešiti, zagotovo pa ne moremo poglobljeno razpravljati in sprejemati 
odločitev, če mi je dovoljeno reči, v okrnjeni sestavi mestnega sveta, kajti tu nas je 18 
prisotnih svetnikov od vseh 32.  

Menim, da to ni tema kar nekaj z levo roko, ampak je v bistvu projekt, ki bo tej 
mestni občini ostal in od katerega bi morala mestna občina imeti jasno sliko in vizijo, kaj 
bo od njega imela in kaj bo z njim počela.  

V dobrobit zato, da se izognemo kasnejšim zapletom in teţavam, predlagam še 
enkrat, da mestni svet točko nekako ustavi, zamrzne in se opravi resnično poglobljena 
razprava o tej tematiki. Poudarjam, da je bil ta mestni svet s tem projektom širše 
seznanjen samo enkrat in ni sprejemal še nobenih konkretnih zavezujočih odločitev, ne o 
vodenju, ne o izgradnji projekta in ne o upravljanju.  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Glede na to, da delam na tem projektu, je zadeva sledeča.  
Namreč, javno podjetje moramo ustanoviti. V prejšnjem obdobju pred sestankom 

z ministrom v januarju mesecu v Ajdovščini, je bil namen ustanavljanja javnega podjetja 
in tudi sprememba teh stvari, ki danes pridejo v odloku in tako naprej, v kasnejšem 
obdobju, tako je bilo rečeno glede kasnejšega obratovanja tega centra.  Januarja tega 
meseca je bila zahteva ministrstva, da to storimo v najkrajšem času. Moram povedati, da 
smo mi dokumentacijo razpisano za tehnologijo, kakor za prvi gradbeni del ţe oddali na 
ministrstvu. Je v končni fazi pregleda, torej tretji de tehnologije, ki naj bi bil v naslednjem 
tednu oddan na MGRT v pregled in tudi v kasneje še v tem mesecu tudi potrjen.  

V tem delu se nam malo mudi. Strinjam se z Vodopivcem, da se je treba 
poglobljeno pogovoriti in tako naprej, predstaviti tudi v drugem delu, kar smo tudi obljubili 
pripravljavci tega projekta, da bo občina seznanjena. Tudi to je v pripravi, kot je tudi ţe 
pripravljen predlog odloka za ustanovitev javnega podjetja.  

Sedaj pa je na vas odločitev, bi pa vsekakor morali v najkrajšem času sprejeti 
odločitev. Če bi do tega prišlo, da se ta danes ne obravnava, potem bi morali eno in 
drugo obravnavati na tem mestnem svetu, ker moram opozoriti, dejansko se mudi. Tako 
da je na vas, da danes odločate, da to prestavimo in da skupaj obravnavamo ta dva 
odloka v razširjeni debati, kot je bilo rečeno. Verjetno pa bodo tudi kakšna vprašanja. 
Toliko z moje strani. 
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Črtomir Špacapan, izvolite. 
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 

Ko je bil še profesor Nemec je rekel, bistroumni nesmisel ali oksimoron.   
Ne podpiram tega, kar je rekel kolega Vodopivec, vendar se strinjam z njim. 

Menim in predlagam tudi sam, da je to tako pomembna tematika, čeprav s podţupanom 
poznava, ker sva bila na svetu regije, kakšni so pritiski sosednjih ţupanov, da jo mi danes 
skoraj ob 21. uri  v taki sestavi kot smo, mislim, da ne moremo prevzeti te odgovornosti in 
se strinjam s tem, da se to obravnava na posebni seji in to vse skupaj v paketu.  

Ko je načelnica predstavila je zgledalo tako, kot, da je to nekakšen klasičen 
postopek, ampak to globoko posega v razmere tu na tem terenu in seveda tudi 
posledično na tem velikem projektu, ki ga imamo.  

Predlagal pa bi v izogib jezi ţupanov, ki si jo bomo nakopali, ker nam očitajo, da 
pač mestna občina zavlačuje s tem, da se ta seja skliče čim prej.  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Tomaţ Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar: 

Glede na pojasnilo podţupana in glede na to, kaj piše v obrazloţitvi vidim tu, da gre 
praktično samo za uskladitev odloka o gospodarskih javnih sluţbah, kjer na novo 
definiramo tiste sluţbe, ki naj bi se izvrševale v RCERO in ki naj bi se izvrševale v javnem 
podjetju. Poleg tega gre pač za nekatere formalne oziroma tekstovne uskladitve z 
zakonom.  

Sedaj sam ne vidim razloga, da bi se mi danes temu ognili, ker tudi mislim, da 
postopkovno tudi ni pravi način. Kvečjemu moremo glasovati in kvečjemu ta predlog 
zavrniti in ga potem ponovno obravnavati.  

Mi bomo ta predlog podprli, ker ne vidimo razloga, zakaj ga ne bi. Tudi ne vidimo 
razloga, zakaj bi morali, glede na to, da v tem odloku ni neke velike vsebine, da bi mogli 
obravnavati na zaprti seji. Če bi bila mogoče točka drugače obravnavana, se pravi, da bi 
razpravljali o vsebini tega projekta, potem je to drugo vprašanje, takrat lahko zapremo, 
vendar za to točko mislim, da ni nobenega razloga, da bi to obravnavali na zaprti seji. 
Tako, da bomo mi danes ta predlog tako kot je predlagan na dnevnem redu, podprli.  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Mislim, da je taka ura, da bom kar podprl predlog, ki ga je dal Vodopivec in mislim, da če 
ne bomo vsi podprli tega predloga, ki ga je dal g. Vodopivec, do glasovanja sploh ne bo 
prišlo. Tu nas je toliko, da če g. Vodopivec gre, nismo več sklepčni, kar delamo od sedaj 
naprej, delamo soglasno, ali pa ne delamo. 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 
Kaj se lahko preštejemo? 17 nas je. G. Stanko Ţgavc, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Ţgavc: 
Mislim, da postopkovno zadeva ni v redu. O postopkovnih se zadevah redko kdaj 
oglašam, me pa čudi, da se kolega Vodopivec tu nekaj izogiba.  

Torej, prisiliti svetnike, da bodo tu, jih ne moremo. Če smo sklepčni bi morali 
kvečjemu dobiti osnovo, da to zadevo umaknemo iz dnevnega reda. Čas je bil takrat, ko 
smo odločali o dnevnem redu in ker nismo, mislim, da ni osnove za to, da bi točko 
umaknili, pravno gledano. Tudi kolega Vodopivec bi lahko takrat navedel te razloge za 
umik točke. Druga izigravanja, ki so mogoča v tej situaciji, pa mislim, da niso poštena.  
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Mitja Trtnik, podţupan: 

Replika, g. Črtomir Špacapan. 
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 
Glejte, mislim, da imamo sedaj samo dve varianti, ker smo na robu sklepčnosti. Ne 
posegam sedaj v vsebino, ki je zelo pomembna in mislim, da ni prav, da svetniki in 
svetnice, ki boste danes odločali ne veste vsega. Tudi sam lahko ne vem vsega, verjetno 
ve podţupan največ in še marsikdo drugi.  

Ta sklep moramo sprejeti tudi zaradi tega, ker je svet regije naloţil MONG, da 
začne postopek za ustanovitev novega, ker eno podjetje ţe imamo, javnega podjetja za 
upravljanje s smetiščem, če mu rečemo poenostavljeno. Če se sedaj zgodi ob tej uri, ob 
21.00 uri, da ne izglasujemo tega, potem bo svet regije ugotovil, da nismo začeli 
postopka za ustanovitev tega javnega podjetja. Tako sam sedaj gledam. To bi morali bolj 
pravno pojasniti in bomo pač dobili spet črno piko. Ta črna pika lahko pomeni, da 
izgubimo vsa sredstva na projektu RCERO. Tako, da nočem nič sugerirati, kot sem rekel 
poznam tisto, o čemer razpravljamo na svetu regije, ampak bi vas pa opozoril, da 
verjetno smo vzeli to spremembo odloka kot neka bolj formalnega, ampak gre za veliko 
vsebinsko spremembo, o kateri marsikdol ne ve, ker ni seznanjen z vsemi posledicami 
tega. Tako, da sedaj, če je mi  ne sprejmemo, sedaj je bolj obratno, kar sem prej rekel, če 
jo mi danes ne sprejmemo, potem je nismo sprejeli in potem bo to signal svetu regije, da  
mi ne bomo ustanovili javnega podjetja.  

Minister Bogovič je pa zadnjič rekel, če ne ustanovite javnega podjetja, ne morete 
konkurirati na sredstva Evropske unije za ta in ta denar. Sedaj smo v enem takem 
čudnem poloţaju ob tej uri.  

Mogoče bi morala biti to glavna točka danes poleg stanja nezaposlenosti, ampak 
na koncu je izpadlo, da smo jo sedaj potisnili v neko zadnjo točko in da bomo zaradi tega 
verjetno tudi nosili posledice. Verjetno bi podţupan kaj več povedal, da vam ne jemljem 
pristojnosti. 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Ne, sploh ne. Hvala lepa. Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Bom repliciral mojemu predgovorniku samo v tej točki. Ne govori moj predlog o tem, da 
ne bi sprejeli sprememb odloka. Sem samo predlagal in pričakujem, da bo kot najbolj 
oddaljeni sklep dan prvi na glasovanje, da se o tej tematiki razpravlja na posebni seji 
mestnega sveta, ki bo posvečena samo tej točki, tej problematiki, izgradnji in vse ostalo, 
kar gre v zvezi s RCERO-tom. Samo to sem predlagal. Upam, da sem bil razumljiv.  

To ne pomeni, da ne bomo ustanovili javnega podjetja, da ne bomo naredili, samo 
se bomo v miru poglobljeno pogovorili tako, da bomo imeli vsi čim več in čim bolj 
kvalitetne informacije o tej zgodbi, da tako rečem. Mislim, da do tega imajo vsi svetniki 
pravico do te informacije. 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 
Miro Kerševan, izvolite. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Predlagam, da ta predlog glasujemo, kot je Valter ţe predlagal in tudi, da glasujemo 
predlog od Valterja, da se napravi izredna seja. Ne bi pa obšli tega predloga in da bi šel 
kdo domov zaradi tega predloga. Dajmo glasovati, ker je to pozitivno za nas. 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Tomaţ Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar: 
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Glejte, sedaj tu ne razumem. Mi imamo predlog odloka, ki je bil sprejet na dnevnem redu 
s potrebnim kvorumom in obravnavamo zadevo po hitrem postopku, to pomeni, da 
obravnavamo spremembo odloka v prvem in drugem branju obenem.  

Sedaj vi predlagate nekakšen dopolnilni sklep, oziroma mislim, da bi to umaknili 
zato, ker so pravice vseh ostalih svetnikov, da to tudi slišijo. Saj nobeden ni prisilil 
nobenega, da zapusti sejo in da jih pač ni.  

Glejte, če bo prišlo do glasovanja o tem sklepu, je to v nasprotju s poslovnikom, 
statutom in enostavno, to ne zdrţi. Nobenih zagotovil ni, da bo prihodnjič, ko nas bo tu 
več, ta predlog sprejet.. Tako, da postopkovno ne vidim tu nekih gabaritov, s katerimi bi 
lahko opletali. Tako, da mi moramo o tem predlogu glasovati. In to je to.  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Mirjam Bon Klanjšček, izvolite: 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 

Tu se popolnoma strinjam s kolegom Slokarjem. Tistega pač, ki ga ni tu, ga ni in 
predlagam, da gremo na glasovanje o tem sklepu. 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Če ni drugega predloga oziroma razprave, dajem predlog g. Vodopivca, ki je najbolj 
oddaljen predlog na glasovanje. 
 Svetnik Tomaţ Slokar, postopkovno.  
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar: 
Podţupan, sem ţe utemeljil, če daste vi ta predlog je postopkovna oziroma  poslovniška 
kršitev. Ker tu ne moremo sprejemati dopolnilni sklep v nasprotju s tem, da o tem odloku 
ne bomo obravnavali, če ga obravnavamo po hitrem postopku.  

Tu lahko sprejemamo dopolnilne sklepe, ali kakor koli, ne pa da ne bomo 
glasovali o predlogu, ki je predloţen gradivu. 
  
Mitja Trtnik, podţupan: 
G. Ţgavc, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Ţgavc: 
Samo to bi še rad povedal. Sedaj mi na silo spreminjamo veljavno sprejeti dnevni red. To 
mislim, da ne more biti in je v nasprotju. Zelo enostavno, če je pa kakšen problem, pa 
lahko pokličete tudi ţupana.  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Ne. Hvala lepa. Saj je prav, da opozorite, ne, saj ni problem. 
 
Svetnik Stanko Ţgavc: 

Glejte, veljavno sprejeti dnevni red na silo spreminjamo s takimi in drugačnimi argumenti.  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Replika, g. Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Podţupan, dopolnjujem svoj predlog sklepa, in sicer predlagam, da mestni svet ta 
predlog odloka o spremembi odloka ne sprejme in ga dopolnjenega obravnava na 
naslednji seji oziroma na posebni seji. 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Svetnica Mirjam Bon Klanjšček, izvolite. 
 



 

 79 

Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 

Prej sem se zmotila, sem mislila, da sklepamo o odloku, ne o sklepu. Narobe sem se 
izrazila in se ne strinjam s tem, da spreminjamo sklep. 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Tomaţ Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar: 

Se opravičujem, to kar je kolega Vodopivec predlagal, je to, kar govorim sam, samo on 
predlaga, da ne sprejmemo, jaz predlagam, da sprejmemo. Se pravi, da je popolnoma 
ista zadeva. 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Oddaljeni je njegov. 
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar: 

Vendar gre za isto zadevo. 
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Naj bo. Glasujemo. 
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar: 

Nič se ne spreminja. On predlaga, da ga ne sprejmemo in kaj sedaj, bomo glasovali, da 
ga ne sprejmemo? Se pravi, tisti, ki ţelimo podpreti osnovni predlog, moramo glasovati 
proti? Glejte, ne razumem tega.    
 
Mitja Trtnik, podţupan: 
G. Rijavec, izvolite. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 

Mislim, da smo malo sedaj tu zakomplicirali. Menim, da ima kolega Slokar prav. Sam sem 
razumel ta predlog od Valterja čisto v kontekstu tega, kar je sedaj na dnevnem redu, kar 
bo šlo na glasovanje. Se pravi, vsak naj glasuje, kakor mu pač ustreza, eni proti, eni za.  
Ne vidim razloga, zakaj bi morali po oddaljenem predlogu, razen seveda, če je razlog za 
oddaljen predlog izredna seja in tako naprej.  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 
To je dejstvo, glasuje se po najbolj oddaljenem predlogu in glede na to, da je najbolj 
oddaljeni predlog bil od Valterja Vodopivca, moramo glasovati o njemu.  Izvolite, Tomaţ. 
 
Svetnik mag. Tomaţ Slokar: 
Ne, ne moremo glasovati. Glejte, saj je vse skupaj malo čudno, vendar to ni najbolj 
oddaljeni predlog. Mi glasujemo o isti zadevi samo z glavo navzdol. Mislim, da to ni 
najbolj oddaljeni predlog. Glasujemo o isti zadevi, ni oddaljeni predlog. Dajte to razčistiti.  
 
Mitja Trtnik, podţupan: 

G. Ljucovič, izvolite. 
 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta: 

Sam se ne bom spuščal v to. Dejstvo je, da je osnovni predlog, da se odlok sprejme. G. 
svetnik Vodopivec je predlagal, da se ga ne sprejme, zato je njegov predlog najbolj 
oddaljen, je bolj oddaljen kot tisti, ki je v prvotnem gradivu in zato dajte glasovati najprej  
o tistem predlogu. 
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 
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Zakaj sem proti, podţupan, zakaj sem jaz sproţil to zadevo, zato, ker sem bil prisoten na 
teh zadnjih sejah sveta regije, kjer je največji očitek, da mestna občina ne pelje 
postopkov, ki bi omogočali črpanje evropskih sredstev.   

Ko sem videl, koliko nas je ostalo, sem predvideval, čeprav ne ţelim na nobenega 
vplivati in nisem nekdo, ki bi vedel, kako bo nekdo glasoval, ocenil, da lahko ta odlok 
pade. Če odlok pade, teoretično, ker smo na meji sklepčnosti, samo eden bi bil proti ali 
pa dva, potem bi morali to prestaviti na naslednjo sejo, ali pa še na naslednjo sejo, zato 
sem predlagal rezervno varianto in se strinjal s kolegom Vodopivcem, da se to obravnava 
na naslednji seji, ko nas bo več in bomo vsi za to, da se to naredi. 

 
Mitja Trtnik, podţupan: 

Če mi dovolite, moram prekiniti sejo, ker lahko samo razpravljamo in pogovarjamo,  
vendar ne more priti do nikakršnega glasovanja, ker smo nesklepčni in zato prekinjam 
sejo.  

Zaţelim vam lahko noč in se bomo na naslednji seji dogovorili. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
 
                Miran Ljucovič  Mitja Trtnik    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS   PODŢUPAN 
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