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Številka: 900-11/2017-38 
Nova Gorica, 23. februar 2017  
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
23. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. februarja 2017 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.  
 
Sejo je vodil Matej Arčon, župan.  
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal župan Matej Arčon.   
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 27 svetnikov, in sicer: dr. Mirjam Bon Klanjšček, 
Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš 
Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, dr. Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, mag. Tanja Pipan, Tadej 
Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, mag. Tomaž Slokar, Gregor Veličkov, 
Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  
  
Opravičeno odsotni: mag. Lara Beseničar Pregelj, Egon Dolenc, Matija Klinkon, Marko 
Tribušon  
 
Odsoten: dr. Robert Golob  
 
Seji so prisostvovali: 
●   mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave 
●   Andrej Markočič, vodja kabineta župana  
●   mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
●   Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe  
●   Marjan Jug, višji svetovalec za gospodarske javne službe  
●   Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada MONG – javni sklad (k 6. točki)  
●   Jordan Mikulin, vodja investicij na Stanovanjskem skladu MONG – javni sklad (k 6.  
     točki).  
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Aleš Dugulin in  
- Simon Rosič. 

 
Od 23 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Tomaž 
Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
 
Matej Arčon, župan: 
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Naj povem, da so bili na sejo bili vabljeni k 6. točki predstavniki Stanovanjskega sklada 
MONG. Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. Če ni razprave, zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog dnevnega reda. Glasujemo. 
 
Od 23 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Aleš Dugulin, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
1.    Potrditev zapisnika 22. seje mestnega sveta, ki je bila 26. januarja 2017     
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih 
5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
6.    Poročilo o ugotovitvah super nadzora nad vsemi investicijami Stanovanjskega sklada 
 MONG za obdobje 2011-2015 
7.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu 
 določanja  sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih 
 teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS – 
 predlagatelj svetnik Aleš Markočič 
8.    Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje  
 in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih javnih cest  v MONG   
9.    Predlog Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 
 2017 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 22. seje mestnega sveta, ki je bila 26. januarja 2017 
 
Matej Arčon, župan:  
Prehajamo na točko 1., in sicer potrditev zapisnika 22. seje. Ni pripomb, ni razprave.   
 Na glasovanje dajem predlog, da se potrdi zapisnik 22. seje mestnega sveta, 
ki je bila 26. januarja 2017. Glasujemo. 
 
Od 23 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 
Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Zapisnik 22. seje mestnega sveta, ki je bila 26. januarja 2017, je bil potrjen.  
 
 
 
2. točka dnevnega reda 

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Tanja Pipan, izvolite. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Dobila sem odgovor, ki sem ga zadnjič podajala, vendar bi rada vseeno opozorila še na 
nekaj stvari.  
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Uprava mi odgovarja, da je bila problematika preoblikovanja sklada že večkrat 
izpostavljena. Sedaj se ne spominjam, da bi se na mestnem svetu o čem podobnem že 
razpravljalo oziroma, da bi uprava ali pa sklad predlagali normative, ki bi skladu definirali 
vizijo za razvoj našega območja. Iz vašega odgovora razberem, da so ovire predvsem 
administrativne narave, ne pa tudi statusno-pravne. Prosila pa bi vas, da me po 
elektronski pošti seznanite z odgovori in mnenji, ki vam jih je pripravil Inštitut za javno 
upravo in Računsko sodišče.  
 Na tej točki bi rada ponovno izpostavila pomen lokalne regijske hranilnice. Taka 
hranilnica bi bila tudi dobra rešitev za trenutne probleme zapiranja bank po krajevnih 
skupnostih, predvsem pa bi bila to hranilnica, ki bi delovala na terenu, poznala bi lokalno 
okolje in regijsko gospodarstvo. To bi vsekakor omogočalo lažjo presojo pri financiranju 
tako lokalnega prebivalstva, kakor tudi malih in srednjih podjetij. Kot sem že zadnjič 
opozorila, so tako imenovane Community banks oziroma lokalne banke v različnih regijah 
bile ključni deležnik pri razvoju posameznih regij in take primere, kot sem že zadnjič 
opozorila, najdemo povsod po Evropi. Danes bom izpostavila še Islandijo, ki je uspešno 
rešila kreditni krč in izplavala iz recesije, predvsem z oblikovanjem javno zasebnih 
lokalnih hranilnic.  

Prosim, da mojo pobudo še enkrat pogledate in razmislite o njej.  
 
Matej Arčon, župan: 
Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Imam pripombo glede mojega vprašanja na prejšnji seji. Postavil sem vprašanje, če se že 
pripravlja nov prostorski načrt oziroma v zvezi s tem, vendar ne zasledim odgovora na to 
vprašanje. Prosim, da bi do naslednje seje dobil ta odgovor oziroma mogoče že prej 
glede na to, da ni kakšno posebno zahtevno odgovarjanje. 
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Postavil sem vprašanje o urejanju vodotokov v občini in tudi širše, ki so vsi zanemarjeni 
in dobil sem zelo natančen odgovor. Pri tem odgovoru pa me skrbi to, da niso podane 
rešitve. Če preberem del odgovora je tak: «Dejstvo je, da je za vzdrževanje vodotokov 
pristojna država, ki pa že leta ne namenja dovolj sredstev za ta namen. Ob tem pa je 
potrebno omeniti tudi dejstvo, da je veliko kmetijskih površin v zaraščanju in da se 
posledično ne čisti in vzdržuje veliko število brežin, ki so bile v preteklosti vzdrževane s 
strani lastnikov zemljišč.«  

Torej, lastniki zemljišč so včasih res čistili do potokov, ampak potoki so državna 
last, lastnik potokov, ki imajo parcelne številke, je država in vem za primer, ko smo se 
pred več kot petnajstimi leti ukvarjali z enim problemom potoka in nam je inšpektor z 
ministrstva prepovedal dotikanje se potoka, ker je to njihova last, od države. Mislim tudi, 
da 100. člen Zakona o vodah, ki je tu omenjen, govori o dolžnostih lastnika zemljišča. 
Ampak lastnik zemljišč je v tem primeru država in dolžnosti, če so si napisali zakon, naj bi 
to izvajali. Mene to skrbi in če vidim, da je tu nekaj potrebno narediti, ne vem, zakaj tudi 
kdo drug oziroma tudi  lokalna skupnost, v tem primeru občina, ne naredi več, da bi 
uredila te vodotoke in čeprav nismo priznani kot poplavno območje, ampak, da bi uredili 
tisto, ker se da urediti.  
 Informacija, ki sem jo dobil pred več kot petnajstimi leti  je bila, da imajo denarja 
samo za četrtino vodotokov, vseh vodotokov je 16000 kilometrov v Sloveniji in denarja 
imajo samo za četrtino.   

Moj predlog je naj naredijo vsako leto četrtino, v petih letih naredimo vse potoke. 
Saj če prostor enkrat očistiš, ga ni treba čistiti nadaljnjih pet let. Torej izgovori so samo, 
da ni denarja. Naj bi naredili nekaj tudi na tem, da tisti denar, ki je, se porabi za čiščenje.  
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Matej Arčon, župan: 
Karmen Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Na prejšnji seji sem postavila kar nekaj svetniških vprašanj. Na eno sem najbrž 
predpostavljam, dobila odgovor med dodatnimi odgovori, ki so prišli pol ure pred sejo. 
Lepo prosim, če je mogoče, da odgovore pripravite prej. Običajno sem takrat na poti na 
sejo in ne uspem pregledati, kaj šele karkoli odgovoriti.   

Glede ostalih vprašanj. Spet smo pozivali za to skupno sejo in sem tam tudi rekla, 
da ne vem, če je sicer to prava informacija, ampak, da sem dobila informacijo, da če ne 
bo marca podpisa o financiranju, da bomo izgubili sredstva in na to ni bilo nobenega 
odgovora. Upala sem, da bo danes tu na seji naš predstavnik v EZTS-ju, da bi mi lahko 
odgovoril, pa vidim, da ga ni. Tako, da upam, da bo res v marcu ta podpis in da bomo to 
sejo dočakali.  
 Potem sem vas spraševala v zvezi z Vogrščkom in vizijo v zvezi z Vogrščkom. 
Veseli me, da je v odgovorih zapisano, da je želja po tem, da bi se namakalni sistem širil, 
ampak, da čakamo, kaj se bo storilo tudi s strani države. Malček sem bila pa razočarana 
nad tistim delom, ko govorite, da mestna občina ni najbolj navdušena nad tem, da bi 
prevzeli v upravljanje ta namakalni sistem. Lahko sicer razumem do neke mere to 
stališče, da bi bilo bolj enostavno, samo se bojim, ker vi ste rekli, da če ga prevzamemo 
je to, ko bo urejena vsa dokumentacija in ko bo končana obnova. Sedaj mi pa ni jasno, ali 
ste tam mislili v odgovoru obnovo Vogrščka ali namakalnega sistema, ker kolikor imam 
informacij, namakalni sistem se lahko obnavlja, občina bi lahko kandidirala na sredstva 
za razvoj podeželja, medtem, ko država na ta sredstva ne bo mogla participirati in bo 
najbrž tudi težje, da bi bil sploh obnovljen. Zato, če je temu tako kot imam informacije, 
potem mislim, da bi bilo dobro, da bi čim prej res prevzeli ta sistem, da bi ga uredili ter da 
bi ga potem začeli končno tudi širiti, da bi nekaj delali na razvoju kmetijstva v naši dolini, 
nekaj dodatnega ob tem, kar se že dela.   
 Bi pa še malce nadgradila to vprašanje. Vidim, da je zelo velik problem 
onesnaženost vode, kar je že nekaj časa znano v javnosti. Sedaj imamo tudi civilno 
iniciativo, ki na to opozarja. Baje so bile obljube, da se bo reševalo ta problem. Zanima 
me, če in kdaj bo občina izvedla kakršnekoli ukrepe, ker najbrž je res izvor onesnaženja v 
naseljih,  ki so nad Vogrščkom? Tisti del trditev, da je vzrok zalivanje z gnojnico, sama 
jemljem z veliko skepso, ker vem, koliko je tega na terenu in zaradi tega mislim, da 
Vogršček ne bi imel oporečne vode. Tako, da me zanima kdaj, kakšni ukrepi, ali čistilne 
naprave ali karkoli, kar je bilo baje kmetom s strani občine že obljubljeno?  
 Glede Biljenskih gričev, ker sem tudi spraševala, kakšna pač je vizija mestne 
občine, mi je bilo odgovorjeno, da so v zakupu Agroinda. Biljenski griči niso v zakupu 
Agroinda. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki je lastnik, jih je pred dvema letoma 
vzel Agroindu zaradi slabega upravljanja. V tem trenutku z njimi upravlja sklad. Delno so 
že v najemu.   

Menim pa, da bi bilo dobro, če bi se strokovne službe občine sestale z 
vinogradniki v naši občini, ker mislim, da imajo kar nekaj idej in tudi interesov. Mogoče bi 
s skupnimi močmi lažje prišli do tega, da bi dobili enega resnega najemnika Biljenskih 
gričev. Z vsem spoštovanjem do ostalih občin sama še vedno mislim, da ne glede na to, 
da Vrtojbensko-Biljenski griči ležijo v sosednji občini, največje vinogradnike, ki bi zmogli 
to obnavljati, imamo pa ravno v Mestni občini Nova Gorica. Zato bi bilo najbrž dobro, če 
bi se mogoče tudi strokovne službe usedle z vinogradniki, ki so že pokazali interes, pa bi 
mogoče našli eno skupno rešitev in jo predlagali skladu.  
 
Matej Arčon, župan: 
Čisto na kratko. O vseh temah, ki ste jih navedli, smo se tudi pred nekaj tedni pogovarjali 
s pristojnim ministrom, tudi kar se tiče namakanja Biljenskih gričev in Vogrščka. Zadeve 
so seveda še odprte. Oblikovane so bile delovne skupine, ki na tem tudi delajo. Seveda 
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je pomislek pri prevzemu namakalnega sistema glede kasnejšega plačevanja stroškov. 
Na veliko zemljiščih po katerem poteka namakalni sistem, niso vpisane služnosti na 
zemljiščih in zato je tudi lahko dvorezen meč prevzema takega sistema, ampak to so 
dileme, o katerih se tudi pogovarjamo .  

Glede Vrtojbensko–Biljenskih gričev, ne smem reči samo Biljenskih, ker se potem  
kdo razjezi, pa je moje osebno stališče popolnoma enako stališču župana Občine 
Ajdovščina, da bi bilo smiselno počakati, kaj bo pravzaprav z Agroindom, ali bo v 
stečajnem postopku, lahko tudi prodan in bi bilo smiselno te Vrtojbensko-Biljenske griče 
dati Agroindu, glede na to, da so Vrtojbensko–Biljenski griči kar nekaj časa v uporabi. Če 
bi ta zadeva propadla, bi se potem tudi z vami seveda absolutno strinjal, da se da 
vinogradnikom, ki so zainteresirani in ki so iz našega okolja.  
 Kar se tiče skupne seje EZTS je res dozorel čas. Ravno včeraj je potekala 3. seja 
Nadzornega odbora Dežele Furlanije-Julijske krajine in je dejansko projekt tudi uradno in 
formalno potrjen. Podpis pogodbe bo v marcu in ni več razlogov, da te skupne seje ne bi 
imeli. Gre pa za edini primer v Evropi, kjer bo edini upravičenec to naše evropsko 
združenje in tudi verjetno eden redkih primerov, kjer bo sofinanciran projekt tudi na 
zadevah, ki bodo tangirale naše občine. Republika Italija bo namreč lastni delež pokrila 
tudi za investicije, ki bodo pri nas. Tako, da seja bo. Župani se moramo dogovoriti kdaj in 
kje, zagotovo bo to pri nas, ker gre približno za 80, 90 svetnikov. Toliko. Hvala za vašo 
skrb.  

Še kdo? Če ne, zaključujem to točko in prehajamo na točko 3. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Edbin Skok je prvi prijavljen. Glejte, razpravo sem zaključil in mislim, da je prav do vseh, 
da ste imeli dovolj časa za se prijaviti.  

Edbin Skok je prvi, nato Ljubka Čargo. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Na župana in Upravo Mestne občine Nova Gorica naslavljam naslednjo svetniško 
pobudo. Svetniška pobuda za izločitev vseh nadomestil za pozidana in nepozidana 
stavbna zemljišča v Mestni občini Nova Gorica, ki niso odmerjena v skladu z Zakonom o 
stavbnih zemljiščih.  

V preteklem mesecu sem prejel dokumentacijo občana MONG, s katero je 
izpodbijal odmero nadomestila za uporabo pozidanega stavbnega zemljišča in pri tem bil 
uspešen. Odmera za uporabo pozidanega stavbnega zemljišča ni skladna z Zakonom o 
stavbnih zemljiščih, kateri v 40. členu določa pogoje oziroma standard, da se neko 
zemljišče smatra za opremljeno. To pa je pogoj za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Ugotovimo lahko, da je bil v prejšnjem odloku člen, ki je dopuščal 
odmero NUSZ v primeru, ko sta bila na zemljišču predvidenem za gradnjo vsaj dva 
komunalna priključka. Tega člena pa po sedanjem odloku, ki smo ga mestni svetniki 
potrdili v letu 2014, ni več. V tem primeru gre za neskladje z zakonom in možnost 
izpodbijanja odmere. 
 V preteklem letu sem podal več svetniških vprašanj v zvezi s krivično odmero 
NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča v primerih, ko je šlo za tako imenovano 
zaokroževanje naselij. Tudi v teh primerih gre v veliki večini primerov za neopremljeno 
stavbno zemljišče do te mere, kot jih določa zakon. Občani so v veliki meri stisnili zobe in 
davščino plačali, pozabijo pa ne in se bodo v tem letu bistveno ostreje odzvali na to. Ob 
sprejemu trenutno veljavnega Odloka o NUSZ v decembru 2014, na podlagi katerega se 
izvaja odmera NUSZ, je bilo s strani Uprave MONG večkrat poudarjeno zagotovilo, da 
gre za dokument, ki je usklajen z zakonodajo. Na podlagi prej omenjenega izpodbitja 
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imamo dokaz, da smo mestni svetniki dobili v odločanje dokument, za katerega se 
izkazuje, da temu ni tako.   

Župana in Upravo MONG naprošam, da pri pripravi dokumentov pri odmeri NUSZ 
za lansko leto izloči vse odmere, ki niso skladne z Zakonom o stavbnih zemljiščih. V 
nasprotnem primeru tvega večje število pritožb, jalovega dela občinskih služb in ne 
nazadnje tudi nezadovoljstvo občanov. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ljubka Čargo, pripravi naj se Stanko Žgavc. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
Svetnik Edbin Skok in svetnica Ljubka Čargo, Lista Trnovsko-Banjške planote na župana 
in Upravo MONG naslavljava naslednje svetniško vprašanje. V medijih se zadnje čase 
pojavlja množica objav, ki meče slabo luč na Nadzorni svet HIT-a in posledično s tem na 
predsednika g. Marina Furlana, ki je bil v nadzorni svet imenovan s strani Mestne občine 
Nova Gorica.  

Župana in Upravo MONG želiva vprašati, ali je storila karkoli, da bi ohranila dobro 
ime svojih predstavnikov v Nadzornem svetu HIT-a oziroma zaščitila svoje dobro ime?  

Obrazložitev. Na internetnem portalu Požareport je bila v preteklih dneh 
objavljena nadaljevanka v treh delih s skupnim imenom HIT-ova brozga, ki piše o 
domnevnih dogajanjih ob izboru novega predsednika Uprave HIT-a. Ker je portal zelo 
obiskan in vsebina meče dokaj slabo luč na Nadzorni svet HIT-a, naju zanima kakšno je 
stališče župana in občinske uprave v zvezi s tem? 
 
Matej Arčon, župan: 
Stanko Žgavc, pripravi naj se Luka Manojlović. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Pred časom je bila javnost seznanjena, da namerava Občina Renče-Vogrsko speljati 
projekt odplak ob sodelovanju z Občino Šempeter-Vrtojba in tako celotno območje obeh 
občin povezati z obstoječo čistilno napravo v Vrtojbi.   

Krajani Gradišča nad Prvačino vidijo tu priložnost za ureditev njihove problematike 
odvajanja odplak tako, da se vključijo v ta projekt z navezavo preko Oševljeka proti 
Renčam in naprej proti čistilni napravi v Vrtojbi.  

Zato predlagajo pristojnim službam MONG, da stopijo v kontakt z občinama 
Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Smatrajo, da idejni projekt odplak iz Gradišča v 
čistilno napravo v Prvačini zaradi zahtevnosti terena in preteklih nevšečnosti, torej 
plazenja, ne jamči potrebne kakovosti in ni racionalen v primerjavi z zgoraj opisanim. 
Predlagajo tudi in zahtevajo obravnavo te problematike na sestanku v krajevni skupnosti 
s krajani Gradišča nad Prvačino. 
 
Matej Arčon, župan: 
Luka Manojlović, pripravi naj se Anton Harej. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Imel bi vprašanje glede brezplačne pravne pomoči.  

Goriška.si pri stikih z občani pogosto zaznava stisko ljudi, ki potrebujejo pravno 
pomoč, zanjo pa nimajo finančnih sredstev oziroma ne izpolnjujejo zakonskih pogojev po 
Zakonu o brezplačni pravni pomoči, ali do pravne pomoči ne pridejo zaradi takšnih ali 
drugačnih razlogov: socialna izključenost, nepoučenost in podobno.  

Za takšne primere bi bilo smiselno, da MONG po vzoru nekaterih drugih lokalnih 
skupnosti zagotovi obliko »prve pravne pomoči«, ki bi ljudem pomagala do uveljavitve 
njihovih pravic, zlasti k boljši ozaveščenosti. Menimo, da je pravna pomoč občanom 
potrebna v smislu »prve pravne pomoči«, torej nasveta, pomoči pri izpolnjevanju vlog, 
napotitve na ustrezno institucijo, predstavitve pravnih možnosti, napotitve na ustrezen 
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organ, sodišče, napotitve na oddelek brezplačne pravne pomoči pristojnega sodišča in 
podobno.  
 Glede na zgoraj navedeno postavljamo vprašanje, zakaj MONG občanom ne 
zagotavlja nobene oblike pravne pomoči? Občino pozivamo, da le-to uvede.  

Predlog je, da se brezplačna pravna pomoč zagotovi bodisi s pomočjo pravne 
službe občine, bodisi s pomočjo prostovoljcev – pravnikov, v trajanju vsej ene ure na 
teden, izvaja pa naj se v prostorih občine po predhodno določenem rednem urniku.  
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Harej, pripravi naj se Damjana Pavlica. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Tudi sam sem hotel izpostaviti problematiko Vogrščka in kvaliteto vode. Hotel sem se 
vprašati, kaj mi kot občina lahko naredimo za boljšo kvaliteto? Iščem rešitve v tem, da 
obveščamo prebivalce oziroma občane Vitovelj in Oseka, da pač čim bolj po sanirajo 
morebitna žarišča onesnaževanja, se izogibamo kakršnemkoli praznjenju greznic in 
polivanju gnojevke po pašnikih in travnikih. Hkrati pa moramo sami razmisliti in pospešiti, 
da se čim prej pripravi dokumentacija in začne z investicijo vzpostavljanja sistema 
zbiranja fekalij na območju Oseka in Vitovelj, da speljemo fekalije stran od Vogrščka. 
 
Matej Arčon, župan: 
Damjana Pavlica, pripravi naj se Miran Vidmar. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Krajan s Krajevne skupnosti Gradišče nam je dal naslednjo pobudo.  

Pred časom je bilo obnovljeno križišče pod zaselkom Brdo pri Dornberku. Vozilo, 
ki prihaja iz smeri Prvačina in zavija proti Gradišču, se v omenjenem križišču nekoliko 
vzpenja, v kolikor mu nasproti pride v tej poziciji drugo vozilo, postane srečanje kritično 
oziroma je na tem delu cesta preozka. Dogaja se, da vozilo, ki v istem trenutku, ko mu 
pride nasproti drugo vozilo iz smeri Gradišča proti Prvačini ali Dornberku, zaradi slabega 
pregleda zapelje na robnike na svoji desni, da ne pride do nesreče.  

Zato predlagam, da se križišče pregleda in v dolžini osem do deset metrov 
odstrani robnike in na tem delu za približno pol do enega metra razširi cestišče.  
 
Matej Arčon, župan: 
Miran Vidmar, pripravi naj se Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
Pripravil sem dve svetniški vprašanji, eno bom sedaj prebral.  

Na nas se je obrnil prebivalec Kidričeve ulice, ki navaja, da pri čiščenju javnih 
površin, to je mestnih parkirnih mest in garažnih hiš, opazijo poškodovano barvo 
avtomobilov. Navaja, da do poškodb prihaja zaradi neprimerne uporabe pihalnikov.  

Predlagamo, da oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe o nastali 
situaciji obvesti koncesionarja. 
 
Svetnik je podal še pismeno vprašanje glede TRIM steze pri železniški postaji v Novi 
Gorici.  
 
Matej Arčon, župan: 
Valter Vodopivec, pripravi naj se Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam eno vprašanje oziroma pobudo, ki jo naslavljam županu.  

V medijih sem zasledil, da je bilo podaljšano poskusno obratovanje čistilne 
naprave v Vrtojbi za nadaljnjih šest mesecev. Ob tem je bilo omenjeno tudi, da se bodo 
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povečale cene za ravnanje z odpadnimi vodami oziroma čiščenje odpadnih voda za 5,00 
EUR, če se prav spominjam in to kar na položnicah.  

Sprašujem župana, ali so na mestni občni seznanjeni s to namero in če so, ali bo 
o dvigu cen odločal Mestni svet MONG? V primeru, da bo potrebno dejansko dvigniti 
cene in da bo o tem sklepal tudi mestni svet predlagam, da župan predlaga mestnemu 
svetu ustanovitev posebne komisije z namenom, da pregleda vse elemente, ki lahko 
vplivajo na oblikovanje cene ravnanja z odpadnimi vodami, pri čemer naj se upošteva tudi 
že obstoječe cene in ne le elemente za njihovo oblikovanje. Gre za to, da se preveri, 
kolikšen dvig cen te storitve je sploh potreben, če sploh je potrebna korekcija teh cen.  

Predlagam tudi, da predlagajo člane te komisije svetniške skupine v mestnem 
svetu.  
 
Matej Arčon, župan: 
Da, absolutno bo o tem razpravljal mestni svet. Osnutek elaborata je bil pripravljen. Tu 
imamo pač težavo, ker želi Občina Šempeter-Vrtojba imeti svoj elaborat in izračun cene 
izključno za svojo občino, tudi če je sistem en za vseh pet občin in so pripravili posebej 
elaborat za njihovo občino. Mi smo zahtevali, da se pripravi elaborat izključno za našo 
občino. Odločitev o ustanovitvi posebne komisije vidim kot smiselno ter bomo proučili in 
vam bomo tudi na to vprašanje odgovorili.  

Gregor Veličkov, pripravi naj se Tadej Pišot. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Umikam pobudo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Tadej Pišot in pripravi naj se Tomaž Slokar. 
 
Svetnik Tadej Pišot: 
V današnji izdaji Primorskih novic smo prebrali, da Turistično društvo Nova Gorica 
izstopa iz občinske Turistične zveze. Pravijo, da so se za izstop odločili, ker se ne 
strinjajo z delom in vodenjem Turistične zveze.   

Od občinske uprave zahtevam in pričakujem, da se sestane tako s predsednikom 
Turističnega društva Nova Gorica, g. Slavkom Šuligojem, kot s predsednikom Turistične 
zveze Nova Gorica, g. Špacapanom, se poglobi v nastalo situacijo ter jo poskuša rešiti. 
Turistično društvo Nova Gorica je največje turistično društvo v naši občini in nemogoče si 
je predstavljati delovanje Turistične zveze Nova Gorica brez njihove prisotnosti.  

Hkrati me tudi zanima, kdaj bo ustanovljen Zavod za turizem? 
 
Matej Arčon, župan: 
Še Tomaž Slokar. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Dajem naslednjo svetniško pobudo oziroma vprašanje.   

V kolikor me spomin ne vara, je župan oziroma občinska uprava zagotovila v 
preteklosti, da bodo za odročne kraje v MONG v letu 2017 uvedene subvencije za male 
čistilne naprave.  

V letu 2015 je bila sprejeta nova Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne 
komunalne vode, s katero se podaljšujejo roki za postavitev ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadne vode ne samo za aglomeracije, ampak tudi za redkeje poseljena 
območja. Tako je za objekte predvidena obveznost ureditve odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode ob prvi rekonstrukciji. V primeru, da se komunalna odpadna 
voda neposredno ali posredno odvaja v vode brez predhodnega čiščenja, pa je rok za 
ustrezno ureditev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode 31. 12. 2021.  

Na tem mestu zato postavljam vprašanje, kdaj bo, če bo, občinska uprava 
pripravila ustrezen program subvencioniranja nakupa oziroma vgradnje malih komunalnih 
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čistilnih naprav ter kdaj bo pripravljen ustrezen akt za pripravo javnega razpisa, ki ga je 
potrebno pripraviti skupaj z izvajalcem gospodarske javne službe in ustrezna merila, ki 
bodo omogočala subvencioniranje le za naprave, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo 
čiščenja ter prednostno zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
vodovarstvenih območji v odročnih krajih naše občine? 
  
Svetnica mag. Tanja Pipan je postavila pismeno vprašanje glede Trajnostne urbane 
strategije, predlog v zvezi s pripravo arhitekturno-krajinske delavnice in vprašanje glede 
zahodne vpadnice mesta Nova Gorica.  
 
Matej Arčon, župan: 
S tem je ta točka zaključena in prehajamo na točko 4. 
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

Poročilo o izvršenih sklepih 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Stanko Žgavc, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Na prejšnji seji sem pri poročilu o izvršenih sklepih opazil, da je sklep oziroma akt o 
katerem se je govorilo na 18. seji mestnega sveta, to je Pravilnik o izvajanju nalog 
predstavnika Mestne občine Nova Gorica v organih upravljanja javnih zavodov, označen 
kot izvršen. Pomislil sem, da je napaka, ampak sedaj vidim, da tega ni več.  
 Zato sprašujem, kdo je ta akt sprejel, ker običajno to sprejema mestni svet in kje 
je bil objavljen? 
 
Matej Arčon, župan: 
Bomo preverili. Razprave ni več, zato zaključujem. in dajem to poročilo o izvršenih 
sklepih s pripombo svetnika Žgavca na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog Poročila o izvršenih sklepih s pripombo 
svetnika Žgavca. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, 
Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon 
Rosič, Karmen Saksida, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
Poročilo o izvršenih sklepih je bilo sprejeto. 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 
 Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Matej Arčon, župan: 
Predsednik komisije Aleš Markočič, izvolite. 
 
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Direktor Doma upokojencev Gradišče je Mestni svet MONG zaprosil, da imenuje 
predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Dom upokojencev Gradišče.   
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji, ki je bila 9. 
februarja 2017, obravnavala prispele predloge kandidatur ter predlaga mestnemu svetu v 
sprejem sledeči sklep: «V svet zavoda Dom upokojencev Gradišče se kot predstavnico 
Mestne občine Nova Gorica imenuje Damjano Pavlico iz Šempasa.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Če ni, zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet zavoda Dom upokojencev 
Gradišče kot predstavnico Mestne občine Nova Gorica imenuje Damjano Pavlica iz 
Šempasa. Glasujemo  
 
Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, 
Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Čestitam svetnici. Uspešno delo.  
 
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Direktorica Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica je Mestni svet MONG 
zaprosila, da imenuje predstavnika MONG v omenjeni svet zavoda.  
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji, ki je bila 9. 
2. 2017, obravnavala prispele predloge kandidatur ter predlaga mestnemu svetu v 
sprejem sledeči sklep: «V svet javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova 
Gorica se kot predstavnika Mestne občine Nova Gorica imenujeta Ljubka Čargo iz  
Banjšic ter Gregor Humar iz Nove Gorice.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Ni. Zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet javnega zavoda 
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica kot predstavnika Mestne občine 
Nova Gorica imenujeta Ljubka Čargo iz Banjšic ter Gregor Humar iz Nove Gorice.  
Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, 
Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
  
Čestitam svetnici. Uspešno delo tudi vam.  
 
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  
Direktorica VIRS Primorske je Mestni svet MONG zaprosila, da imenuje predstavnika 
lokalne skupnosti v strokovni svet omenjenega zavoda.  
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji, ki je bila 
prav tako 9. 2., obravnavala prispele kandidature ter predlaga mestnemu svetu, da 
sprejme sledeči sklep: »V Strokovni svet Visokošolskega in raziskovalnega središča 
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Primorske Nova Gorica se kot predstavnico Mestne občine Nova Gorica predlaga Tatjano 
Krapše iz Šempasa.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Tudi tu je ni in zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v Strokovni svet Visokošolskega 
in raziskovalnega središča Primorske Nova Gorica kot predstavnico Mestne občine 
Nova Gorica predlaga Tatjano Krapše iz Šempasa. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, 
Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Čestitamo tudi Tatjani Krapše, ki je sicer odsotna.  
 Predsednik, izvolite.  
 
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
Dosedanji član odbora za kulturo, šolstvo in šport je Mestni svet MONG obvestil, da 
nepreklicno odstopa s funkcije člana omenjenega odbora.  
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji 9. 2. 
obravnavala prispele predloge kandidatov ter predlaga mestnemu svetu v sprejem dva 
sklepa, in sicer kot prvi ugotovitveni: »Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, 
da je Marko Bratož iz Nove Gorice nepreklicno odstopil s funkcije člana odbora za 
kulturo, šolstvo in šport.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Preberite še sklep o imenovanju, da ne bomo dvakrat potem vsakega posebej dali na 
glasovanje. 
 
Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
»Za nadomestnega člana odbora za kulturo, šolstvo in šport se imenuje Gorazd Božič, 
prav tako iz Nove Gorice.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Če ni, zaključujem.   
 Dajem na glasovanje predlog Ugotovitvenega sklepa, da je Marko Bratož iz 
Nove Gorice nepreklicno odstopil s funkcije člana odbora za kulturo, šolstvo in 
šport. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, 
Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 
 
Matej Arčon, župan: 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica za nadomestnega člana odbora za kulturo, šolstvo in šport imenuje Gorazda 
Božiča iz Nove Gorice. Glasujemo. 
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Od 24 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem je tudi ta točka zaključena. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Poročilo o ugotovitvah super nadzora nad vsemi investicijami 
Stanovanjskega sklada MONG za obdobje 2011-2015 

 
Matej Arčon, župan: 
Z nami je direktor mag. Tomica Dumančić. Izvolite uvodne besede. 
 
Poročevalec: mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne  
občine Nova Gorica – javni sklad  
Pozdravljeni vsi tudi v mojem imenu in v imenu mojega kolega iz Stanovanjskega sklada.  
 Pred več kot letom dni oziroma letom in nekaj, ko sem se prijavil na razpis za 
direktorja Stanovanjskega sklada, sem imel predvsem v mislih to pozitivno poslanstvo. 
Na žalost odkar sem tam, se ukvarjam samo s preteklostjo in z neumnostmi, na katere na 
žalost nimam nobenega vpliva. To kar smo ugotovili že pred enim letom, natanko 5. 
marca, smo predali kriminalistom. Šlo je za to, da smo našli stvari, ko so bile izdane 
naročilnice, plačani računi in nič narejeno. To je tisto, kar smo jim takrat predali.  

Po vašem sklepu smo izoblikovali oziroma poiskali ustreznega kompetentnega 
človeka, da je vodil tako imenovani super nadzor in to kar smo ugotovili, je pred vami. 
Moram reči, da marsikatero noč nisem mogel spati zaradi vseh teh neumnosti, ki so se 
dogajale, sedaj pa končno upam, da bo prišel dan, da se bomo začeli ukvarjati s tistim, 
kar nas jutri čaka z nekim pozitivnim poslanstvom, ki ga ta sklad ima. 
 Kar smo ugotovili, smo zapisali. Očitno gre za zelo milo rečeno čudno poslovanje,  
nepregledno, namesto, da bi se delali razpisi in iskale najugodnejše rešitve, se je to 
zaobšlo. Skratka za vsako leto posebej v tem drugem mandatu 2012 naprej smo 
poskušali po najboljših močeh skupaj z zunanjem sodelavcem pregledati in ugotoviti ter 
to kar smo ugotovili, imate zapisano. Sedaj seveda iz tega naprej morajo slediti naslednji 
logični koraki, ampak kot se temu reče »o tom potom«.  

Če imate vi kakšno vprašanje, bova s kolegom poskušala odgovoriti. Kolega 
Štolfo, ki pa je bil tisti človek, ki je strokovno vse to vodil, moram opravičiti, ker je moral 
danes v Ljubljano in to nujno. 
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala. Odbor za prostor? 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Direktorju bi povedal, da se ne strinjam, da se je ukvarjal z neumnostmi, ker gre za zelo 
resne stvari.  
 Sprejeli smo naslednja sklepa: »Odbor za prostor po obravnavi Poročila o 
ugotovitvah super nadzora nad vsemi investicijami Stanovanjskega sklada MONG za 
obdobje 2011-2015 predlaga dodatna sklepa: »Stanovanjski sklad Mestne občine Nova 
Gorica in direktorica občinske uprave naj preverita pravne možnosti za vložitev civilne 
tožbe zaradi oškodovanja premoženja Stanovanjskega sklada.« Drugič: »Stanovanjski 
sklad Mestne občine Nova Gorica naj sodno zapriseženemu cenilcu gradbene stroke 
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naroči ponovno cenitev vrednosti nepremičnine na Erjavčevi ulici 39 v Novi Gorici na dan 
sklenitve kupoprodajne pogodbe v letu 2008, ker obstaja sum na nepravilnosti.« In tretjič:  
»Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da Poročilo o ugotovitvah 
super nadzora nad vsemi investicijami Stanovanjskega sklada MONG za obdobje 2011-
2015 z dodatnima sklepoma sprejme.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Ni razprave.  
 Predlagal bi potem, če se seveda strinjate, kar mi je sam direktor svetoval s 
posvetom z odvetnikom ali s pravnico, da bi se morda prvi sklep odbora, ki pravi, naj 
Stanovanjski sklad in direktorica občinske uprave preverita pravne možnosti za vložitev 
civilne tožbe oškodovanja, je smiselno sprejeti: »Glede na rezultate super nadzora se 
pooblasti Stanovanjski sklad MONG,  da v primerih, če so ugotovljeni elementi 
odškodninske odgovornosti, vloži odškodninsko tožbo.« Ne vem, kaj bi bilo vpletanje 
direktorja občinske uprave v samo delo sklada, sicer je sklep dobro nameren. Ampak, če 
se s tem strinjate, bi potem morali sklep odbora zavrniti in sprejeti tega, logično pač, da 
finančna sredstva za morebitne odškodninske tožbe bo zagotovila mestna občina. Ne 
drugi slep je v redu, jaz nimam težav. To mi je sam direktor predlagal. Izvolite, prijavo 
prosim Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Lahko prosim še enkrat, ker nisem slišal. 
 
Matej Arčon, župan: 
Glede na rezultate super nadzora se pooblasti Stanovanjski sklad Mestne občine Nova 
Gorica, da v primerih, če so ugotovljeni elementi odškodninske odgovornosti, vloži 
odškodninsko tožbo.  
 Izvolite, Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Meni se zdi to nepotrebno. Direktor lahko, da ne rečem, mora vložiti odškodninsko tožbo, 
če ugotovi oškodovanje. Mislim, da lahko to sam naredi brez kakršnega koli sklepa 
mestnega sveta. 
 
Matej Arčon, župan: 
Z vami se popolnoma strinjam, ampak prvi sklep pa je, da Stanovanjski sklad in 
direktorica občinske uprave naj preverita pravne možnosti za vložitev odškodninske tožbe 
zaradi oškodovanja. Potem je tudi ta sklep … 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Ta prvi sklep je tako načelen in nimam nič proti njemu. Ampak, da bi mestni svet nalagal 
nekomu, direktorju neke družbe… 
 
Matej Arčon, župan: 
Glejte, ga umikam, nimam nobenih težav s tem. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Da.  
 
Mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica - javni sklad: 
Torej, pogovarjal sem se z odvetnico, ki mi je to svetovala. Na konec koncev smo na 
podlagi sklepa mestnega sveta k temu pristopili in je tudi prav, da dobimo inštrukcije tudi 
za naprej. Nič drugega ne iščem, ne raziskujem.  
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 G. Dugulinu se opravičujem, ko sem rekel neumnosti. Mislil sem neumnosti v tem 
smislu, da na vse kar se je zgodilo, nimamo več vpliva. Vpliv imamo na tisto, kar bo jutri.  
Navsezadnje, dragi moji, vam moram reči, če ste prebrali poročilo revizijske komisije 
lansko leto, vam je moralo biti marsikaj jasno. Danes je že prepozno. Imamo dva meseca 
časa, če ne vložimo, bo zastaralo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, Veličkov Gregor, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Če potrebujete sklep mestnega sveta, da se bom rekel, počutite boljše, ga lahko 
sprejmemo, ni nobenega problema. Ampak ne rabite pa sigurno sklepa mestnega sklepa 
za vložiti odškodninsko tožbo. Lahko daste na glasovanje in lahko tudi sprejmemo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Damo vse na glasovanje.  
 Najprej dajem na glasovanje predlog Sklepa odbora za prostor, da 
Stanovanjski sklad MONG in direktorica občinske uprave preverita pravne 
možnosti za vložitev civilne tožbe zaradi oškodovanja premoženja Stanovanjskega 
sklada MONG. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 3 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tadej Pišot, Simon Rosič, Tomaž Slokar,  Gregor 
Veličkov, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali: Anton Peršič, Tanja Pipan, Karmen Saksida. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da Stanovanjski sklad MONG sodno 
zapriseženemu cenilcu gradbene stroke naroči ponovno cenitev vrednosti 
nepremičnine na Erjavčevi ulici 39 v Novi Gorici na dan sklenitve kupoprodajne 
pogodbe v letu 2008. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, 
Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Tomaž Slokar, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Na glasovanje dajem še predlog Sklepa, ki mi ga je posredoval direktor sklada: 
»Glede na ugotovitve super nadzora se pooblasti Stanovanjski sklad MONG, da v 
primerih, če so ugotovljeni elementi odškodninske odgovornosti, vloži 
odškodninsko tožbo«. Glasujemo. 

Mislim, da ne igra neke teže, niso v nobeni koliziji, tako, da ne vidim nobenih 
problemov, če se tudi tega potrdi. 
 
Od 25 svetnikov jih je 10 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Ana Jug, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Gregor Veličkov, Miran Vidmar. 
PROTI je glasoval: Anton Peršič. 
Sklep je bil sprejet. 
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Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se je Mestni svet MONG seznanil s 
Poročilom o ugotovitvah super nadzora nad vsemi investicijami Stanovanjskega 
sklada MONG v obdobju 2011-2015. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, 
Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
7. točka dnevnega reda 
 Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višini in 
 načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za 
 člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter 
 za člane svetov KS – predlagatelj svetnik Aleš Markočič 
 
Matej Arčon, župan: 
Predlagatelj svetnik Aleš Markočič, izvolite. 
 
Poročevalec: predlagatelj svetnik Aleš Markočič 
Morda je ta predlog za nekatere prišel pozno, ampak vseeno bi rad najprej povedal, kako 
je do tega sploh prišlo.   

Morda se nekateri spominjate, da sem že kot svetnik med svetniškimi pobudami 
na 6. seji mestnega sveta leta 2015 podal predlog, da se pripravijo dopolnitve oziroma 
popravki obstoječega pravilnika za izplačilo sejnin svetnikom in ostalim, ki so navedeni v 
tem pravilniku. Seveda to nisem naredil, kot mi je bilo že kdaj v zadnjem času očitano, da 
je bil to predlog župana ali pa pobuda direktorice, ampak sem to naredil predvsem iz 
medijskih objav, v katerih smo vsi v tistem času brali in v katerih so vsi govorili, da 
svetniki v MONG prejmejo daleč najvišje sejnine. Seveda to ni res, kajti članki so bili 
zavajajoči, kajti v ta pravilnik je posegel ZUJF. Se pravi, na podlagi tega sem potem tudi 
sam malo pregledal, primerjal naš pravilnik in pravilnike ostalih občin in sem ugotovil, da 
se naš pravilnik še ni uskladil s tem določilom, ki omejuje letno izplačilo svetnikom v 
občinskih oziroma v mestnih svetih.  

Na podlagi tega kar sem ugotovil in ker do danes tega predloga na mestnem 
svetu nismo dobili, sem se v skladu s poslovnikom odločil, da predlog točke dnevnega 
reda podam sam. Tako imamo tudi to danes v obravnavi. Verjamem, da ste prebrali 
gradivo, morda nekateri natančneje, morda nekateri malo bolj pavšalno, ampak vseeno bi 
rad izpostavil ključne spremembe, ki se mi zdijo pomembne, da jih spremenimo v našem 
pravilniku. 
 Kot prvo je potrebno, da je izplačilo seje svetnikom vezano na udeležbo na sami 
seji, saj ta predlog, ki sem ga pripravil, ne pozna več določila poračuna, kot ga je prejšnji 
pravilnik. Če povem na konkretnem primeru, če rečem, da je kolega Uroš Komel v enem 
letu, ko je bilo dvanajst sej, bil prisoten na vseh dvanajstih sejah in da sem sam bil 
prisoten le na šestih sejah, po trenutno veljavnem pravilniku smo na koncu dobili vsi 
enako izplačilo, prav zaradi tega poračuna. Zdi se mi, da to ni korektno oziroma če  
rečem tudi nepravilno. 
 Kot drugo bi izpostavil, da svetniki ter vsi ostali člani odborov, komisij, bodo s tem 
lahko prejeli mesečno maksimalno višino izplačila 7,5 % bruto plače župana brez 
dodatkov za delovno dobo, kar že tudi sam Zakon o lokalni samoupravi določa v 34. a 
členu. Bi ga tudi prebral: »Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za 
udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni 
znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača 
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posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se 
ne upošteva dodatek za delovno dobo.» 
 Kot tretje bi predlagal tudi, da se sejnine ne izplačujejo za žalne in slavnostne 
seje. Kaj to pomeni za sam občinski proračun? Natančen izračun je težko narediti, ker je 
tu le nekaj postavk, ki so odvisni od potem teh sredstev, koliko svetnikov se udeležuje 
sej. Tako, da po mojih izračunih, ki sem jih naredil, bi morda na tej postavki v primerjavi z 
lanskim letom ostalo približno med 5.000,00 EUR in 10.000,00 EUR. 
 Na koncu bi zaključil s tem, da ta predlog ni usmerjen v to smer, da gre predlog za 
neko varčevanje s strani nas svetnikov, ampak predvsem zaradi tega, da uskladimo z 
veljavnimi predpisi in da se sejnine izplačujejo pravičnejše po moji presoji, kot so se do 
sedaj izplačevale. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbori? Statutarno-pravna komisija, Jožef Leban, izvolite. 
 
Jožef Leban, predsednik statutarno–pravne komisije: 
Statutarno-pravna komisija je obravnavala predlog navedenega pravilnika in sprejela 
sledeča sklepa: »Statutarno-pravna komisija ne podpira predloga Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višinah in načinu določanja sejnin in drugih 
prejemkov za člane  mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane 
drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti, predlagatelja svetnika 
Aleša Markočiča.« 

Drugi sklep: »Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da 
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višinah in načinu določanja 
sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega 
sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti, ne 
sprejme.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Še odbor za prostor je obravnaval ta pravilnik. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Mi nismo taki strokovnjaki kakor je statutarno-pravna komisija, zato smo dali na predlog 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višinah in načinu določanja sejnin in 
drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za 
člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti naslednja 
amandmaja: »Doda se nov 1. a člen, in sicer v prvi alineji prvega odstavka 6. člena se 
črta besedilo »razen upravičencem iz 3. člena tega pravilnika« ter številko 2,5, nadomesti 
s številko »1,5«. V drugi alineji prvega odstavka 6. člena se številko 3. nadomesti s 
številko »2,5«, v tretji alineji prvega odstavka 3. člena se številko 2 nadomesti s številko 
»1,5«. Mestnemu svetu predlagamo, da se to sprejme.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Mnenje občinske uprave pa nam bo predstavila direktorica občinske uprave.Izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
V skladu s pravili župan, ko ni predlagatelj točke, pripravi ravno tako pregled pravilnika in 
pripravi mnenje župana. Naša pravna služba je to pregledala. Bistveno je dejansko 
znižanje in uskladitev z Zakonom  o uravnoteženju javnih financ na 7,5 % županove 
plače. Ugotavljamo pa, da pravilnik ohranja tako kot že predhodni pravilnik za vodenje 
svetniških skupin 2 % plače župana, kar je po oceni pravne službe v nasprotju s šestim 
odstavkom 34. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da članom občinskega 
sveta pripadajo sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa 
občinskega sveta, kar pomeni, da ta dodatek za vodenje ni zajet kot pravica.  
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To je ena pač naša pripomba, ki jo pač imajo pravniki in seveda predlagamo, da 
se zaradi jasnosti prehodnih in končnih določb spremeni le-ta, ker je malo nerodno in 
nejasno navedeno, od kdaj naprej se začne uporabljati in predlagamo, da se ta spremeni 
tako, da se navede: »Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Uporabljati pa se začne 1. aprila 2017.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Tadej Pišot. 
 
Svetnik Tadej  Pišot: 
Najprej naj povem, da se strinjam s tem delom predloga, kjer piše, da je sejnina pogojena 
z udeležbo na seji ter da se ne izplačuje sejnin za žalne in slavnostne seje. Namreč, to se 
mi zdi res paradoks, da ne  prideš na sejo in da si plačan za to, ker ne prideš. 
 Drugo, kar je tu problem pri tem predlogu, da se mi zdi preveč samo kozmetičen 
in to, da je všečen javnosti, torej, da se je premalo zarezalo v sejnine in kot tretje bi bilo 
tudi potrebno določiti  za kaj se bo ta denar, ki se ga bo tu prihranilo, porabil, ne pa da se 
izgubi potem nekje v občinski upravi v oblaku. To se mi zdi tudi pomembno.  
 
Matej Arčon, župan: 
Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Imel bi nekaj mnenj. Najprej bi rad videl, kje v teh treh, štirih členih piše, da mestni 
svetniki ne bodo plačani, če ne bodo na seji? Če bi radi, da bi bilo tako, vam lahko 
narekujem stavek: »Če mestni svetnik ni na seji, ni plačan.« Takega ali podobnega 
stavba ni tu noter.  

Drugo. Bilo je mnenje, da statutarno-pravna komisija tega pravilnika ne podpira.  
Mi imamo statutarno-pravno komisijo, da ugotovi, ali je pravilnik skladen z veljavnimi 
predpisi ali ne. Ne pa da ga podpira, ali ga ne podpira in če ga ne podpira, bi prosil, da 
poveste, iz katerih pravnih razlogov ga ne podpirate. Ni to politični organ, kot se je 
izkazalo v nekaterih že prejšnjih dogodkih.  

Saj pravim, načelno se strinjam s tem, bi pa rad, da bi se napisalo noter, da če 
svetnik ni na seji, ne bo dobil sejnine. To je edino normalno, da rečem. 
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Harej, ste se odjavili. Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Tudi sam že v lanskem letu dal predlog oziroma vprašanje občinski upravi o 
ustreznejšem načinu izplačevanja sejnin in takrat je bil odgovor, da se pripravlja nov 
pravilnik, ki bo to uredil. Sedaj, ko imamo ta pravilnik in ga obravnavamo, vidim, da to ni 
tisto, kar sem sam mislil, da bi moralo stati v pravilniku.  

Moja pripomba je bila v tem, da svetnik lahko deluje v več odborih, lahko deluje v 
več komisijah in mesečno dobi enak znesek za sejnino kot tisti, ki je samo svetnik in ni v 
nobenem drugem odboru. Tega ne rešuje ta pravilnik v nobenem členu. Tudi 
neplačevanje, kar je bilo danes poudarjeno, da neplačevanje odsotnosti od sej je rešeno 
v 13. členu prejšnjega pravilnika in to bi pač morali tisti, ki se s tem ukvarjajo že do sedaj, 
uveljavljati. Se pravi, vprašanje je danes, ali bo to naprej tako veljalo? Sam mislim, da ko 
govorimo danes o znižanju, da pravilnik ne upošteva znižanja na 7,5 % plače župana, to 
ni res. Obračuni so v zadnjih letih po ZUJF-u vezani na vrednost 7,5 % plače župana. To 
je tako, pravilnik pa še ni bil popravljen in še vedno stoji 15 %, to se lahko popravi, ampak 
to je danes že tako, izplačuje se tako. 
 Mislim, da tak pravilnik še vedno v tistem delu, kjer naj bi nagrajeval, ali stimuliral 
svetnike za boljše delo, ne stimulira. Zato tudi vidimo, če pogledamo samo odgovore na 
pobude in vprašanja, da več svetnikov že drugič ali tretjič sprašuje ista vprašanja, ker so 
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od občinske uprave dobili odgovor, ampak niso pa dobili rešitev. Se pravi, na nek način 
so svetniki postavljeni v položaj, kot da niso potrebni. Rabite nas samo pri potrjevanju 
proračuna in to še tiste malenkosti, to je tistih par milijonov, ki niso še razdeljeni v 
proračunu.  

Menim, da bi bilo treba takšen pravilnik drugače narediti oziroma ga ne sprejeti v 
priloženi obliki. 
 
Matej Arčon, župan: 
Stanko Žgavc. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Obrazložil bom svoj glas. Glasoval bom proti sprejemu tega pravilnika tako, kot sem 
glasoval tudi na statutarno-pravni komisiji in to zaradi tega, ker je obstoječi pravilnik 
kakorkoli obračamo v skladu z zakonom. Namen je nesporno tudi varčevanje, torej teh 
predlaganih sprememb in opozoriti moram, da je že leta 2012, ko je stopil v veljavo ZUJF, 
tu bilo kar polovično varčevanje oziroma prikrajšanje, ali kakorkoli hoče kdo razumeti, se 
pravi, niso bila izplačila po uveljavitvi ZUJF-a taka, kot so bila prej in so omejena še 
danes direktno na podlagi zakona na 7,5 % bruto županove plače brez dodatka za 
delovno dobo in minulo delo, kakor hočete. Torej to pomeni, da ne glede na to svetnik, ko 
je bil tudi udeležen na komisijah ali odborih, več kot neto 199,71 EUR ni mogel dobiti.  
 Pri tem je zanimivo, da ko se je pojavilo v medijih, ali kjerkoli je že bilo napisano, 
da prejemajo svetniki največja plačila v Sloveniji v Mestni občini Nova Gorica, nihče od 
občinske uprave, niti g. župan ni tega demantiral in da bi povedal, da je tu ZUJF oziroma 
zakon tisti, ki ne glede na to, kako so posamezne postavke določene, bi rekel, lahko bi 
skupaj izkazovali 1.000,00 EUR, ampak izplačila več kot 274,59 EUR ne more biti. Se 
pravi, v vsakem primeru je izplačilo maksimalno 199,71 EUR.   

Pri tem bom rekel še, da ni zanemarljivo to, da ko preračunamo ta strošek za 
trideset svetnikov, da to predstavlja toliko, kot je strošek izplačila za dva podžupana in 
župana ali pa za direktorico občinske uprave in župana, ali pa za direktorico občinske 
uprave in dva podžupana. Torej, zamera gor, zamera dol. To je dejstvo.  

Kot je že prej kolega Markočič prebral, zakon v členu, ki ga je citiral, pravi, da letni 
znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača 
posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. To je v 
enem letu, torej, glede na prejšnje zneske in če ni bilo dvanajst sej, recimo, če jih je bilo 
samo deset ali enajst se je uporabila ta določba in je prišlo do poračuna.  
 Tu ne vidim nobenega utemeljenega razloga za stiskanje tridesetih svetnikov. 
Prebral bom še to, kar piše za podžupana. Višino plačila za podžupana določi župan ob 
upoštevanju obsega županovih pooblastil, pri tem se ne upošteva dodatek za delovno 
dobo in to plačilo je največ v višini 50 %. Največ v višini 50 %. Kolikor vem, pa je tu 
direktno dvakrat 50%.   

Torej, če bomo varčevali, dajmo varčevati povsod, ne samo pri tridesetih  
svetnikih. Za enkrat toliko.  
 
Matej Arčon, župan: 
Luka Manojlović, izvolite. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Glede na to, da ta pobuda oziroma ta zahteva prihaja iz vaše grupacije, bom teh nekaj 
besed namenil kar vam.  

Glejte, Goriška.si bo glasovala proti. Ne bomo se spuščali v to kaj s temi 
sejninami, ker to se mi zdi nepomembno. Bolj bi gledal politični manever, ki ga hočete s 
tem speljati. Radi se poslužujete v medijih, kadar druge svetniške skupine sprašujejo 
pametne stvari, jih označujete za populizem. Populizem je politična doktrina v kateri so 
navadni ljudje pretentani s strani privilegirane elite. Zaživi tam, kjer politične inštitucije 
nimajo jasno razpoznavne ekonomske in socialne politike. Zaživi tam, kjer ni programa in 
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kjer ni vizije. To kar hočete tokrat sprožiti tu noter je populizem »par excellence«, totalen 
populizem. Nič ne bomo pridobili s tem. Zapomnite si nekaj, da bomo tudi svetniki drugih 
grupacij na naslednjih sejah postavljali vprašanja o marsikateri zadevi, ki jo vidimo, kako 
se porablja javni denar. Ko boste potem začeli razlagati in opravičevati te zadeve, me 
prav zanima, kako bodo šle stvari skozi. 
 Še nekaj je. Še na eno malo šolanje v demokraciji. Na sredi mandata se odločiti 
za tako potezo, demotivira mestni svet, demotivira vse organe v okolici mestnega sveta, 
se pravi odbore in povsod, kjer so vključeni tudi drugi ljudje, ne samo svetnice in svetniki. 
Mislim, da je neka bojazen, bojazen pred tem, da bo opozicija v naslednjih dveh letih 
močna in se jo želi demotivirati. Vendar Goriška.si ne glede na to, kako bo danes to 
izglasovano, ne bomo demotivirani s tem in verjamem tudi druge grupacije, ki so tu noter, 
ne bodo demotivirane, kvečjemu nas bo še bolj podžgalo, da bomo še bolj aktivni.  

Upam, da bo tu noter prevladal zdrav razum in da boste svetnice in svetniki, kar 
se da močno zavrnili to zadevo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Še kdo? Aleš Markočič. 
 
Predlagatelj svetnik Aleš Markočič: 
Razprava je po moji strani kar pričakovana in zato sem hotel najprej, da vidim ta utrip v 
mestnem svetu, kakšen je glede tega predloga.   

Seveda zadnjih besed, ki sem jih slišal, ne bom komentiral, ker se mi zdi, da 
komentarja sploh ne potrebujejo. Uvodoma sem jasno povedal, kdaj sem predlagal 
spremembe, ne da sem jih sedaj sredi mandata, ne da je to sedaj neko politično 
nabiranje točk, ampak nekateri pač vsako tako stvar vzamejo k sebi in poskušajo to 
obrniti v drugo smer.  

Ampak kljub temu bom naredil en korak nazaj, če se še da, nisem še nikoli kaj 
takega. Danes bom poskušal umakniti stvar, če lahko in bom poskušal raje do naslednje 
seje oziroma do naslednje seje sigurno ne, ker gradivo gre ven čez štirinajst dni, uskladiti 
z vsemi svetniki oziroma svetniškimi skupinami tudi predloge, ki so jih dali in da bi prišel 
na mestni svet pravilnik, kateri bi bil usklajen med nami in bi ga potem sprejeli morda tudi 
soglasno. Tako, da če lahko umikam predlog tega pravilnika. 
 
Matej Arčon, župan: 
Kot predlagatelj ga lahko umaknete.  
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Bila je opravljena razprava, mislim, da ne.  

Prosim, postopkovno. Mislim, da je razprava stekla, zgleda, da je končana, ker 
razen predlagatelja se ni nihče oglasil, tako, da menim, da je treba glasovati o zadevi.  
 
Matej Arčon, župan: 
Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Še toliko bolj je pravilno, ker je bil predlagatelj včeraj na seji statutarno-pravne komisije 
opozorjen, naj predlog umakne. To bi lahko naredil pred sprejemom dnevnega reda in 
pred začetkom obravnave.  
 
Matej Arčon, župan: 
Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
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Aleš Markočič, res bi vprašal, kje piše v vašem predlogu, da svetnik, ki ne bo na seji, ne 
bo plačan? V teh štirih členih tega nisem zasledil, sem pa v obrazložitvi. Pa me res 
zanima, ali sem spregledal, ali gledamo različne pravilnike? 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, ste bili izzvani. 
 
Predlagatelj svetnik Aleš Markočič: 
Ne piše točno tako, kot si vi, svetnik Gregor Veličkov, mislite, da bo točno pisalo. Ampak 
v kolikor smo omejili, da na mesečni ravni lahko svetnik prejme 7,5 % županove plače in 
če je svetnik dobi na sejo 6 % in da je še v enem odboru ali komisiji 1,5 %, se pravi je 7,5 
% in če ga ni na seji ne bo mogel dobiti, ker ni nobenega poračuna. Se pravi, da to 
avtomatsko velja, če je na seji, bo dobil, v kolikor ga ni na seji, pa ne bo mogel dobiti. 
Tako kot lahko sedaj zaradi 15 %, ki je v starem pravilniku to zapisano.  
 
Matej Arčon, župan: 
Replika gospod Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Prosim, da dvignejo roko tisti, ki so to razumeli. 
 
Matej Arčon, župan: 
Sam ne glasujem. Torej, Miran Ljucovič, prosim, če mi lahko svetujete, ali predlagatelj  
lahko kadarkoli umakne, ali je treba glasovati. Tako, da če glasujete, lahko glasujete 
proti, tako, da lahko še kakšen ponovno vloži. Ne vem.  
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
Ali lahko povem, kako sem razumela? 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, prijavo ima Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
Recimo, ti prideš na sejo, ti ne prideš na sejo. Po sedanjem pravilniku v enem letu lahko 
ti dobiš 7,5 % plače župana. Sedaj, če si ti izkoristil to, da si hodil pridno na sejo in na en 
odbor ali komisijo, si izpolnil tisto, si lahko dobil maksimalno 199,71 EUR. Če pa nisi 
prišel, se je v prvih mesecih naslednjega leta opravil poračun in si do višine, ki bi ti 
pripadala, to je 7,5 %, recimo, da znese, ne vem 1.500,00 EUR ali pa 3.500,00 EUR, 
dobil si jih lahko 2.000,00 EUR, razliko do 3.500,00 EUR ti je občna izplačala. Sedaj po 
tem starem pravilniku je možen poračun. Tako pa kot on pravi, po novem pravilniku pa 
poračun ne bi bil več možen. Dobil bi 7,5 % mesečno in nič več poračuna. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Potem naj se napiše. Da se obračunava mesečno in da če v enem mesecu nisi na seji, 
ne boš plačan. Sem pravnik, ne morem razmišljati s številkami. Naj se napiše jasno, če si 
na seji dobiš, mesečno se obračunava in to je to in poračuna ni. 
 
Matej Arčon, župan: 
Repliko ima … 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Pojasnilo, ni replika. 
 
Matej Arčon, župan: 
Pojasnilo. 
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Svetnik Stanko Žgavc: 
Glejte, problem je rešen v 13. členu, ki ga preberem: »Občinskim funkcionarjem in drugim 
upravičencem iz 2. člena tega pravilnika se sejnine ne izplačajo, če se ne udeležijo seje 
organa, katerega člani so, ali če na seji organa sodelujejo manj kot dve tretjini celotnega 
delovnega časa.» Stvar je urejena v obstoječem pravilniku. Sedaj pa kako si kdo to 
tolmači v občinski upravi je pa drugi problem. 
 
Matej Arčon, župan: 
Aleš Markočič, izvolite. 
 
Predlagatelj svetnik Aleš Markočič: 
Svetnik Stanko Žgavc, s tem se ne morem strinjati prav zaradi tega… 
 
Matej Arčon, župan: 
Lahko prosim malo tišine. 
  
Predlagatelj svetnik Aleš Markočič: 
… ker je v starem pravilniku 15 %. Če tega ne bi bilo, bi to držalo, kar ste sedaj rekli. 
 
Matej Arčon, župan: 
Glejte, pravilnika očitno ni možno umakniti, odlok se lahko umakne, pravilnik ne. Dajte se 
do njega opredeliti.   

Predlagatelj, če boste smatral, ga boste pač s temi pripombami ponovno vložil, če 
bo padel in če bo sprejet, bo sprejet, druge rešitve očitno ni. Kakšnih amandmajev tu ni 
bilo.  
 Na glasovanje dajem predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane 
mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih 
organov ter za člane svetov KS. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 5 glasovalo za, 17 proti. 
ZA so glasovali: Tomaž Jug, Uroš Komel, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI so glasovali: Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon 
Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, 
Stanko Žgavc. 
Pravilnik ni bil sprejet. 
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za 
urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih javnih cest v 
MONG 

 
Matej Arčon, župan: 
Vodja oddelka Martina Remec Pečenko. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Obveznost izvajalcev gospodarskih javnih služb urejanja in čiščenja javnih površin in 
vzdrževanja javnih cest je, da pripravijo letne programe izvajanja javnih služb.  
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 Medtem, ko se urejanje in čiščenje javnih površin izvaja samo na območju mesta 
in primestnih naselij, se javna služba vzdrževanja cest izvaja na območju cele občine. V 
letnih programih so navedene aktivnosti, ki se izvajajo in njihova aktivnost, seveda 
upoštevajoč veljavne pravilnike in tudi upoštevajoč razpoložljiva proračunska sredstva. 
Letni programi so primerljivi z lanskimi. Večja razlika je le pri urejanju in čiščenju mesta, 
kjer se več sredstev namenja za območje Bevkovega trga, ker je pač zasnovan na način, 
ki terja višji nivo vzdrževanja oziroma čiščenja.  

Predlagamo, da letne programe mestni svet sprejme.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Odbor je mnenja, kot je rekla načelnica, da so programi usklajeni tudi z lanskim letom, 
zato je tudi podprl. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo smo tudi obravnavali, in sicer bi imeli eno pripombo, ker se 
vezano na dvig v proračunu, namenja dodatna sredstva za čiščenje mestnega trga, ki naj 
bi se razporejalo nekako enakomerno čez celo leto. Mi smo imeli pa tu en predlog 
oziroma imamo eno pripombo.  
 Predlagamo, da se dopolni določilo s tem, da je intenzivnost čiščenja potrebno 
prilagajati večjim prireditvam v mestu. V praksi to pomeni, da bi bilo po vsaki večji 
prireditvi smiselno, da če že namenjamo dodatna sredstva v čiščenje samega Bevkovega 
trga, da se opravi to čiščenje, zato, ker pri preteklih prireditvah po večji prireditvi trg  
večkrat ni bil primerno očiščen. 
 Dodali bi še to, da se čiščenje opravi čim prej po končani prireditvi in najkasneje v 
zgodnjih jutranjih urah. Se pravi, če že plačujemo neka dodatna sredstva za to, da se trg 
vzdržuje, naj se to opravi čim prej, zato da obiskovalci trga drugi dan ne čutijo posledic 
prireditve prejšnjega dne. Dodali smo še to, da je sam prireditelj dolžan na lastne stroške 
izvesti čiščenje nastale nesnage po neki prireditvi. To je najverjetneje že urejeno v drugih 
pogodbah, ki jih imajo prireditelji z Mestnimi storitvami, ampak ta nadzor zgleda, da je  
malo pomanjkljiv. Zaradi tega pač predlagamo, da se tu dodatno stvari poostri z vidika 
nadzora nad tem, kako se po prireditvi pač izvaja čiščenje in če je potrebno, da sam 
prireditelj dejansko izvede oziroma plača čiščenje, če ga sam ni izvedel.  

Tako, da s temi predlogi predlagamo mestnemu svetu, da se sklep sprejme. 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Postopkovno? 
 
Svetnik Valter Vodopivec:  
Poslušal sem sedaj predloge in ne vem, kako jih bomo sprejeli zraven programa. 
 
Matej Arčon, župan: 
Kot dodani sklep. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Saj bo eno uro dolg ta sklep. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ne, bom prebral, imate v zapisniku, vam je poslal Miran Ljucovič. 
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Svetnik Valter Vodopivec: 
Tak sklep kot je bil sedaj prebran… 
 
Matej Arčon, župan: 
On je povedal obrazložitev. Najprej je prebral sklep in potem še obrazložitev sklepa.  

Karmen Saksida. 
  
Svetnica Karmen Saksida:  
Nimam pripombe direktno na program, je pač usklajen s sredstvi, ki jih imamo v 
proračunu podobno kot lani.  

Že v lanskem letu, ko smo sprejemali ta program, sem opozorila, da bi bilo 
potrebno ponovno prevetriti pravilnike. Če pogledate pogostost čiščenja v mestu in 
primestju in na podeželju, smo tisti, ki živimo na podeželju zelo, zelo prikrajšani v 
primerjavi s tistimi, ki živijo v mestu. Nič nimam proti temu, da se vzdržuje zelo visok nivo 
v centru mesta in na točkah, ki so zelo turistično obiskane in tako dalje. To bi bil kriminal, 
če bi to manjšali, to se strinjam, da se drži nek nivo.   

Ampak recimo, če pa pogledam ulice v mestu ali pa v Solkanu ali pa v Kromberku, 
se čistijo najmanj dvanajstkrat letno. Medtem, ko se v Dornberku, Šempasu, na Banjšicah 
ali pa kjerkoli drugod pometa enkrat letno. Mislim, da bi bilo potrebno pregledati 
pravilnike. Ne zahtevam, da čistimo po vaseh dvanajstkrat na leto, mi smo navajeni, da 
pometamo tudi sami, ampak dvakrat na leto pa mislim, da bi nam pa kljub temu 
pripadalo. Tako kot vam je zadnjič rekel predsednik Krajevne skupnosti Gradišče, tudi mi 
smo Nova Gorica, tudi mi smo del te občine in mislim, da bi bilo potrebno prevetriti tudi te 
pravilnike. Mogoče pa tudi že v luči tega, da kar nekaj let pravzaprav sprejemamo 
programe, ki niso v skladu s pravilniki, ker nimamo dovolj denarja. Enkrat bo to najbrž 
potrebno prevetriti, pogledati, kje se lahko kaj zniža, kje se lahko kaj poveča in takrat bo 
pač po moje pravi trenutek, da se pogleda tudi za podeželje. Ker mi imamo na podeželju 
veliko ulic, kjer izvajalci teh služb niti ne vedo zanje, ker niso vključene v to in mislim, da 
to ni korektno.   
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim, če uredite možnost prijave. Aleš Dugulin. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Meni se zdi, da predlog odbora za gospodarstvo ni na mestu, ker dodatna sredstva za 
čiščenje mesta ne more priskrbeti po prireditvi občina, ampak jih mora priskrbeti 
organizator in to ne bi podprl. Predlagam tudi drugim, da ne podprejo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, Tomaž Jug.  
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Dam samo dodatno obrazložitev. Ne gre za to, da občina čisti za prireditvami drugih, gre 
se samo za to, da smo mi že predvideli sredstva v planu in so razporejena štiriindvajset 
čiščenj Bevkovega trga z okolico letno in teh štiriindvajset čiščenj naj bi bilo razporejeno 
na tak način, da se izvedejo, ne vsakih štirinajst dni, ampak neposredno po prireditvah, 
če je to potrebno. Saj niso to dodatna sredstva. To so sredstva, ki so že v proračunu in so 
že noter v programu. Gre se samo za spremembo, kdaj se čisti in to je bistvo tega 
predloga. 
 
Ana Zavrtanik Ugrin, podžupanja: 
Razpravo ima Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
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Pridružujem se mnenju mojega predhodnika, da tretji sklep vašega odbora ne sodi v 
kontekst tega programa.   

Ta program določa izvajanje gospodarske javne službe po razrezu, po količinah, 
po datumih, da ne rečem in tako naprej. Vi omenjate intenzivnost čiščenja po prireditvah. 
Tisti, ki dobi koncesijo ali dovoljenje za izvedbo prireditve, je v teh pogojih zagotovo 
dolžan tudi financirati čiščenje, ali pa vzpostavljanje okolice v prvotno stanje, kot je bilo 
pred samo prireditvijo. Ne mešati privatnega posla s tistim, kar je dolžna občina z vidika 
javnih storitev financirati.  
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Tudi sam sem se hotel vplesti v to razpravo.  

Menim, da je bil predlog odbora za gospodarstvo zastavljen v pravi smeri. 
Potrebno je preveriti oziroma malo bolj paziti na to, da ni naše čiščenje recimo 
Bevkovega trga, kjer so dogodki malo bolj pogosti dvakrat financirano.  Če organizator  
priglasi stroške čiščenja, mora poskrbeti, da je to dejansko tudi čisto, se pravi po 
dogodku. Indici odbora za gospodarstvo sem razumel v tej smeri, da verjetno v 
preteklosti to ni funkcioniralo ravno najboljše in se je moralo iz naših sredstev še enkrat 
mogoče, ali pa naknadno še kaj počistiti. V glavnem, to je potrebno malo bolj paziti, da ni 
dvojnega financiranja.  
 Drugače pa bi tudi sam izkoristil priložnost in spet poudaril to, kar je izpostavila 
tudi svetnica Karmen, da dejansko sredstva za čiščenje centra eskalirajo, mi izgubljamo, 
kot bomo kmalu izgubili tudi center lokalnega pomena, če bo šlo tako naprej. Glede na to, 
da nam ukinjajo organizacije, se nam ukinjajo javne službe, tako, da bomo morali tudi s 
tega vidika pregledati, če sploh smo še center lokalnega pomena, če še izpolnjujemo iz 
tistega pravilnika, kjer smo imeli tudi za odmero stavbnih zemljišč, če še izpolnjujemo 
tiste kriterije, s katerimi smo dvignjeni za odmero. Tako, da dejansko in zopet pri nas 
moramo stalno poudarjati. Če si hočemo nasaditi rožice, moramo plačati iz krajevnih 
skupnosti in če si hočemo dodatno počistiti, moramo plačati iz krajevnih skupnosti. Tu pa 
nekateri stroški gredo malo gor, pri nekaterih postavkah tudi za podeželje pa ne.  

Tako, da sem izkoristil še priložnost, da to ponovno poudarim. 
 
Matej Arčon, župan: 
Repliko je imel Valter Vodopivec, vendar ni imel možnosti, ker ste se pri prijavi hkrati tudi 
odjavili iz razprave. Izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Saj bom kratek. Z razlago kolega se ne morem strinjati, kajti to lahko pripelje do absurdne 
situacije. Mi imamo danes neko prireditev, ki ima za posledico veliko onesnaženje 
Bevkovega trga, napovedano čiščenje pa je čez dva dni. Sedaj bom rekel, bomo 
prilagodili in bomo rekli, bomo počakali dva dni, da bo dva dni umazano, ali ste imel v 
mislih, da bo tisti, ki je koncesionar, moral dva dni prej čistiti? On bo rekel, imam to vse 
zapolnjeno, imam planirano, ne gre tako. Zato pravim še enkrat, ni pametno mešati teh 
iniciativ s tistim kar je javni servis. 
 
Matej Arčon, župan: 
Mislim, da piše razumljivo, ali samo narobe razumem, da je po zgodnjih jutranjih urah  
prireditelj dolžan na lastne stroške izvesti čiščenje nastale nesnage. To kot dodaten 
sklep, ne kot program.  

Edbin Skok, izvolite.  
 
Svetnik Edbin Skok: 
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Okoli teh formulacij sklepov je bilo dosti govora včeraj na odboru. Tudi mi smo imeli 
pomisleke, ali to spada v program ali ne v program. Mogoče pa bi poskušal kolega 
Tomaža Juga dopolniti v nekem smislu zaradi lažje razumljivosti. Sedaj pač bog 
pomagaj, kako bom sprejet.    

Glejte, namen tega dodatnega sklepa je bil ta, da se nekako z velikimi 
prireditvami, ki so znane v nekem času na Bevkovem trgu, kot je novoletno praznovanje, 
kot je mogoče neko praznovanje v septembru, kot so mogoče neke poletne prireditve, 
tem prireditvam nekako obkroži, zgosti z večjo intenzivnostjo javnega čiščenja. S tem ni 
onemogočeno in ni prepovedano in ni izničeno tisto zahteva do uporabnikov  Bevkovega 
trga, privatnih uporabnikov, ali pa kakorkoli že nekih prirediteljev, da ne bi očistili svoje 
nesnage za seboj. Samo je bilo predvideno oziroma je bilo želeno, da se zgosti ta javni 
servis nekoliko bolj blizu tistim prireditvam. Ne vem, pač vsak razume po svoje. Sam sem 
razumel to tako. To je prvi del mojega nastopa.  

Drugi del bi pa res šel v tej smeri. Zelo sem zadovoljen, da Bevkov trg je in da ga 
imamo sredi mesta ter da je bil narejen tako, kot je bil narejen. To pomeni, da je bil  
narejen arhitekturno, infrastrukturno in financiran ter dokončan v celoti. Ta standard 
izgradnje bi želel tudi vsem krajevnim skupnostim pri pripravi vaških trgov. Da v bodoče 
oziroma zelo blizu smo tega, da bomo imeli dvo, če ne celo tri tirni vlak z različnimi 
zamudami, kar se tiče vaških ureditev, vaških jeder. Eno bo ureditev standard Bevkovega 
trga, ki bo vedno prvi, potem bo ureditev tako imenovanih občinskih središč in na koncu 
bodo pa tiste ta male krajevne skupnosti, ki bodo deležne malih drobtinic. 
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, Karmen Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Mogoče samo kot pojasnilo še enkrat. To kar je Valter govoril.   

Ko ima nekdo prireditev na Bevkovem trgu, dobi jasno odločbo in je dolžan 
počistiti. Če ne počisti, to stori občina in prireditelju izstavi račun. Zato menimo, da je 
nepotrebno, da mi to dodatno čiščenje, ki je sedaj vneseno za Bevkov trg, gostimo okrog 
nekih prireditev. To je nepotrebno. Takrat mora počistiti tisti, ki ima prireditev. Mi pa 
moramo poskrbeti kot občina, da Bevkov trg vedno sije sredi mesta. Se pravi, ga bomo 
čistili, ne vem vsakih štirinajst dni. Res ne sme biti to povezano s prireditvami, ker lahko 
potem res nekomu v bistvu dajemo potuho, tako po domače povedano. Jasno je 
določeno v odločbah, ko nekdo ima prireditev.  

Zato mislim, da je prav, da koncesionar, ki skrbi za čiščenje Bevkovega trga, sam 
določi, kako pogosto ga bo čistil, da bo sijal sredi mesta. To morajo oni ugotoviti. 
 
Matej Arčon, župan: 
Repliko na Edbina Skoka imata Anton Harej in Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Rad bi samo pojasnil. Če je prireditev na soboto in organizator počisti na nedeljo zjutraj, 
koncesionar pa ima v nedeljo zjutraj za počistiti Bevkov trg, ali je smiselno, da ga počisti, 
če je že čist. Treba je samo malo pozornosti, da se ne bo dvakrat čistilo. Mislim, da je šel 
predlog odbora za gospodarstvo v tej smeri. Je treba vreči malo očke, ker je brez zveze, 
da se v dveh dneh čisti dvakrat.  
 
Matej Arčon, župan: 
Damjana Pavlica, izvolite. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Ob tej priliki bi res podprla predlog, ki ga je podala že prej Karmen Saksida in tudi Edbin 
Skok. Treba je res gledati tudi na krajevne skupnosti. Mi imamo tudi trg, čeprav je 
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majhen, ampak ga moramo pometati sami in mislim, da je pravilnik res treba prilagoditi, 
da se vključi tudi večja čiščenja v krajevnih skupnostih.  
 
Matej Arčon, župan:   
Tomaž Jug. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Še enkrat bi rad prebral predlog sklepa, tako kot je v zapisniku, zato, da ne bo pomot, ker  
sem prej dal še razlago zraven: »Intenzivnost čiščenja je potrebno prilagajati večjim 
prireditvam v mestu. Čim prej po končani prireditvi, najkasneje pa v zgodnjih jutranjih 
urah je prireditelj dolžan na lastne stroške izvesti čiščenje nastale nesnage.« To je sklep.  

Sedaj, kaj se zgodi, če 1. januarja ob petih popoldan pridem na mestni trg in ne 
morem po njem hoditi, zato, ker se mi vse lepi pod čevlji? Mislim, da to ni lepa slika, ni 
nekaj kar sodi na nov trg, ni nekaj kar je lepo za turiste ali za obiskovalce. Tako, da je ta 
predlog šel samo v smeri, da formalizira našo zavezo k temu, da če namenimo dodatna 
sredstva k čiščenju in urejanju trga, se dejansko ta sredstva uporabijo, ne zato, da bom 
čakal tri dni, zato, da bo nekdo tisto očistil, zato, ker nihče ne izvaja nadzora. Bomo videli 
pri prireditvah, ampak zato, da če nekdo ne poskrbi za čiščenje, da lahko očisti 
koncesionar in izstavi račun. Ampak to dajmo formalizirati, dajmo to staviti v obliko 
sklepa, zato, da potem lahko na sejah kasneje tudi preverjamo, kako se to izvaja.  
 
Matej Arčon, župan: 
Tokrat pa tri replike Anton Peršič, Aleš Dugulin, Ljubka Čargo. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Torej, točno zaradi teh dejstev kot jih je navedel sedaj predsednik odbora za 
gospodarstvo, smo sledili včeraj na odboru, da smo zapisali tak sklep. Mogoče ni 
najboljše, ampak želeli smo, da bo Nova Gorica čista po vseh dogajanjih in ne tako, ko 
prvi dan niti inšpektor, niti kdo drug ne pride pogledati, da je potem polna umazanije. Saj 
to je vendar mesto v Sloveniji, ki je lani dobilo priznanje za najbolj zeleno in čisto mesto.  
Zato je treba to upoštevati, tudi če so organizatorji prireditve dolžni to narediti. Ampak če 
ne naredijo, je treba to narediti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Aleš Dugulin. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Ko poslušam to poročilo tega odbora za gospodarstvo, se mi zdi vse skupaj amatersko.  

Prosil bi, da služba pojasni, ali je to že noter v pravilniku ali ne? 
 
Matej Arčon, župan: 
Ni potrebno obrazložitve. Ljubka Čargo. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
Samo Tomažu Jugu na kratko nekaj besed.  

Da tri dni ni počiščen Bevkov trg, skoraj ne verjamem. Sama sem imela nadzor 
nad koncesionarji Komunale Nova Gorica v Šempetru in mislim, da zelo dobro 
izpolnjujejo svojo koncesijsko pogodbo in tu na občini imamo na upravi ljudi, ki krepko 
nadzirajo. Med njimi je tudi g. Marjan Jug, ki bi ga pohvalila. Mi smo imeli tudi določeno 
čiščenje na Banjšicah in mislim, da tu res ni besed, da tri dni ne bi koncesionar počistil. 
To ne verjamem.  
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Peršič, replike na repliko ni možno. Je še kdo prijavljen na razpravo? Če ni, 
zaključujem razpravo.  
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 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj 
gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja 
občinskih javnih cest v MONG. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Uroš Komel, Tatjana 
Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 
Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dodaten sklep k temu je predlog odbora za gospodarstvo, ki ga imate v gradivu, in 
sicer: »Intenzivnost čiščenja je potrebno prilagajati večjim prireditvam v mestu. 
Čim prej po končani prireditvi, najkasneje pa v zgodnjih jutranjih urah je prireditelj 
dolžan na lastne stroške izvesti čiščenje nastale nesnage«. Dajem na glasovanje. 
Glasujemo.   
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Župan, s tem sklepom posegamo v program. Direktno. Naj odbor za gospodarstvo 
razmisli, kakšne sklepe predlaga. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ne. Zakaj? 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ker smo sprejeli program, razrez, vse in sedaj pa dodaten sklep naj se še prilagajajo 
zraven. 
 
Od 23 svetnikov jih je 13 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Anton Peršič, Simon Rosič, Edbin Skok, 
Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Aleš Dugulin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za 
leto 2017 

 
Matej Arčon, župan: 
Vodja oddelka Aleksandra Torbica. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, pred vami je dopolnitev načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica.  

Gre za več parcel, ki bi jih pridobili in so bile v veliki večini namenjene temu, da 
urejamo razmerja glede obstoječe prometne infrastrukture, med njimi je pa tudi zemljišče, 
ki je del pokopališča.  

Župan, ob tej priliki, če mi dovolite, bi samo še podala… 
 
Matej Arčon, župan: 
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Lahko prosim svetnika! Prosim, izvolite. 
 
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
…svetniku Stanku Žgavcu pojasnilo, ker je na prejšnji seji spraševal o vrednosti zemljišč, 
ki naj bi jih pripeli zraven. Pri vsakem načrtu razpolaganja in pridobivanja pri dopolnitvah 
dodajamo tabelo. V tabeli so označene parcele in pripadajočim parcelam tudi  
informativni zneski vrednosti teh zemljišč.  

Predlagam, da dopolnitev načrta pridobivanja sprejmete.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor tokrat ni imel problemov in je podprl stvar. 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Pri tem programu pridobivanja se mi ne odprejo dve parceli. Zato sprašujem 
predlagateljico, če mi lahko pojasni parcelne št. 705/6 in 705/4 k.o. Stara Gora, ker jih ne 
najdem v sistemu PISO? Lahko, da je kakšna napaka, samo sprašujem, ne trdim. 
 
Matej Arčon, župan: 
Aleksandra Torbica, izvolite. 
 
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
PISO je Prostorsko informacijski sistem in se zna zgoditi, ker dobivamo ažurirane 
podatke z zamikom, da je to parcelacija, ki še ni bila uvedena v PISO. Zato je tudi 
mogoče smiselno, ko preverjate, da se na sistem e-prostor.gov najavite, kjer je možno 
preverjati ažurirane podatke.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sedaj župan, tako je. Kart oziroma grafičnih prilog nimamo, PISO ne dela. Sprejemamo, 
potrjujemo »mačka v žaklju« ali kaj? Da, resno, to ni prvič, da se razumemo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Saj je evidentno, ker piše, da gre za kategorizirano javno cesto. Saj malo zaupanja tudi 
mora biti, če že, ali pa imate štirinajst dni časa, če ugotovite, da pokličete, vprašate, ne 
vem, ne vidim take težave pri tem. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Župan, ali se hecate? 
 
Matej Arčon, župan: 
Ne, se ne hecam. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Zgleda, da ja. 
 
Matej Arčon, župan: 
Zaključujem razpravo.  
 Dajem na glasovanje predlog Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja MONG za leto 2017. Glasujemo. 
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Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017 je 
bila sprejeta. 
 
S tem je tudi seja zaključena. Lep dan še naprej. Hvala. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.55 uri.  
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