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Številka: 900-14/2013-3 
Nova Gorica,  24. september 2013 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
9. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. septembra 
2013 v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 17.00 uri.  
 

Sejo je vodil Matej Arčon, župan mestne občine. 
 

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

 

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

 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 25 svetnikov, in sicer: Tomaž Belingar, De Brea 
Viljem, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, mag., Aleš Jakin, Miro Kerševan, mag. 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, mag. Uroš Saksida, mag. Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, 
Robert Žerjal in Stanko Žgavc.     
 
Opravičeno odsotni: Dejana Baša, Bojan Bratina, Patricija Šulin  
 
Odsotni: mag. Mirjam Bon Klanjšček, mag. Lara Beseničar Pregelj, Srečko Tratnik, dr. 
Robert Golob 
 
Seji so prisostvovali: 

 mag. Vesna Mikuž,  direktorica občinske uprave 

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

 Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  

 Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo  
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Stanko Žgavc   

- Vida Škrlj.   

 

Od 23 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Oton Filipič, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš 
Saksida, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, 
Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
 

Matej Arčon, župan: 
Predlog dnevnega reda in razprava.  
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Ker razprave ni, dajem na glasovanje predlog dnevnega reda, kjer potrebujemo 17 
glasov, ker je izredna seja. Glasujemo.  

 
Od 23 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, 
Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, 
Stanko Žgavc. 
 
Ugotavljam, da je soglasno sprejet naslednji dnevni red:  
 

1. Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2013 (druga obravnava) 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2013  
 
Matej Arčon, župan: 
Kot je bilo dogovorjeno zadnjič na sestanku vodij svetniških skupin, je gradivo enako kot 
na prvi obravnavi. Pregledali smo vse  predloge in pobude, ki so bile dane s strani svetnic 
in svetnikov in tudi predlog amandmajev s predlagatelji.   

Na predlog svetnika Borisa Rijavca, svetniške skupine TBP-DeSUS se 
prerazporedi 900,00 EUR za namen postavitve ograje ob ekološkem otoku. Drugi 
amandma, ki ga je dal svetnik Miro Kerševan, se poveča za 5.000,00 EUR za sanacijo 
kulturnega doma na Gradišču nad Prvačino. Na predlog svetnika Marka Tribušona se 
stroški intervencije ob naravnih in drugih nesrečah poveča za 5.000,00 EUR. V letnem 
načrtu pridobivanja stvarnega premoženja je podal svetnik Aleš Jakin pridobitev zemljišča 
in pripadajočega objekta v višini 40.000,00 EUR za potapljače. Na predlog svetnika 
Roberta Žerjala se poveča postavka za 120.000,00 EUR za MIC, VDC se postavka na 
predlog svetnice Vide Škrlj poveča za 470.000,00 EUR in predlog uprave glede 
Goriškega muzeja, prostori za izdelavo dokumentacije, kjer se povečajo prihodki in 
odhodki, ker so to sredstva, ki jih ima Goriški muzej na svojem računu, ampak projektno 
dokumentacijo bo izdelala MONG.  

Odpiram razpravo. Svetnik Aleš Jakin. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 

Takega amandmaja nisem predlagal, sploh ne vem, kdo je predlagal ta amandma.  
 
Matej Arčon, župan: 
Ne, je bila prva obravnava. Prva obravnava je bila, kjer so bile podane pobude in smo ta 
amandma pripravili v občinski upravi, ker takrat amandmajev ni bilo. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 

Se pravi, moj amandma ste popravili, je dobil neko drugo obliko, ki je niti ne razumem. 
Tako? 
 
Matej Arčon, župan: 

Da. Glejte, ker gre za pridobivanje stvarnega premoženja, se ta postavka vključi v 
pridobivanje stvarnega premoženja in se za to zagotovi 40.000,00 EUR. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 

V redu. Samo za leto 2014. 
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Matej Arčon, župan: 

Prosim? 
 
Svetnik Aleš Jakin: 
Samo v letu 2014. Če sklep v 2013 ni realiziran, kaj pomeni potem za naprej za to 
postavko? 
 
Matej Arčon, župan: 

V pridobivanje stvarnega premoženja za leto 2014 moramo ponovno vnesti to postavko. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 

To ni bila ideja tega. Ideja je bila prav drugačna. Se pravi, če se postavke 2013 ne 
realizira, da gre avtomatično v 2014. Zato sem tudi dal dve postavki iz kje se vzame 
denar in točno napisal. Se pravi, amandma je prav v drugi obliki, tako kot je sedaj tu notri 
podan, bo direktorica sedaj povedala. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, direktorica. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 
Avtomatizem prenašanja postavk ni predviden po proračunih. Vsako leto se je treba 
posebej pogovarjati, ko se nastavlja proračun. Ker gre za pridobivanje, je to potrebno po 
postopku, ki je določen skozi Zakon o ravnanju s stvarnim premoženjem občine in 
države. V tistem je predvideno, da se pripravi program načrt pridobivanja, načrt 
razpolaganja. Vsako leto je treba to posebej navesti v načrt ali da, ali ne. Če ni 
realizirano, se odločamo potem, ali je še vedno to v našem interesu in verjetno, da bo ta 
stvar ostala, če letos ne bo realizirana in drugo leto ga bomo spet uvrstili v načrt 
pridobivanja. Razgovori pa lahko tečejo že letos. Za ta namen imamo postavko nakup 
zemljišč in stavb. 
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, izvolite. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 
Hvala za krasno razlago. To pomeni, da moram bdeti nad to zadevo – kdaj bo 
uresničena, če ne bo uresničena, da bo spet noter in tako naprej.  
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Oton Filipič. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
V pripravi sem imel tudi amandma, ki se je pojavil glede na, da so se za nakup MIP-a 
pojavili lokalni podjetniki. Po posvetu z g. županom in pa z direktorico občinske uprave in 
tudi na sestanku vodij svetniških skupin so mi pač to odsvetovali in bi danes podal le 
predlog dodatnega sklepa k proračunu. Bi pa želel tudi razložiti situacijo, da boste 
svetniki lažje podprli ta sklep.  

Prosim za dve minuti podaljšanja. Ta amandma bi rad tudi prebral, zato bi najprej 
prosil za podaljšanje, če je možno. 
 
Matej Arčon, župan: 

Po poslovniku ni več podaljšanja, tako, da pohitite. 
 
Svetnik Oton Filipič: 

Dobro. Ko je vsak dan bolj jasno, da gospodarstvo peša in je vsak dan več brezposelnih, 
se tudi tu vendarle nakazuje ena možnost za nova delovna mesta na območju MIP-a. Se 
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pravi, ko je MIP že nič koliko časa v propadanju in obrtnih con tudi ni od nikoder, se tudi v 
naši občini sedaj tu nakazuje možnost oziroma interes nekih lokalnih podjetij, ki bi bila 
pripravljena za odkup MIP-a, ki je pa za same podjetnike prevelik zalogaj. 

 Pripravil sem ta predlog amandmaja in bi ga rad tudi povedal. Se pravi, mestna 
občina namenja sredstva v višini 500.000,00 EUR za odkup stvarnega premoženja na 
območju MIP-a, cestno infrastrukturo in parkirna mesta in tako omogoči, da se 
nepremičnine lahko odkupijo zainteresiranim podjetjem tudi po delih.  

Se pravi, sedaj imamo možnost za ustvarjanje delovnih mest, potrebno pa je hitro 
ukrepanje lokalne skupnosti. Ko je bil nazadnje za odkup zainteresiran en turški 
podjetnik, je bil dogovor med župani petih okoliških občin, kolikor je meni znano, da se 
gre v pomoč in odkup komunalne infrastrukture. Dogovor med župani vseh petih občin je 
bil menda sklenjen,  kar bi lahko takoj tudi ponovno obudili. Zakaj je takratni ponudnik 
odstopil, mi ni znano. Gre za pomoč, ki bi bila izražena v pridobivanju stvarnega 
občinskega premoženja, kot rečeno v višini 500.000,00 EUR s strani vsake občine. To na 
primer ni toliko kot se vlaga  recimo v druge stvari, na primer v rolkarski poligon, kjer smo 
imeli iz 300 na 600.000 EUR. V primerjavi s tem to ni taka stvar in je ta znesek za tako 
stvar kot je MIP zanemarljiv.   

Sredstva se v proračunu z rolkami ne bodo povrnila, v tem primeru pa mislim, da 
bi se povrnila z obrestmi. Z vlaganjem v gospodarsko dejavnost bi dobila občina skozi 
dajatve sredstva povrnjena in oplemenitena. Vidimo, da prihodki v proračunu pešajo, 
letos so zmanjšani za 25 %, eno četrtino, zato je še posebej nujno, da vlagamo sredstva 
tja, kjer se ta povrnejo in oplemenitijo. Sedaj imamo to možnost in priložnost, da s tem 
vložkom okrepimo dejavnost gospodarstva na našem območju.  

Priložnost je tudi, da rešimo MIP in obenem pomagamo lokalnim podjetjem .S tem 
zmanjšamo tudi brezposelnost, ohranimo delovna mesta, ker zaposlenem v MIP-u tudi 
grozijo, da bodo šli na cesto. Hitra in takojšnja reakcija s pomočjo bi ta delovna mesta 
ohranila, kot tudi kadre, ki so za ta delovna mesta usposobljeni. V nasprotnem primeru pa 
bi se ti razkropili po Zavodu za zaposlovanje in drugod. Z izgubo strokovnih kadrov bi 
tako nastala tudi še  dodatna gospodarska škoda. Zato je nujno ukrepati takoj. 

Prepričan sem, da je ta zadolžitev mogoča. Če bi bil ta znesek iz drugega vira 
proračuna, ne bi bila možna, je smiselno to iz zadolževanja. Mislim, da je to utemeljeno, 
saj bi ta gospodarski vložek pomenil kisik lokalnemu gospodarstvu in delodajalcem ter 
zmanjšal brezposelnost in okrepil gospodarsko dejavnost, s tem pa tudi prihodke v 
proračun in ne bi prizadeli ustaljenih transferjev, ki sem jih že opisal tudi v prejšnjem 
sklicu seje.  

Apeliram tudi na g. župana in direktorico občinske uprave, ki sta tudi seznanjena s 
to situacijo in priložnostjo. Če moj predlog ni sprejemljiv, poiščite in najdite drugo 
možnost, da se ta priložnost realizira, saj vemo, da se zamujena priložnost ne vrne. Se 
pravi, ta kompleks mislim, da se ruši in propada. Podjetnikom uhajajo dragocene 
poslovne priložnosti. Sprašujem, ali bomo oplemenitili vsaj kakšen proračunski evro, 
kakšno takšno obetavno gospodarsko naložbo? 

Naj spomnim tudi, da je to moj drugi poskus za MIP. V NSi smo že lansko leto 
predlagali tudi enega kupca iz tujine.    
   
Matej Arčon, župan: 

Prosim, če zaključite. 
 
Svetnik Oton Filipič: 

Osebno sva govorila o tem tudi z g. županom, takrat še kot predsedujoči odboru za 
gospodarstvo, pa se je zadeva ustavila, ne vem zakaj, ali iz nacionalnega interesa, ne 
vem iz česa, sedaj pa imamo domača podjetja, vsak izgovor bi bil odveč.  

Naprošam, da ta predlog amandmaja oziroma sedaj dodatnega sklepa, ker bo tudi 
g. župan sigurno pojasnil, zakaj amandma danes ni možen, zato bi rad ta predlog sklepa 
sedaj tudi prebral. Glasil naj bi se, da se mestna občina aktivno vključi v reševanje 
odkupa oziroma stečajnega postopka MIP-a in zagotovi pomoč pri odkupu komunalne 
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infrastrukture na območju gospodarske cone MIP-a ter da se pokrene iniciativo s 
sosednjimi župani oziroma občinami v zvezi s tem, da se za to skupaj zavzamejo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Strinjam se s tem, kar je povedal g. Filipič. Mislim, da je potrebna aktivna vloga občine pri 
obravnavi MIP-a in če je potrebno dati sredstva v višini 500.000,00 EUR za nakup 
infrastrukture, je prav, da to tudi naredimo.  

Kar se tega tiče sem pripravil amandma, ki se nanaša na zgraditev pomožnega 
nogometnega igrišča za mlade nogometaše. To igrišče bi se zgradilo v podaljšku že 
obstoječega pomožnega igrišča pod Kapelo. Igrišče naj bi bilo veliko 30 x 60 metrov, 
kolikor pač dopušča parcela, ki je že v lasti občine. Stroški so ocenjeni na 92.000,00 
EUR, pri čemer pa so starši nogometašev pripravljeni kar izdatno sofinancirati izgradnjo 
igrišča.   

Mislim, da je nesprejemljivo, da imamo v Novi Gorici najslabše pogoje za 
treniranje mlajših generacij. Ko smo se pogovarjali o tem s predstavniki svetniških skupin, 
mi je bilo na nek način pojasnjeno, da do realizacije v tem letu ne bo moglo priti. Zato 
sem se odločil, da bom ta amandma po dogovoru z direktorico vložil oktobra na 
proračunsko sejo za leto 2014.  

Predlagam pa, da začnete na občini postopke, da se bo takoj pristopilo k 
realizaciji  zadeve, da ne bi potem izgubljali še dodatnih mesecev.  
 
Matej Arčon, župan: 

Se strinjam.  
Repliko imate na g. Veličkova? Izvolite. 

 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Moja replika je v bistvu je vprašanje, in sicer, če je kolega Veličkov preveril, ali je tam, 
kamor bi on umestil to pomožno igrišče, še veljaven OPPN za kampus? Če je mislil na 
isti prostor, potem je postopek nekoliko drugačen.    

Namreč, najprej se moramo zmeniti, da nekaj ne bomo naredili, kar smo rekli, da 
bomo in potem bomo gradili nekaj drugega. Če pa je mislil kakšno drugo lokacijo, potem 
pa mojo repliko jemljite kot brezpredmetno.  
 
Matej Arčon, župan: 
Mislim, da tam OPPN ni bil sprejet, je bil pa začet.  

Razprava, svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Pri prvi obravnavi prejšnji četrtek je kolegica Bon Klanjščkova imela razpravo na proračun 
in dajala ustne amandmaje v zvezi z sredstvi, namenjenimi za stanovanjski sklad. Samo 
sprašujem, ali ste se v dogovoru z njo, ker vidim, da tu amandmaja ni, dogovorili 
kakršnokoli rešitev ali pa ste morda pozabili? 
 
Matej Arčon, župan: 
Se opravičujem, tega nisem povedal. Nismo sprejeli te pobude za povišanje sredstev za 
še dodatnih 100.000,00 EUR, ker smo 100.000,00 EUR v tem rebalansu že dodatno 
zagotovili.  

Svetnica Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Nič ne bom dodala k svoji prvi razpravi, ki sem jo imela v prvem branju, ampak pred 
seboj imam predlog amandmaja, sama pa sem posredovala g. Ljucoviču tudi predlog 
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dodatnega sklepa, ki ga ni tu, in sicer ga bom še enkrat prebrala, da pač Mestni svet 
MONG nalaga upravi MONG pripravo dokumenta varčevalnih in proti kriznih ukrepov. 
Rok za pripravo dokumenta je do 31. 12. 2013.  

Prosim, če se to upošteva in da na glasovanje. 
 
Matej Arčon, župan: 

Smo nameravali tudi upoštevati, ker so tudi sklepi odborov in je bil pač hitri postopek. 
Svetnik Marko Tribušon. 

 
Svetnik Marko Tribušon: 
Mene samo zanima nekaj. Pri tej 3. točki, ko sem podal predlog za zvišanje stroškov 
intervencije, moj predlog je bil za 25.000,00 EUR, tuj vidim 5.000,00 EUR. Ali je to samo 
tiskarski škrat? 
 
Matej Arčon, župan: 

Ne, tu smo se posvetovali z  g. Zorattijem, ki pravi, da za najhitrejšo, nujno intervencijo to 
zadostuje. V primeru, da bomo ocenili, da bo intervencija večja kot ta znesek, bomo 
zagotovili dodatna sredstva, ker se jih potem obravnava pri točkah oziroma pri 
intervencijah.  

Svetnik Anton Petrovčič. 
 
Svetnik Anton Petrovčič:  

Moje vprašanje oziroma prošnja za nekaj pojasnil se nanaša na Zeliščni center v Ravnah 
in razmišljam tako. Prav je, da se ta zeliščni center zaključi in opremi tako, kot je bilo 
nekje načrtovano. To je meni in verjetno vsem nam prav, da bo investicija zaključena.  

Se mi pa porajajo določeni pomisleki, ali bolje rečeno črne slutnje, zlasti še potem, 
ko so se name obrnili krajani iz KS Ravne–Bate z določenimi  vprašanji, ki jih mučijo. Na 
primer, zakaj je zeliščni center sedaj zaprt? Sušilnice ne obratujejo. Na to je mogoče dati 
odgovor. Sušilnice ne obratujejo zato, ker je letošnji pridelek šel po zlu zaradi takih ali 
drugačnih vzrokov. Potem, kdaj je potekla pogodba? Kdo bo novi najemnik? Kakšna so 
zagotovila za razvoj zeliščnega centra v bodoče? Zakaj se dela mimo krajevne skupnosti, 
v kateri je center? Če se bo center obravnavalo mimo sredine, v kateri je, je njegova 
možnost za uspešno delovanje nična. Zakaj ni odgovora s strani občinske uprave na 
prošnjo Čebelarskega društva Nova Gorica, da bi v tem centru tudi oni dobili svoj 
kotiček? Za konec, kdo je odgovoren za to, da je letošnji pridelek zemljišč na njivah 
propadel? Ali bodo zelišča res tisti steber dejavnosti, za katerega je bil center grajen, a li 
bo le krinka za opravljanje povsem drugih dejavnosti in poslov, o katerih za enkrat ne 
vemo nič?  

Prosil bi nekoga iz občinske uprave, ki je za to pristojen, da nam na ta vprašanja 
odgovori. Bilo bi pa lepo, če bi bili seznanjeni tudi s programom delovanja in načrti 
razvoja v bodoče, bi vsaj vedeli zakaj smo bili za to, da smo odobrili nemajhna sredstva 
za dokončanje centra in v kakšni obliki se nam bo oziroma se bo občini to povrnilo. Sem 
pa vsekakor za to, da se investicija zaključi. 
  
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Tomaž Horvat. 
 
Svetnik Tomaž Horvat, mag.: 

Imam dve kratki vprašanji. Prvo je glede dinamike izgradnje servisnega centra, ker nisem 
dobil novega pojasnila, ko sem imel zadnjič dolgo razpravo o športnem parku.   

Drugo vprašanje se nanaša na humanitarni center, ko tudi nisem dobil nobenega 
odgovora oziroma pojasnitve. Prav danes sem v Primorskih zasledil po podatkih 
Rdečega križa, da 1000 prebivalcev Nove Gorice že prihaja po pakete pomoči, hrane in 
drugih sredstev. Zato je bil zadnjič moj apel dan iz srca in mislim resno, vendar odgovora 
uprave nisem dobil. Tako, da prosim za odgovore na ti dve vprašanji.  
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Matej Arčon, župan: 

Za servisni objekt računamo letos dobiti projektno dokumentacijo in tudi gradbeno 
dovoljenje. Ali bo investicija izpeljana ali ne, je odvisno od sprejema proračuna za leto 
2014.   

Kar se tiče humanitarnega centra pa iščemo ustrezne lokacije. V kolikor imate v 
mislih kakršnokoli lokacijo, ne samo vi, ampak kdorkoli drug, ki bi bila primerna, je vsak 
predlog dobrodošel. V mislih sicer imamo eno lokacijo, ampak kdaj bo izvedljiva v tem 
trenutku zelo težko odgovorim.  

Svetnik Tomaž Belingar, izvolite. 
 
Svetnik Tomaž Belingar: 

Sprašujem, zakaj konkretno se je povišala postavka stanovanjskemu skladu za 
100.000,00 EUR?  
  
Matej Arčon, župan: 

Ali želi še kdo besedo? Če ne, bi prosil direktorico, da odgovori na vprašanja svetnika 
Belingarja in če ima odgovor tudi kar se tiče zeliščnega centra. 
  
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 
Kar se tiče vprašanja svetnika g. Belingarja, se opravičujem, ta trenutek mi je ušla misel 
nekam drugam.   

Stanovanjski sklad. Pri polletnem poročilu smo pregledovali poslovanje sklada in 
tudi ostalih ter ugotovili, da za normalen zaključek delovanja, to je bilo tudi takrat  
izpostavljeno, ko smo sprejemali proračun, da če bo direktorica potrebovala še kakšna 
dodatna sredstva za zaključek investicije v Čepovanu, smo ji zagotovili še dodatnih 
100.000,00 EUR, ker je bilo iz polletnega poročila videti, da je potrebno. 
 
Matej Arčon, župan: 

Če lahko malo glasneje govorite, ker se vas skoraj ne sliši. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 

Iz polletnega poročila je bilo to razvidno in potem je zaprosila direktorica tudi za sestanek 
pri meni. Pogovarjali smo se, da za zaključek investicije v Čepovanu, potrebuje še vsaj 
dodatnih 1000.000,00 EUR, da lahko normalno zaključi investicijo. To smo pač poskusili 
normalno zagotoviti. Želje so seveda večje, potrebe so verjetno tudi večje, vendar ta 
trenutek proračun tega ne prenese.    

Mogoče še glede zeliščnega centra. Verjetno ravno na vse ne bom direktno 
odgovorila. Pri nas so bili poleti tudi predstavniki krajevne skupnosti, s katerimi smo se 
pogovarjali. Dejstvo je, da smo imeli težave, kako naprej. Mislim, da smo do poletja imeli  
še pogodbo s TŠC-jem za izvajanje projektov, potem pa je TŠC ugotovil, da projekt pri 
njih ne prenese takšnih strokov, potem smo nekako ugotovili, da tudi občinska uprava ne 
more več  upravičevati dodatnih višjih stroškov za funkcioniranje zeliščnega centra.  

Gotovo je bila investicija v dokončanje celotne stavbe že v prvem proračunu  
dogovorjena in obljubljena tudi z naše strani, zato so bili tudi vsi projekti pripravljeni. Šli 
smo v razpis za izvajanje programov v zeliščnem centru. Na razpis so se prijavili 
konzorciji, v katerem so se nekako medsebojno dogovorili. Sedaj, da me ne bo kdo prijel 
za besedo, BIT Planota mislim, da je bila, TŠC, prav tako Zavod Potencial. Torej, nekako 
so se združili in pripravili konzorcijsko pogodbo ter program. Vendar njihov pogoj je bil, da 
bi to zadevo in svoje aktivnosti v zeliščem centru začeli peljati takrat, ko bi bila stavba v 
celoti dokončana. Mi smo pač oddali celoten program, oni pa potrebujejo prostore. Tudi v 
ta namen se sedaj pospešeno dokončuje ta investicija. Upam, da to kar so predstavili v 
programu, kako naj bi se razvijalo delo v zeliščnem centru, bo tudi vnaprej zaživelo. Za ta 
čas smo iskali neke vmesne rešitve, kako naj bi vzdrževali. Res je tudi, da so se na nas 
obračali domačini za sušenje in smo se sedaj nekako dogovorili, da je BIT Planota 
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prevzela samo to, da odpre in da skrbi za uporabo sušilnih naprav v centru. To je ta 
trenutek edina stvar, ki jo lahko dovolimo. 

Prepričana pa sem, da na tak način, če prevzamejo pobudo te iniciative, ki so se 
sedaj nekako združile v skupnost s skupno konzorcijsko pogodbo, bo lahko ta stvar lahko 
naprej zaživela. Če bo to ostalo na bremenu občine, je pa drugo vprašanje. Tudi to ni 
naloga občine, da zagotavlja denar za plače v zeliščnem centru. Zeliščni center mora na 
drugi način zaživeti in to je tudi naša želja.  

S pobudo čebelarjev pa žal nisem seznanjena, tako, da ne vem o tem nič, bom pa 
preverila, če je pobuda prišla. Res pa je, da bi tam vsi radi imeli svoje prostore. Mi pa 
brezplačno direktno nekomu ne moremo dati, razen, če gre za društvo v javnem interesu, 
takrat bomo iskali variante, kako bi lahko brezplačno dali v uporabo. 
   
Matej Arčon, župan:   

Replika, Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Repliciram v zvezi s povišanjem postavke stanovanjskega sklada.   
Predlagal bi, da se preveri na stanovanjskem skladu, kakšna je vrednost 

investicije v Čepovanu, predvsem, ali so bile s strani Stanovanjskega sklada 
sofinancirane obrestne mere kreditov. Kajti menim, da je bil denar, ki je bil namenjen za 
investicijo v Čepovanu, nenamensko porabljen. Denar naj bi bil po mojih informacijah 
nenamensko porabljen za sofinanciranje obrestnih mer. Prosim, da mi odgovorite do 
naslednje seje na to vprašanje. 
 
Matej Arčon, župan: 

Bomo odgovorili. Tudi nadzornemu odboru bomo poslali to opozorilo. 
 Replika, Valter Vodopivec in Oton Filipič.  

 
Svetnik Valter Vodopivec:  

Župan, imam eno načelno vprašanje, ki zahteva adekvaten odgovor.  
Berem obrazložitev povečanja postavke sofinanciranje in organizacija prireditev, 

praznovanj in prvenstev. Vse lepo in prav. Vendar iz obrazložitve izhaja, da je potrebno 
povečati to postavko zaradi izvedenih razpisov. Sprašujem, ali so bili ti razpisi podeljeni, 
da tako rečem pri izvedbah teh prireditev v višjih zneskih, kot so bila planirana sredstva?  

Če je bilo to narejeno, potem je tu velikanska napaka. Kajti sprašujem, če bi 
danes mestni svet ne potrdil tega rebalansa in ne povečal te postavke, kaj bi se zgodilo? 
Bi ostala poraba nepokrita?  

Gre za načelno vprašanje, da ne sprejemamo rebalansov »post festum«, saj so mi 
v občinski upravi vedno razlagali, da prekoračitev postavk pred rebalansom ni možna pod 
nobenim pogojem.  
 
Matej Arčon, župan: 

Še Oton Filipič. 
 
Svetnik Oton Filipič: 

G. župan, prosil bi odgovor in pojasnilo, zakaj danes ni bilo mogoče v rebalansu nameniti 
teh sredstev za MIP z amandmajem.   

Vem, da ste vi pripravljeni za reševanje tega, samo treba je zavihati rokave in 
pljuniti v roke. Mislim, da je treba hitro kaj narediti za gospodarstvo, kajti samo 
hladnokrvno, počasi in v rokavicah ne bo obrodilo sadov.  

Prosil pa bi, da svetnikom pojasnite, zakaj je treba ubrati malo počasnejšo pot kot 
pa današnji rebalans. 
 
Matej Arčon, župan: 
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Dolžan sem vam ta odgovor, se strinjam z vami, ampak sem mislil, da bi najprej povedali 
kar se tiče direktno amandmajev.   

Moram povedati, da vaša prizadevanja za reševanje podjetja MIP v stečaju 
podpiram in verjetno tudi vsi prisotni svetniki. Treba je tudi povedati, da ne samo jaz kot 
župan, ampak tudi ostali kolegi župani iz bivše novogoriške občine, če tako rečem, 
aktivno iščemo investitorje. Že dalj smo časa v kontaktu s stečajnim upraviteljem, ki ima 
tudi izdelan predlog ponudbe, ki jih sam pošilja tudi po raznih veleposlaništvih. Ta predlog 
smo prevedli bodisi v italijanščino, bodisi angleščino, ruščino in vse možne druge jezike. 
Ob vsakem obisku ali veleposlanika, ali gospodarske delegacije predložimo možnost 
odkupa tega podjetja, ampak nekega interesa, žal do sedaj ni bilo.  

Prejšnji teden sem bil seznanjen, da je iniciativa nekaj privatnih podjetij, ki bi šla 
najprej v najem in nato odkup podjetja MIP. V tem trenutku pa je nepotrebno vnašati neka 
sredstva v proračun, ker stečaj vodi stečajni upravitelj. Za najem ne potrebuje soglasja, 
za prodajo kot celoto potrebuje najprej soglasje upniškega odbora in stečajnega sodnika, 
vendar to so postopki, ki trajajo tudi lahko mesece. Zato bi bil tak amandma sedaj 
preuranjen, ker ne vemo niti za kakšno ceno bi šlo. Vemo pa, da ste se že dogovorili za 
najeme določenih delov te infrastrukture. Stečajni upravitelj se je zavezal, da bo prihodnji 
teden z vsemi potencialnimi interesenti, ki bi bili zainteresirani za najem ali kasneje tudi 
odkup, sklical sestanek. Na tem sestanku bom tudi sam prisoten in takrat bomo imeli več 
informacij, koliko je sploh možnosti  samega nakupa tega podjetja.  V nasprotnem 
primeru mora stečajni upravitelj dobiti soglasje ravno tako upniškega odbora in 
stečajnega sodnika, da to infrastrukturo začne prodajati po kosih in seveda spet mora 
dobiti soglasje za kakšno ceno. Tako, da v smislu dodatnega sklepa, kot ste ga predlagal, 
tudi sam podpiram in verjetno tudi vsi tu prisotni.   

Prosil pa bi še direktorico, če odgovori na vprašanje g. Vodopivca. Kot je meni  
znano, se postavka povečuje zaradi prihodkov, ki smo jih imeli na račun razpisa za 
oddajanje gostinskih objektov in sponzorskih sredstev ter s tem tudi prihodki. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 

Dejansko se postavka sedaj usklajuje s prejetimi sponzorskimi sredstvi, ki so točno za ta 
namen bila nakazana na naš zaključni račun in se zaradi tega uravnava, tako, da je 
poraba zagotovljena namensko. Toliko več je bilo potem seveda porabljeno. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Vam bom samo prebral. Z rebalansom se postavka poveča zaradi dodatnih stroškov pri 
organizaciji prireditev Nova Gorica, Poletna doživetja ter prejetih sponzorskih sredstev.  

Kot dober gospodar bi se obnašal tako. Če dobim sponzorska sredstva, prihranim 
svoja sredstva in jih lahko preplasiram nekam drugam, če imam narejeno pogodbo z 
izvajalcem neke poletne scene.  
 
Matej Arčon, župan: 
Najprej bi dal na glasovanje, ali se strinjate, da o predlogih amandmajev, ki jih 
imate na mizi, odločamo v paketu, sicer bomo imeli sedem glasovanj. Če se 

strinjate, prosim, da se sedaj do tega opredelite. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 5 proti.  

ZA so glasovali: Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, 
Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž 
Slokar, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, 
Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc.  
PROTI so glasovali: Tomaž Belingar, Miro Kerševan, Anton Peršič, Tomaž Torkar, 
Gregor Veličkov. 
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Predlog je bil sprejet.  
 
Dajem na glasovanje predlog sedmih amandmajev, kot ste jih dobili v gradivu. 

Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž 
Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, 
Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert 
Žerjal, Stanko Žgavc. 
Amandmaji so bili sprejeti.  

PRILOGA 1  
 
Dajem na glasovanje predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2013 s 
sprejetimi amandmaji in prilogami. Glasujemo. 

 
Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za, 2 proti.  

ZA so glasovali: Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, 
Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI sta glasovala: Tomaž Belingar, Gregor Veličkov. 
Odlok je bil sprejet.  

PRILOGA 2  

 
Imamo predlog svetnice Darinke Kozinc, ki se glasi: »Mestni svet MONG nalaga 
upravi MONG pripravo dokumenta varčevalnih in proti kriznih ukrepov. Rok za 
pripravo dokumenta je do 31. 12. 2013.« Glasujemo. 

 
Od 25 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Viljem De Brea, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, 
Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Milojka Valantič, Valter 
Vodopivec, Robert Žerjal. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Imamo predlog odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki predlaga: »Izdelan 
investicijski program je predpogoj za uvrstitev investicij v proračun. Svetnike 
mestnega sveta je potrebno z investicijami seznaniti pred sprejemom proračuna.« 

Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 17 glasovalo za,  5 proti.  

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Aleš Jakin, 
Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, 
Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Tomaž 
Zarifa, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali: Miran Müllner, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Robert 
Žerjal. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Dodatni sklep svetnika Otona Filipiča se glasi, da se MONG aktivno vključi v 
reševanje odkupa oziroma stečajnega postopka MIP-a in zagotovi pomoč pri 
odkupu komunalne infrastrukture na območju gospodarske cone MIP ter pokreniti 
iniciativo s sosednjimi župani oziroma občinami v zvezi s tem. Lahko napišemo 
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spodbuditi namesto pokreniti? Hvala lepa. Dajem ta predlog sklepa z besedo 
spodbuditi namesto pokreniti, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 17 glasovalo za, 2 proti.  
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž 
Horvat, Aleš Jakin, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, 
Marko Tribušon, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, 
Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI sta glasovala: Miro Kerševan, Miran Müllner. 
Sklep je bil sprejet.  

 
S tem je izredna seja zaključena. Hvala in lep dan še naprej. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 
 
 
 
                Miran Ljucovič             Matej Arčon       
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS               ŽUPAN 
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________________________________         __________________________________ 

Stanko Žgavc                                                   Vida Škrlj      


