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Številka:  
Nova Gorica,  
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
31. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila  23.11.2017 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.  
 
Sejo je vodil  Marko Tribušon, podžupan mestne občine.   
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal podžupan Marko Tribušon..  
 
Predlagal bi, da preverimo oziroma ugotovimo sklepčnost. 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih  20 svetnikov, in sicer:  
  
Opravičeno odsotni:  
Karmen Saksida 
Tomaž Slokar 
Uroš Komel 
 
Seji so prisostvovali: 
Emil Bratina – arhitekt 
mag. Bogomir Horvat – odvetniška pisarna 
 
Za overovitelja zapisnika sta bila izvoljena: 

- Tanja Pipan 
- Lara Beseničar Pregelj 

 
Od 20 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: 
Predlog je bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Pred sejo ste tudi prejeli gradivo, dodatna gradiva in sicer za dodatne odgovore in 
dodatno gradivo k točki 5. predlog sklepa o imenovanju predstavnice MONG v svet 
zavoda splošne bolnišnice Franca Drganca Nova Gorica. Na sejo pa so bili vabljeni še k 
točki 6. Emil Bratina  in k točki 10. odvetniška pisarna mag. Bogomir Horvat.  
 Predlagam pa, da se dnevni red razširi še z dodatno5 in sicer za to je potrebno 17 
glasov za točko 5., za katero smo dobili gradivo dodatno in za točko 9. skrajšani 
postopek, tako, da dajem …, odpiram razpravo. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Lahko samo prosim pojasnite, kaj je pri toči 9. novega? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
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Pri točki 9 je skrajšan postopek, zato potrebujemo 17 glasov za potrditev. Razpravo ima 
tudi Aleš Markočič, izvolite. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Lep pozdrav vsem skupaj. Rad bi kot predsednik kadrovske komisije samo na kratko 
povedal zakaj ste danes prejeli predlog k dodatni točki k dnevnemu redu. Namreč 
kadrovska komisija se je sestala 8. novembra, ker je obravnavala prispele predloge za 
člana v svetu zavoda bolnišnice Šempeter. Ker takrat ni nobeden prejel zadostno število 
glasov, smo to ponovno razpisali in ponovno imeli sejo in v ponedeljek smo izbrali 
kandidata, katerega danes imate na gradivu. Vendar, ker je bil pomislek, da morda kot, 
ker je gospa, gospodična odvetnica so določani kandidati izpostavili možnost konflikta 
interesov in zato smo tudi potem v torek poslali na KPK vprašanje, vendar do danes 
odgovora ni bilo, tako da to s strani določenih članov komisije ostaja odprto vprašanje, 
imam pa zagotovilo kandidatke, da v kolikor bi bilo to, zato, ker je odvetnica in morda 
članica potem sveta zavoda bolnišnice tudi sama iz tega mesta odstopila. Toliko samo v 
informacijo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala predsedniku za pojasnilo. Svetnik Edbin Skok, izvolite. Se odjavljate? Nimate. 
Tanja Pipan 
 
Svetnica Tanja Pipan: 
Jaz bi imela samo vprašanje in sicer če pojasnite zakaj spreminjate točko 9 v hitri 
postopek, kajti v odboru za šolstvo… Prosim? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Samo en člen je za obravnavati. To je točka 9. je Predlog odloka o spremembah odloka o 
sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG, skrajšan postopek. 
Mislim, da je sprememba samo enega člena. 
 
Svetnica Tanja Pipan: 
OK,OK. Samo, da vem zakaj. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Ja tudi na točko 9. pripomba. Mi bomo, mi smo pač začudeni zakaj se to sedaj spreminja 
v hitri postopek, ravno zato, ker imamo tukaj pripravljeno razpravo, ker so pač ene 
nejasnosti prišle prav glede te ene točke, ki jih želimo do drugega branja razjasniti. Zato 
bomo glasovali proti, pripravljamo pa razpravo pri točki na to temo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Saj lahko tudi daste predlog za prekvalifikacijo v dve branji, če bo sprejeto. 
 
Svetnik Klemen Miklavič  
Pri sami točki? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Sedaj. Če daste sedaj predlog, da prekvalificiramo …. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Dajem proceduralni predlog, da se prekvalificira v dve branji, ker je pač nekaj stvari 
potrebno … 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Dajem predlog svetnika Klemena Miklaviča na glasovanje. Da se 9. točka prekvalificira iz 
hitrega postopka v prvo obravnavo in dvofazno branje. Prosim za glasovanje. 
Ja svetnik Vodopivec izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte sedaj jaz ne razumem, ali smo že glasovali, da gremo v hitri postopek? Nismo. 
Kako moramo sedaj glasovati, da gremo v dvofazni, če sploh nismo glasovali? Tukaj ne 
razumem sedaj. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se strinjam, imate prav. Se pravi najprej dajem na glasovanje še svetnik Dugulin imate 
razpravo. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Jaz predlagam, da se za svet zavoda kandidatko umakne do poročila KPK, da se ne 
obravnava danes. To se ne mudi.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
No v vsakem primeru potrebujemo 17 glasov za potrditev te točke, tako da lahko ostane, 
ne. 
Sedaj pa najprej dajem na …. Ja izvolite svetnik Vodopivec.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ja prej je bilo proceduralno, sedaj pa vsebinsko. Jaz nasprotujem, da se 9. točka 
sprejema po hitrem postopku, zato, ker v resnici res gre samo za en člen, vendar pa v 
obrazložitvi izhaja, da ta en člen ima kar velike finančne posledice. In zato menim, da je 
potrebno opraviti pravo razpravo in videti ali je sploh potrebno ta člen spreminjat.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Torej  najprej dajem na glasovanje za točko 9. hitri postopek. 
 Dajem predlog sklepa, da se točka 9. dnevnega reda Predlog Odloka o 
spremembah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in 
projektov MONG, preoblikuje v hitri postopek, na glasovanje. glasujemo. 
 
Od 20  svetnikov jih je 2  glasovalo za , 17 proti. 
ZA so glasovali: 
PROTI so glasovali: 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se pravi točka 9. ostaja v rednem postopku v dvofaznem branju in dajem še na 
glasovanje za dodatno 5. točko. Svet zavoda, imenovanje v svet zavoda, to kar ste prejeli 
razširjeno gradivo oziroma dodatno gradivo. 
 Dajem predlog sklepa, da se v dnevni red uvrsti dodatna točka pod točko 5, 
na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 20 svetnikov jih je 5  glasovalo za , 13 proti. 
ZA so glasovali: 
PROTI so glasovali: 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se pravi  5. dodatna točka ni vključena v dnevni red. Sedaj je glasovanje zaključeno, 
ampak ne spremi nič, en glas ne spremni nič, tako da ni potreba po ponovnem 
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glasovanju. Sedaj pa dajem na glasovanje predlog dnevnega reda z dodatnimi 
dopolnitvami, kot so bila že obravnavane. Prosim za glasovanje. 
 Dajem predlog dnevnega reda s spremembami in dopolnitvami, na 
glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 23  svetnikov jih je 23  glasovalo za. 
ZA so glasovali: 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
 
Ugotavljam,da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
1.    Potrditev zapisnika 9. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 12. oktobra 2017 in 30. 
 seje mestnega sveta, ki je bila 26. oktobra 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.    Predlog Odloka o OPPN Trnovo-zahod (prva obravnava) 
7.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje 
 lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju  
 MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 
 (druga obravnava) 
8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih 
 projektov v MONG (druga obravnava) 
9.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih 
 programov in projektov v MONG (prva obravnava) 
10.   Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG 
 (prva obravnava)       
11.   Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra parc. št. 364/6 k. o. Grgar.    
12.   Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2018 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 9. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 12. oktobra 
2017 in 30. seje mestnega sveta, ki je bila  26. oktobra 2017 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Prijavljenih na razpravo ni, zato jo v tem trenutku tudi zaključujem in 
dajem prvo točko na glasovanje. 
 Dajem predlog, da se potrdi zapisnik 9. izredne seje mestnega sveta, ki je 
bila 12. oktobra 2017 in 30. seje mestnega sveta, ki je bila 26. oktobra 2017, na 
glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 23  svetnikov jih je 23  glasovalo za. 
ZA so glasovali: 
Zapisnika  sta  bila sprejeta. 
 
2. točka dnevnega reda 

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo, izvolite. Svetnica Tanja Pipan. 
 
Svetnica Tanja Pipan: 
Jaz sem sicer dobila odgovore na vsa tri moja vprašanja, ampak bi prav pri vseh treh 
vprašanjih postavila še dodatna podvprašanja, oziroma se nisem strinjala z nekaterimi 
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odgovori. In sicer najprej oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe se sicer 
zahvaljujem za odgovor na vprašanje vezane z delniško družbo Vodovodi in kanalizacije, 
vendar mi na ključno vprašanje niste odgovorili in zato ga ponovno zastavljen in 
dopolnjujem. Torej kdaj se bo zemljišče, kjer ležijo stavbe tako imenovane čistilne 
naprave preknjižile na investitorje v centralno čistilno napravo, torej na občine, ki so bile 
nosilke projekta. V čigavo last je bila vknjižena lastninska pravica na stavbah centralne 
čistilne naprave in pa kaj se bo zgodilo, če delniška družba Vodovodi in kanalizacije ne 
bo uspela plačevati anuitet kredita, ki je bil namenjen za nakup zemljišč, kjer stoji 
centralna čistilna naprava? 
 Potem glede odgovora glede MIP-a. Se tudi sicer zahvaljujem vsem, ki so 
dogovori in tudi pozdravljam namero župana za iskanje primernega investitorja oziroma 
kupca tega kompleksa, vendar pa očitno nekega rezultata še ni. V pobudo sem konkretno 
in pa zadostno argumentirala zakaj naj občina postane lastnica kompleksa. Sedaj na to 
konkretno vprašanje mi potem niste dogovorili. Skladno s trendi se pričakuje, da bodo v 
prihodnosti potekali med občinami še večji boji za privabljanje podjetji na svoja območja 
in s tem zagotavljanje večjega števila delovnih mest v občini. MONG seveda na ta 
konkurenčni boj očitno ne želi in tudi ni pripravljena in če jo samo primerjam z 
neposrednim konkurentom in to je Občina Ajdovščina, je sedanji rezultat o ponudbi 
komunalno opremljenih zemljišč namenjenih gradnji poslovnih dejavnosti, lahko 
ugotovim, da je Občina Ajdovščina proti občini Nova Gorica približno 310.000, :0 – 
govorim o kvadratnih metrih.  
 Potem pa še glede pobude, ki sem jo imela za financiranje zagonskih podjetji in 
mi je odgovarjal Sklad malega gospodarstva, ki je v odgovoru ugotavljajo, da je zelo 
tvegano financiranje zagonskih podjetji, ker jih večina propade. To sicer deloma drži, 
vendar se pri tem pozablja, ste pri tem pozabili  na pomembno dejstvo, da tista, podjetja, 
ki preživijo navadno dosegajo visok donos in da s financiranjem uspejo pridobiti tudi 
izgubljena sredstva, ki so jih vložili v ta propadla zagonska podjetja. Menim, da bi lahko 
sklad s financiranjem teh podjetji dosegel dolgoročno tveganje zaposlitvenih in drugih 
razvojnih ciljev ustanoviteljev, prej, bolj, kot se za obliko financiranja, kot ga ima sklad 
sedaj. Zato bi sklad ponovno prosila, da premisli o obliki financiranja tudi o tisti, ki jo 
izvaja Slovenski podjetniški sklad in da poišče neke možnosti za financiranje teh 
zagonskih podjetji. Ob tem bi me zanimalo tudi mnenje oddelka za gospodarstvo, 
Primorskega tehnološkega parka in pa tudi Univerze o tem ali podpirajo financiranje 
zagonskih podjetji s strani javnega sklada za malo gospodarstvo? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Na moje vprašanje v zvezi z zapleti glede obračunavanja nadomestil po NUZS, mi sem 
prejel odgovor, in sicer glede na mojo pobudo, naj občinska uprava skupaj s svojo pravno 
službo preuči nastalo situacijo ter predlaga mestnemu svetu sprejem takšne sklepe, da 
bo postalo obračunavanje in zaračunavanje davščin oziroma nadomestil za uporabo 
stavbnega zemljišča legalno, zakonito in korektno, so mi pač pojasnili, da posvečajo tej 
problematiki veliko pozornost ter da poskušajo in sledijo, poskušajo reševati tudi v 
sodelovanju z združenji občin in ostalimi inštitucijami. Jaz morem ugotoviti ponovno, da ta 
odgovor ne rešuje ali pa ni ustrezen moji pobudi. Gre preprosto za to, da je pač sodišče 
ugodilo pritožbi, posledično razsodilo, da mora občina zagotoviti podlage za izdajo nove 
odločbe na podlagi katere se bo poračunalo morebitno preplačilo davka na pozidana 
zemljišča v posameznem primeru. Brez te podlage zavezanci za plačilo nadomestila 
nimajo možnosti povrnitve preveč plačanega nadomestila, kljub pravnomočnemu sklepu 
sodišča. 
 To se lahko razume, kot blokada pravne države, kar je v današnjih dneh 
nesprejemljiva situacija. Zato ponovno pozivamo občinsko upravo, da odpravi to 
anomalijo in omogoči zavezancem poračun oziroma vračilo morebitno preplačanega 
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davka na pozidana zemljišča. Govorimo o primerih, ko so ta sredstva, kar znatna, ne 
govorimo o zanemarljivih sredstvih.  
 Ker sem že pri besedi moram izraziti tudi ne strinjanje s prejetim odgovorom na 
mojo pobudo, da naj se razreši vprašanje dostopa invalidov na območje Bevkovega trga. 
Namreč prejet odgovor kaže vso bedo, ki vlada na oddelku s poklicano načelnico 
Torbico. Glede na to, da se občina hvali, da je invalidom prijazna in je za to celo dobila 
priznanje  si kaj takega odgovora niti v sanjah nisem predstavljal in prepričan sem, da 
tudi invalidi ne. Reševanje problema dostopa do lokalov za invalide, je oddelek za okolje 
in prostor enostavno prepustil arhitektom, pri čemer vedo le oni katerim, na mesto, da bi 
se strokovno lotili reševanja težave.  
 Ampak to še ni vse, ker arhitekti niso uspeli najti ustrezne rešitve, na oddelku 
enostavno sklenejo dogovor z najemniki lokalov, da bodo v primeru, da se pojavi tam 
invalid na vozičku, pač umaknili mize z letnih vrtov in tako omogočili varen prehod 
invalidov. Očitno nameravajo prositi goste za uvidevnost, da se prestavijo k drugi mizi za 
čas prehoda invalida. Tako rešitev predlagajo zato, ker bi sicer za rešitev, pravo rešitev 
problema pomenilo umik precejšnjega dela letnih vrtov od katerih so nekateri tudi na 
zasebnih zemljiščih. Kdo je tu nor, se lahko samo vprašamo. Odgovor oddelka je zame 
popolnoma nesprejemljiv, da ne rečem žaljiv in ne samo do svetnika, ampak predvsem 
do invalidov, ki kaže na stanje duha na tem oddelku. Sprašujem se tudi ali je direktorica 
občinske uprave videla ta odgovor in če ga je, kaj si je ob tem mislila. Upam, da s eni 
strinjala z napisanim, zato župana, župan, z ogovorom nisem, žal ga ni, z odgovorom 
nisem zadovoljen in pričakujem do naslednje seje dodatna pojasnila oziroma drugačen 
odgovor, ki bo vreden občini prijazni invalidom. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Luka Manojlovič, izvolite. 
 
Svetnik Luka Manojlovič: 
Jaz imam tudi nekaj ugovorov na odgovore in sicer začel bi s temo stanovanjskega 
sklada oziroma stanovanjsko problematiko. Stanovanjskemu skladu in občinski upravi se 
zahvaljujemo za obširen odgovor. Strinjamo se s stanovanjskim skladom, da je za 
dolgoročno načrtovanje stanovanjske politike v občini nujno potrebna izdelava 
strateškega dokumenta in akcijskega načrta, ki bo poleg temeljne analize stanja 
določeval tudi cilje in ukrepe na tem področju, ker je v poslovanju Stanovanjskega sklada 
Nova Gorica zapisano, da ta citiram:«pripravlja in izvaja stanovanjski program MONG«. 
Direktorja stanovanjska sklada pozivamo naj nemudoma pristopi k pripravi dolgoročne 
strategije na področju stanovanjske politike, ki naj poleg temeljite področne analize 
ponuja uresničljive rešitve z različnimi modeli stanovanjskega lastništva in upravljanja: 
neprofitna, socialna, namenska, varovana stanovanja, stanovanjske skupnosti in 
zadruge.  
 Število predvidenega povečanja stanovanj po posameznih letih in modelih  
potencialne lokacije, način in višino financiranja, način zagotavljanja dostopnosti, merila 
za dodelitev stanovanj ter vse druge relevantne informacije. Direktorju stanovanjskega 
sklada ob tem svetujemo, da pri pripravi strategije povabi kompetentne strokovnjake in 
svetniške skupne, saj bo le ob sodelovanju stroke in lokalne politike moč oblikovati 
konkreten dokument, ki bo dobil podporo v mestnem svetu. Ob tem pa seveda pozivamo 
tudi župana in občinsko upravo naj stanovanjskemu skladu nudi vso potrebno strokovno 
tehnično in finančno podporo pri pripravi strategije ter rebalansu proračuna za leto 2018 
že predvidi postavko za uresničevanje ciljev in ukrepov, ki bodo opredeljeni v tem 
strateškem dokumentu. 
 Druga zadeva – brezplačna pravna pomoč. Svetnik Luka Manojlovič v zvezi s 
svojim pozivom zagotoviti osnovni brezplačnih pravnih informacij oziroma pravnih 
pomoči, ki bi bila vsem občankam in občanom dostopna pod enakimi pogoji, prejel 
odgovor urada direktorja občinske uprave iz katerega izhaja, da občinska uprava s 
predlogom mestnega svetnika ne soglaša in le tega kategorično zavrača. Razlogi, ki jih v 
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odgovoru navaja občinska uprava po mnenju Goriške.si niso tehtni in prepričljivi, zato 
svetnik v nadaljevanju podaja ugovor na odgovor, ki ga bom poslal po mailu, da ne bomo 
sedaj zapravili preveč časa.  
 Tretja zadeva je voda v Trnovem za določene hiše, ki vodovoda nimajo. In sedaj 
je tako, jaz sem dobil, prejel sem odgovor od oddelka za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe, ki je kot po navadi čisto uradniški, po paragrafih, po zakonih, po kriterijih, 
brez nobenega občutka za sočloveka in občanke in občani, ki so se na mene obrnili so 
seveda temu protivijo, tem odgovoru in se sprašujejo, kdaj in kako preverjate koliko ljudi 
na določenem področju živi in če že to področje začne spadati v kriterije po katerih bi 
moralo dobiti vodovod. In govoriti o tem, da se to ne bo priključilo je enostavno ne 
higiensko, glede na to , da se je treba za odpadno vodo, da morajo te osebe vseeno 
oziroma te družine za odpadno vodo plačevati, kot da imajo vodovod. Tako, da tukaj bi 
prosil, če mi do naslednjič obrazložite na kakšen način ugotavljate, če se je mogoče 
kakšno naselje povečalo do dovoljšnje mere, da je tam potrebno vzpostaviti vodovod in 
kako potem to speljete.  
 Potem pa imamo še eno zadevo. Avtobusna postajališča, aha imam še čas. Jaz 
sem spraševal kaj je s temi le tablami na avtobusnih postajališčih in dobil sem odgovor 
od oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo. Zahvaljujem se za odgovor je 
izčrpen, vendar, ne morem verjeti, da se je za ta projekt porabilo vse skupaj 54.000,00 
EUR in nekaj skupaj z občino Šempeter - Vrtojba. Sicer je ta denar res prišel iz Evropske 
unije, ampak to ne pomeni, da je prišel iz vesolja, ampak je prišel iz Evropske unije, 
katere člani smo tudi mi, tako da to je enostavno, ta odgovor kaže, oziroma odnos do 
tega kako mi ravnamo s tem denarjem, ki pride bodisi z Evropske unije, bodi si, tukaj piše 
še iz državnega proračuna in nekaj iz proračuna MONG, 15 % iz proračuna MONG, kako 
mi s tem ravnamo. Tukaj se je postavilo cel sistem, ki sedaj ne deluje. Vse tiste table so 
mrtve, stoji na tistih postajališčih – tema. In tudi, ko so delovale so kazale stvari narobe. 
In sedaj jaz se sprašujem, tisti, ki je to naročil, ali ni moral reči postavite prosim dve tabli 
in ko bomo videli, da dve tabli funkcionirajo bomo nadaljevali s projektom, ne pa da se je 
postavilo vse table, ne vem koliko jih je in sedaj ne dela nobena. In sedaj tukaj piše, da 
ste poskušali uveljaviti garancijo in da človek se ne odziva oziroma naročnik storitve se 
ne odziva, da ni odpravil napak in da sedaj se tožite in kaj je sedaj s temi tablami. 
Na koncu sem vam vprašal tudi … 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim svetnik, če počasi zaključite. 
 
Svetnik Luka Manojlovič: 
Bom, dajte mi prosim 30 sekund. Vprašal sem tudi, kako je možno, da so montirane table 
tako, da moraš štrleti ven iz postajališča in včasih štrleti na cesto, kar je nevarno za 
tistega, ki gleda na to tablo. Napisali ste mi, da je pač to na podlagi izkušenj iz drugih 
okolji. Bi prosil, če poskušate iti v Ljubljano in najdete eno tablo, ki je tako montirana.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji svetnik Stanko Žgavc, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Se zahvaljujem za odgovor in pojasnilo, bi pa, tudi to, da bo bom rekel pristojna služba 
posredovala v zadevi, bi pa predlagal, da se na sestanek povabi tako predstavnike 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, kot predstavnikov Združenja Sever. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Miran Vidmar. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
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Predstavil bom moje nestrinjanje z danimi odgovori. Odgovora na 4. svetniško vprašanje, 
katero zajema odkup objekta v zaselku Zajčje v naselju Preserje glede razširitve ceste 
nisem dobil. Navajate, da mi bo odgovor poslan naknadno. Pričakujem odgovor z vsemi 
potrebnimi podlagami, s katerimi boste mene in krajane kateri živijo v tem delu vasi in 
upodabljajo ta nevaren del ceste prepričali, da razširitev ni potrebna in da je cesta 
povsem varna in normalno prevozna.  
 S pobudo pod številko 5. s katero predstavljam potrebno po javni luči v križišču s 
stranko cesto za zaselek Bizjaki v naselju Branik ste me deloma zadovoljili, ker navajate, 
da je v planu realizacije za leto 2018. Upam, da bo res realizacija drugo leto.  
 In ravno tako na pobudo pod zaporedno številko 7 mi kar tako nekaj navajate o 
prepovedi odvajanja padavinske vode dotičnih lastniških parcel na javne površine in 
možne ukrepe prekrškovnega organa. Še enkrat povejmo, da ni potrebno odgovarjati kar 
tako na počez. Potrebno si je situacijo ogledati in potem odgovarjati. Ob dežju se 
padavinska voda steka s celega pobočja oziroma hriba na javno pot, katero voda zalije. 
Rešitev sem že predstavil in zato vabim odgovorne na ogled situacije, da dobijo pravo 
sliko in pristopijo k realizaciji tega problema.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
In sicer jaz bi izrazil ne strinjanje z dogovorom, ki sem ga dobil na svetniško vprašanje na 
pred prejšnji seji in sicer v zvezi z greznicami in nastalimi stroški, ki sedaj bremenijo naše 
občane, ki imajo v posesti svoje lastne greznice. In sicer tokrat se moram vam zahvaliti, 
ker ste mi poslali odgovor, ki je nekoliko bolj natančen, za razliko od prej, tako da se 
lahko ljudje orientirajo. Vendar še vedno nisem zadovoljen s točko 2 in sicer v primerih, 
ko bo potrebno čiščenje in odvoz greznice v obdobju krajše od treh let, kot je predvideno 
v odloku, še veno ne vem, oziroma ljudje občani ne vedo, koliko bodo v ta namen plačali. 
Bodo polno ceno, ne bodo polno ceno, kakšen je količnik, kakšne so metode za izračun 
in tako naprej. To se da manipulirati in javno podjetje lahko s tem manipulira. Tega  ne 
smemo dovoliti tu pri nas. 
 Kot naslednje bi še eno zadevo in sicer izpostavil., Tukaj ste me podučili, da je 
javna gospodarska služba kot je Vodovodi in greznice in kanalizacija obvezna javna 
služba. Ha. Glej ga zlomka. To se v bistvu zelo natančno izpostavi takrat, ko je treba 
poslati položnice. Vemo pa da v zaselku Lohke, na Banjški planoti že dalj časa čakajo na 
kanalizacijo in na čistilno napravo, da je kanalizacija in čistilna naprava v Čepovanu 
bankrotirala, ne, komplet, da ni niti na vidiku ni kdaj se bo ta zadeva nadaljevala oziroma, 
če se sploh bo, vendar položnice vseeno prihajajo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljena svetnica Damijana Pavlica, izvolite. 
 
Svetnica Damijana Pavlica: 
Z odgovorom na moje svetniško pobudo v zvezi z vilo Rafut ali Lašačkovo vilo nisem 
zadovoljna. Jaz mislim, da se ni poiskalo vseh možnosti za obnovo tega izjemnega 
objekta. Tukaj mi odgovarjate, da sredstev ni iz Evropske skupnosti, jaz pa mislim, da se 
vedno da kaj dobiti, na konec koncev zakaj bi se sploh prenašala vila na občino, naj se jo 
obnovi skupaj z državo. In še nekaj. Tukaj pišete, da smo lastniki pač dela tega parka. Ne 
vem kako bo zgledalo, bo kupil vilo, bo pustil, da propada naprej, mi bomo obnavljali 
park. Potem je boljše, da prodamo vse, kar se mi zdi tudi meni zelo neprimerno. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
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Jaz sem postavil na prejšnji seji pet vprašanj v zvezi z delovanjem podjetja Vodovodi in 
kanalizacije in seveda z odgovorom oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe, nisem bil zadovoljen. Najprej sem vprašal glede zaposlitve direktorja in sem 
opozoril na to, da v bistvu objava zgolj bila v Uradnem listu. Dobil sem suhoparen 
odgovor brez vrednostne konzultacije ali je to prav ali ne. Se pravi toliko, da vemo. 
Objava direktorja ene naj pomembnejših gospodarskih javnih služb v Mestni občini Nova 
Gorica se objavi samo v Uradnem listu in nikjer drugje. To je pač trenutna situacija in 
zgleda, da se vsi glede tega strinjamo in zgleda, da je tudi tako prav. 
 Naslednje vprašanje je bilo glede zaposlitev notranjega revizorja. Smiselnosti 
zaposlitve notranjega revizorja. Iz odgovora veje popolnoma odsotnost mestne občine pri 
nadzoru stroškov poslovanja podjetja, saj očitno vodstvo podjetju uživa pri 60 % popolno 
avtonomijo. Glavno je le, da se drži zakonodaje.  
 Tretje vprašanje je bilo glede, v bistvu glede nadzora, glede nadzora mestne 
občine nad delovanjem in stroški poslovanja in smo tudi tukaj dobili zelo suhoparen 
odgovor in na to lahko samo preberem. Res je, občina ne financira dejavnosti družbe in 
res je, družba zaračunava storitve uporabnikom, vendar ti uporabniki nimajo nadzora nad 
pravilnostjo delovanja družbe, ravno tako nimajo nadzora nad stroški delovanja, nad 
delovanjem te družbe kot celote, zato je tu lastnik, kot mestna občina Nova Gorica, ki bi v 
njihovem interesu občanov moral poskrbeti za nadzor nad poslovanjem. Tega pa glede 
na ta odgovor ni. Občanom torej zoper sporočamo, da vodstvo podjetja uživa 100 % 
zaupanje in se mi kot večinski lastnik nočemo zanimati za neupravičene stroške podjetja. 
Tako je pač iz teh odgovorov, ki sem jih dobil lahko samo to povzamem. 
 In pri zadnjem vprašanju glede cene storitev, ki sem izpostavil, da bi pač cena 
storitve po morale biti obračunane po investicijskem projektu, sem dobil tudi zelo, za moje 
pojme, zavajajoč odgovor. Ocene, ki so predstavljene v investicijskih dokumentih mora 
predstaviti čim bolj realno, vendar gre še vedno za ocene. Se pravi investicijski projekti, 
to so ocene in mi mestni svetniki karkoli nam prodajo mi moramo kupiti in v bistvu 
nimamo, nimamo konkretno niti izhodiščnega, niti izhodiščnih cen iz investicijskega 
projekta, niti izhajati nimamo iz česa. Se pravi, karkoli nam ponudijo, mi moramo kupiti in 
potrditi. Ker enostavno, če ni merodajen investicijski projekt, naj mi kakšen tukaj pove, kaj 
je merodajno, da bomo lahko, na kateri osnovi bomo lahko mi potrdili ceno za obračun 
storitev iz položnic, iz položnic, ki smo jih dobili. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Jaz bom se obesil na odgovor, na vprašanje v zvezi z družbo HIT d.d. Namreč zahtevali 
smo, da že nekaj časa zahtevamo, najbrž že skoraj leto dni zahtevamo, da se pride 
predstaviti v mestni svet predstavnik občine v nadzornem svetu, ki je tudi predsednik 
nadzornega sveta, vendar se to še ni zgodilo. Vprašanje smo dobili na prejšnji seji in 
odgovor se je glasil nekako tako, da bo na decembrski seji, da bomo tam lahko poslušali 
upravo predsednik uprave, oziroma predstavnika uprave HIT, ki nam bo seznanil z letnim 
poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica, za poslovno leto 2016 ter strategijo razvoja 
družbe in skupine v naslednjem obdobju.  
 Da ne bo pomote. Mi nismo spraševali po temu, po poslovnem načrtu oziroma po 
poslovnih rezultatih družbe HIT, pozdravljamo, da vsako leto se to predstavi mestnemu 
svetu in se veselimo tudi decembrske seje, kjer bo to predstavljeno za leto 2016 in 
strategija za naprej. Se pravi vse lepo in prav, ampak vprašanje je bilo zelo jasno 
zastavljeno. Nas zanima nadzor. Kajti preko nadzora smo mi vključeni lahko občina in 
javnost oziroma občanke in občani v pregled nad delovanjem, družbe, ki je v naši 
oziroma njihovi lasti. Zato naj se tukaj naredi dve točki. Zelo jasno zahtevamo naj se tukaj 
naredi dve točki, ena naj bo posvečena poročilu o poslovanju in strategiji za naprej, ki jo 
predstavila upava in druga točka naj se nanaša na nadzor. Se pravi, da predstavnik 
občine v nadzornem svetu pove, kako nadzira, po kakšnih merilih izbira, kadruje, kako se 
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zagotavlja, da je poslovanje korektno, da ne prehaja do zlorab, da ne prihaja do 
potapljanja firme oziroma,da bo ta firma delovala v skladu z interesi občank in občanov 
oziroma z interesi te občine. Torej hočemo posebno točko, kjer se bo predstavil gospod iz 
medije smo izvedeli, da mu je ime Marjan Pintar.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja prijavljena svetnica Ana Jug, izvolite. 
 
Svetnica Ana Jug: 
Jaz sem na prejšnji seji predlagala, da malo bolj promoviramo domače literarne avtorje. 
Dobila sem izčrpen odgovor kaj vse promoviramo in mi je tudi zelo več, kako na vseh 
področjih poskušamo biti ponosi na domače ustvarjalce, od vina, olja, medu, 
zgodovinarjev in tako naprej. Na literate smo pa res malo pozabili in ne bi rada, da se to 
jemlje kot kritika, rada bi, da se jemlje kot sugestija, ker res imamo dobre osem sem jih 
naštela, veliko nagrad so prejeli in kakšno knjigo njihovo lahko tudi podarimo. Jaz imam 
skoraj vse doma.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Na prejšnji seji sem postavil vprašanje, ali pa sem zaprosil, da mi občinska uprava, da 
pravno podlago za zaračunavanje kazni za nepravilno parkiranje in prosil sem tudi, da mi 
povejo, kakšna je višina kazni, ki se jih zaračunava. V odgovor sem dobil, se pravi pravno 
podlago, to je Odlok o urejanju prometa v Gorici in Zakon o cestnem prometu, ne pa tudi 
višine kazni. V zakonu je višina kazni 40,00 EUR, v odloku pa 3.000,00 SIT, tako da 
odgovora, ki bi siga želel še nisem dobil. 
 Danes, ko  sem šel v to dvorano sem se sprehodil po Kidričevi in ugotovil, da ima 
samo kakšnih 10% avtomobilov oznake za parkiranje ostali pa ne in niti ne kazni. V zvezi 
s tem sem se obrnil tudi na občinsko upravo in dogovorili smo se z županom, da v torek 
organizira neko skupino, skupaj s katero bom probal pripraviti odlok o parkiranju na 
način, kot je tudi v Ljubljani, to se pravi, da se kazni ne bi zaračunale, če bi tisti, ki listka 
nima poravnal dnevno parkirnino v roku 8 dni v višini 10,00 EUR, če pa tudi tega ne bi 
poravnal, pa bi se kazen zaračunala. Pojasnjeno mi je bilo, da je kazen za parkiranje, za 
nepravilno parkiranje v Novi Gorici 40,00 EUR, vendar to je bolj rekla – kazala. Zgolj iz 
previdnosti, zato ker nisem dobil zadovoljujočega odgovora prosim, če mi do naslednje 
seje pripravite koliko kazni je bilo zaračunanih v oktobru in septembru 2017 in v kakšni 
višini, govorim o kazni za nepravilno parkiranje, da vidim ali so sploh izstavljene kazni in 
če so, kakšen je bil izplen teh kazni vi za vi, bom rekel izplena, ki bi jih spremenjen odlok 
lahko prinesel. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več razprave, zato razpravo zaključujem in prehajamo na 3. točko. 
 
3. točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo.  Prva prijavljena svetnica Tanja Pipan, izvolite. 
 
Svetnica Tanja Pipan: 
Že moj svetnik tukaj kolega, je dal prej pri odgovorih, se ni strinjal z odgovorom glede 
invalidov. No tudi name so se obrnili invalidi in sicer so prav posebej opozorili na to, glede 
na to, da se mestna občina ponaša z nazivom občina po meri invalidov, sami pa 
izpostavljajo več težav, ki jih imajo s parkiranjem po našem mestu. In sedaj opozorili so 
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me  na vsaj dve aktualni zadevi in sicer, da na Delpinovi ulici v Novi Gorici in sicer vzdolž 
Park hotela ni nobenega parkirnega prostora za invalide in 2. da je skupina občanov dala 
pobudo za ureditev parkirnih mest za invalide na Cankarjevi ulici v okviru parcipativnega 
proračuna, vendar je bil projekt s strani občine zavrnjen in sicer iz razloga, da je občina 
pristopila k projektu celostne ureditve Cankarjevega naselja in v okviru katerega se bodo 
reševali tudi problemi parkiranja invalidov. Sedaj občani in tudi sama se zato obračam na 
občino s prošnjo, da bi se na Delpinovi ulici uredil vsaj en parkirni prostor za invalide, na 
Cankarjevi pa da se do dokončne ureditve Cankarjevega naselja uredi možnost 
parkiranja za invalide. Dve drugi vprašanji bom pa posredovala pisno.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja prijavljena svetnica Damijana Pavlica, izvolite.  
 
Svetnica Damijana Pavlica: 
Ni dolgo od tega, kar smo imeli otvoritev novega oziroma razširjenega vrtca v Šempasu. 
Vsi smo se veselili te otvoritve. Že prvo neurje je povzročilo veliko škode. Streha je 
puščala, skozi vhodna vrata je pritekla voda, odpadale so stropne obloge. Ravnateljica mi 
je posredovala fotografije poškodb v prostorih, kar sem vam tudi posredovala.  Nekaj 
takega bi se lahko zgodilo v starem vrtcu. Sprašujem, kdo je za to škodo odgovoren 
projektant, izvajalec ali nadzornik? Upam, da bo objekt tako saniran, da se v bodoče kaj 
takega ne bo več ponovilo. Glede, predvideva se dograditev dodatnih razredov pri 
osnovni šoli. Opozarjam vas na veliko previdnost pri projektiranju in izvedbi del ter nadzor 
nad teh. Vrtec ima ravno streho, ki se v Šempasu glede na burjo ne obnese. Opozorila bi 
vas, da pri bodoči dograditvi učilnic to upoštevate. Sprašujem še, kolikšna je višina 
stroškov, ki jih je to neurje povzročilo in kdo bo stroške kril. Ali je investitor od izvajalca 
pridobil garancijo za dobro izvedbo del? Ali je objekt, bil za takšne poškodbe zavarovan? 
Potem imam še eno pobudo oziroma predlog, ki sem ga pač napisala. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Pred več sejami mestnega sveta sem podal pobudo, da mestni svet mestne občine Nova 
Gorica sprejme obvezno razlago 2. alineje 3. odstavka 51. člena veljavnega odloka OPN 
Mestne občine Nova Gorica, zaradi napačne uporabe omenjenega člena s strani oddelka 
za okolje in prostor v postopkih za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča. 
Statutarno poravna komisija, je na seji 11. septembra, pomenljiv datum, tega leta sprejela 
sklep:« Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je pojem gradnja v nizu dovolj jasen, da 
obvezna razlaga ni potrebna in da je razlaga vodje oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo neskladna z 2. alinejo 3. odstavka 51. člena veljavnega OPN Mestne 
občine Nova Gorica. »  
 Kljub jasnemu stališču statutarno pravne komisije, s katerim se je strinjala tudi 
prisotna predstavnica pripravljavca omenjenega odloka, ki je prisostvovala omenjeni seji 
je pri izdaji nove odločbe za odmero davka po NUSZ ponovno napačno uporabljeno 
omenjeno določilo odloka OPN. Direktorico občinske uprave, ki je žal ni tukaj, in župana 
sprašujem ali se vodja oddelka za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica, ali se 
vodja oddelka za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica, postavila nad mestni svet 
in njegovo komisijo in enostavno ignorira sklepe in ugotovitve teh organov ali pa morda 
ne razume sporočil, ki so ji namenjena. Vsekakor pričakujem, da bosta tako direktorica 
občinske uprave kakor tudi župan ustrezno ukrepala, pri čemer pa v naprej zvračam 
odgovor o obvestilu, da pač vodja oddelka uživa njihovo zaupanje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Luka Manojlovič. 
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Svetnik Luka Manojlovič: 
Jaz bi dal eno pobudo tukaj v zvezi s tehnično kulturo. Zadnjič smo, na prejšnji seji, smo 
nekaj na to temo obravnavali. Jaz sem kot član komisije v letu 2014  zagnal eno pobudo 
imenovan dan, imenovano dan tehnične kulture, kjer sem takrat tudi vzpostavil eno 
spletno stran, kjer so še danes objavljena vsa društva, ki  se s tehnično kulturo v naši 
občini ukvarjajo. Na oddelku za družbene dejavnosti smo dobili pozitivno mnenje na 
temo, da bi dan tehnične kulture moral postati en tradicionalen dogodek, kjer bi se 
promoviralo tehnično kulturo in v bistvu tehnično dediščino povezano s tem, zaradi tega, 
ker člani, oziroma društva tehnične kulture predstavljajo najrazličnejša področja dela v 
tehniki od elektronike do letalstva, avtomobilizma, starodobnikov, čuda. Tako, da smo 
zadovoljni s tem, da je na oddelku posluh za to in upamo, da bodo zagotovljena sredstva 
s katerim bi se lahko društva, enkrat na leto zbrala, nekje v centru Nove Gorice in 
predstavila svoje delovanje in s tem širila tehnično kulturo med mladimi in skrbela za 
podmladek na tem področju. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Imam eno pobudo. Torej mreža zdravstvene oskrbe in ustanov je Mestni občini Nova 
Gorica dobro pokrita, razen nekaterih območji na podeželju. Dejstvo je, da se življenjska 
doba prebivalstva viša. Starejši občani pa niso več tako mobilni in polno je še drugih 
omejitev, zato je tudi na podeželju nujno, da se zdravstvena oskrba približa prebivalcem. 
Eno takih območji so naselja Krajevne skupnosti Ozeljan Šmihel, Šempas in Osek 
Vitovlje. Dajem pobudo, da pristojni proučijo to problematiko in razmislijo o možni rešitvi, 
kar občani omenjenih naselji želijo in pričakujejo, da bi osnovno varstveno oskrbo lahko 
koristili v domačem kraju. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Stanko Žgavec, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavec:  
Pobudo podajam eno pobudo oziroma vprašanje  in sicer kot svetniška skupina smo 
pobudo enake vsebine podali že maja 2015. Ker smo nanjo prejeli splošen odgovor v 
smislu bomo proučili, pobudo ponavljamo in predlagamo resno obravnavo. Glede na 
nekatera znana dejstva, ki potencirajo vplivajo na zmanjševanje prihodov v proračun 
Mestne občine Nova Gorica in s ciljem racionalizacije poslovanja predlagamo, da župan 
in občinska uprava proučijo možnosti za racionalno poslovanje njenih podjetji in zavodov, 
kjer ima Mestna občina Nova Gorica ustanoviteljske oziroma soustanovitelje deleže. 
Predlagamo, da se prouči povezovanje zavodov na območju športa, mladine in turistične 
dejavnosti, zavodov na področju kulture, podjetji na področju komunalnih storitev z 
namenom ustanovitve enotnega komunalnega podjetja in podjetji in zavodov na področju 
gospodarskega razvoja, kot je Primorski tehnološki park, RRA in Golea. Pri povezovanju 
predlagamo, da se glede na nekatera nova dejstva in glede na že sprejete sklepe 
mestnega sveta na temo izvajanja komunalnih storitev posebej prouči povezovanje 
podjetji na področju komunalnih storitev z možnostjo izvajanja storitev v enovitem javnem 
podjetju. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Kot sem že omenil se v torek dobimo s skupino, ki bo poskusila urediti urejanje parkiranja 
v Novi Gorici, zato dajem pobudo, da se na naslednjo sejo uvrsti točka Odlok o urejanju, 
upravljanja določenih javnih parkirišč.  
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Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Jožko Leban, izvolite. 
 
Svetnik Jožko Leban: 
Vprašanje se nanaša na župana. Pred kratkim mi je župan podal informacijo, da 
pripravljajo ustanovitev Zavoda za turizem skupaj z občinama Brda in Ajdovščina. 
Ustanovitev zavoda za turizem ima že dolgo brado, tako dolgo, da jo je že težko striči. 
Včeraj sem prejel dokument iz katerega sklepam, da z idejo o skupnem zavodu spet ne 
bo nič. Prejeti dokument namreč vabi na skupno srečanje predstavnikov občine 
Ajdovščina in Vipava, na katerem bodo predstavili pobudo o ustanovitvi podobne 
turistične organizacije Vipavska dolina. Iz navedenega sklepam, da zopet ne bo nič z 
ustanovitvijo novega zavoda. Poraja se mi hudomušna misel, da novemu zavodu 
nasprotuje novogoriška turistična zveza, ker ji nobena reorganizacijska oblika ne ustreza 
in Mestni občini Nova Gorica, jo podpira, ker ji to tudi ustreza. Na ta način ne moremo 
razmišljati o razvoju turizma v Mestni občini Nova Gorica. Še sreča, da imamo v naši 
občini veliko zelo aktivnih turističnih društev in posameznikov, ki poleg HIT-a polnijo vrzel, 
ki nastaja z ne ustanovitvijo Zavoda za turizem. Zaradi tega zahtevam, da se svetnikom 
posreduje točen terminski plan o ustanovitvi Zavoda za turizem in katere občine bodo 
zajete v tem zavodu.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Anton Harej, izvolite.  
 
Svetnik Anton Harej: 
Leto se izteka zato bo moje podajanje nekoliko v luči pregleda preteklega leta. Gotovo 
sem v preteklem letu pogrešal razpravo na področju strateških projektov v obdobju 2014 
– 2020. Namreč na spletni strani, kar na spletu sem poiskal izvedbeni načrt 2017 – 2020 
Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020, ki je bil potrjen s sklepom župana dne 
14. aprila 2017. Notri so predvidene investicije, ki bodo zaznamovale delovanje naše 
občine do 2023. V njem so navedeni vsi ključni projekti in mestnim svetnikom predlagam, 
da si jih kar pogledajo. Zelo zanimivi. V skupni vrednosti 38 milijonov evrov in od tega je 6 
milijonov sredstev Mestne občine Nova Gorica. Ravno tako sem pogrešal sledeče. V 
vsakem tam navedenem notri projektu bi pričakoval, da bi razpravljali tudi na mestnem 
svetu. Razpravljali smo samo  in samo o vozlišču kreativnih praks 22. junija. Vemo, kako 
se je stvar iztekla. Nismo potrdili.  Ravno tako  ta teden je naš župan podpisal dogovor za 
razvoj regij, prvi dogovor za Goriško statistično regijo v Ljubljani, ne vemo, kaj je notri, ne 
vemo kateri projekti so, ne vemo koliko nas bodo stali. Noben se o teh prioritetah ni 
pogovarjal. 
 Ravno tako smo, sem večkrat na tem mestu že izpostavil, tudi drugi mestni 
svetniki opozarjajo, ali opozarjate, da smo brez ustreznih obrtnih con. Tudi  celoten CTN 
obrtne cone niso bile predvidene, sedaj sem pa v bistvu neformalno izvedel, da kar 2,7 
milijonov evrov namenjamo obrtni coni Meblo. Smo se o tem kaj pogovarjali? Vemo kam 
bo šel ta denar? Meni osebno tak odnos dela mestnega sveta ni všeč. Želel bi si 
drugačnega dostopa, da se zmenimo za projekte, da se zmenimo za prioritete te občine 
in po potrebi tudi ponovno razpravljamo. Tako na primer nismo nikoli razpravljali o 
možnosti nakupa MIP-a. Kakor je že svetnica izpostavila tudi ali pa rešitev za odkup vsaj 
infrastrukture v celotnem kompleksu, se pravi cest. Nismo razpravljali o možnosti odkupa 
delnic Salonita Anhovo pri Komunali delniški družbi. O neuspelem projektu Remiza sem 
že omenil. Sedaj se zopet navija tudi za Zavod za turizem. Glejte, jaz, tudi glede Zavoda 
za turizem, jaz mislim, da smo dolžni zopet odpreti neko, nek tukaj razpravo, da se 
skrešejo mnenja in da se v bistvu izjasnimo, kaj želimo in kako naprej. Glejte, če 
pogledamo čisto konkretno. Imamo, na občini imamo projektno pisarno, imamo Turistično 
zvezo, na Regijski razvojni agenciji je zaposlena oseba, ki je pristojna za razvoj turizma v 
celotni regiji Goriški, potem imamo ROT Ajdovščina, ki se tudi angažira na razvoju 
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podeželja. Osebno mislim, da je inštitucij preveč in da ustanovitev novega zavoda ni 
potrebno. Vendar kakor sem rekel, mislim, da moramo spremeniti pristop in določene 
stvari na mestnem svetu prediskutirati, posebno, če so pomembne strateške za razvoj 
Goriške. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Spet nas žuli podoben čevelj, kot kolega Hareja. prej pri ugovoru in sicer nadzor 
občinskih podjetji. Tako kot v primeru HIT d.d. se pomanjkanje demokratičnega nadzora 
pojavlja tudi v primeru VIK d.d., se pravi Vodovodi in kanalizacija. V primeru VIK namreč 
svetnice in svetniki nimamo vpogleda v delo in sestavo nadzornega organa oziroma 
nimamo vpliva na nadzor delniške družbe, katere delničar je mestna občina oziroma 
občanke in občani naše mestne občine. Pri podjetju VIK je seveda to še toliko bolj 
pomembno, saj se poslovanje podjetja direktno odrazi na proračunih družin naših občank 
in občanov, zato bomo tu še bolj dosledni, kot smo sicer. In sicer župana sprašujemo 
župana sprašujemo, da ne bo pomote, kako izvajate nadzor poslovanja VIK in delo 
direktorja gospoda Mirna Lovriča, kako izbirate ljudi, ki imajo funkcijo nadzornikov, tudi če 
so to znotraj občinske uprave, kdo trenutno opravlja to vlogo in zaradi katerih kompetenc 
izkušenj znanja, ste ga ali jo izbrali za to vlogo. Prosim, da se nadzorniki pridejo 
predstaviti na decembrsko sejo mestnega sveta in predstavijo način sprotnega 
sodelovanja z mestnim svetu ter obveščanja javnosti o delu podjetja VIK d.d.  
 Zanima nas tudi kdo se je prijavil za novega direktorja, kako se bo mestna občina, 
kot delničar odločila, odločala za novega direktorja, se pravi, na podlagi katerih meril in tu 
ne mislim na formalnosti, se pravi ne rabimo citate iz zakonov in drugih predpisov in 
zanima tudi nas, kaj bodo nadzorniki storili, da bodo znižali stroške poslovanja 
Vodovodov in kanalizacije, na katere so vezane neposredno tri postavke na položnicah 
občank in občanov. Torej kot delničarji imamo pravico zahtevati znižanje stroškov 
poslovanje te dotične delniške družbe in to predlagamo tudi storiti. Zanima nas od 
nadzornikov, kaj bodo storili, da se bodo znižali stroški. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen svetnik Simon Rosič, izvolite. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
V imenu svetniške skupine Goriška.si podajam svetniško pobudo, ki se nanaša na 
športno infrastrukturo. V zadnjem obdobju so si številni občani in občanke obrnili na nas z 
vprašanjem ali ne bi bilo smiselno odpreti športna igrišča ob Osnovni šoli Milojke Štrukelj 
tudi v popoldanskem času za širšo javnost. Sam ne vidim razloga, da so ta igrišča 
izključno v rabi učencev tekom tedna v dopoldanskem času, v popoldanskem času in 
preko vikendov pa so zaprta. Kot primer dobre prakse bom izpostavil preplastena šolska 
igrišča pri Osnovni šoli Solkan ter bližje Osnovni šoli v Šempetru pri Gorici. V 
dopoldanskem času so le ta namenjena otrokom – šolarjem, v popoldanskem času pa se 
občani in občanke lahko rekreirajo na igriščih z varno podlago. Sedaj to dotično igrišče ob 
Osnovni šoli Milojke Štrukelj se nahaja na tej lokaciji nahaja že vrsto let in dolga leta je 
bilo odprto za javnost ter vedno tudi zelo dobro obiskano. Sedaj po naši oceni so ukrepi 
omejevanja z ograjami in žicami bili skrajni ukrep v družbi in povsem logično je v 
današnjem času, ko hočemo otroke odvrniti od zaslonov športna igrišča zapirati z 
barierami. Verjetno boste izpostavili ali pa marsikdo bo izpostavil problem vandalizma. 
 V MONG posedujemo redarsko službo in ta ima pooblastila bistveno večja kot le 
delovanje po mirujočem prometu v dopoldanskem času. Konec koncev pa je poslanstvo 
organov pregona s policijo na čelu, da se odzove v primeru suma storitve prekrškov ali 
storitve kaznivih dejanj. O tej pobudi sem se konzultiral tudi s predstavniki Krajevne 
skupnosti Nova Gorica in so dali pozitivno mnenje. V kontekstu razvoja športa istočasno 
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postavljam svetniško vprašanje, ki se nanaša na delovanje Javnega zavoda za šport 
Nova Gorica. 
 Sedaj pred časom sem izrekel pohvale za očiten napredek na področju 
vsebinskega dela tega zavoda, hkrati pa bi rad izpostavil, da so glavni akterji uspešnih 
projektov Športna petka ter Terk treh vrhov bili delavci, ki so delovali v omenjenem 
zavodu preko javnih del. Le-ti niso več tam zaposleni, zato sprašujem, ali se le te 
namerava nadomestiti z novimi javnimi delavci, oziroma delavci preko javnih del, oziroma 
ali se mogoče razmišlja o novih zaposlitvah, oziroma ali bo bogatejšo programsko 
vsebino uspel izvesti v bodoče obstoječ zaposlen kader.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prijavljen je še svetnik Miran Vidmar, izvolite. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
Pripravil sem dve svetniški vprašanji. Eno svetniško bom sedaj prebral. Na nas so se 
obrnili krajani Nove Gorice, kako kaj kaže z izgradnje mestne tržnice. MI smo že v 
preteklosti postavljali vprašanje o tej zadevi in smo bili s strani župana pomerjeni, da 
zadeve tečejo v pravi smeri. V  Zvezi za  Primorsko v imenu Goričanov sprašujemo, kaj 
se je že naredilo na tem projektu in kdaj lahko pričakujemo odprtje nove mestne tržnice? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
S tem zaključujem 3. točko in prehajamo na 4. točko dnevnega reda. 
 
4. točka dnevnega reda 

Poročilo o izvršenih sklepih 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Razprave ni, zato jo zaključujem in dajem na glasovanje seznanitev v 
poročilom o izvršenih sklepih. Prosim za glasovanje. 
Proceduralno svetnik Peršič, izvolite. Očitno ste bil prepozen, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
No jaz sem hotel samo vprašati. Na junijski seji smo sprejeli sklep, da se proračunski, 
zaradi racionalizacije proračunskih odhodkov, je potrebno ponovno uvesti plačljiv mestni 
promet. Je v izvrševanju. Torej od junija meseca sploh nismo slišali, da se kaj na tem 
dela.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala za to opozorilo. Dajem še enkrat na glasovanje, izvolite. 
 Dajem predlog Poročilo o izvršenih sklepih na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24  svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: 
Poročilo je bilo sprejeto. 
 
5. točka dnevnega reda 
 Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim predsednika komisije Aleša Markočiča, kadrovske komisije za poročilo. 
 
Poročevalec Aleš Markočič, predsednik  komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja: 
Predsednica sveta zavoda osnovne šole Solkan je mestni svet zaprosila za podajo 
mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja Osnovne šole Slokan. 
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Razpis objavljen v Primorskih novicah sta se prijavila dva kandidata, ki sta izpolnjevala 
pogoje. Omenjeno zadevo je komisija obravnavala, ter predlaga mestnemu svetu, da 
sprejme sledeči sklep: »Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, daje pozitivno mnenje k 
imenovanju Marjana Kogoja ter Benedikta Lična, za ravnatelja Osnovne šole Solkan.« 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Svetnica Tatjana Krapše, izvolite. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Jaz bi ponovno imela vprašanje, ki sem ga večkrat izpostavila, ampak še vedno me bega 
in mislim, da po moji presoji ni korektno, tako. Vem, da z resnostjo komisija obravnava 
vse predloge. Zavedam se napornega dela, odgovornega dela, ampak vendarle. Imamo 
različne svete, različnih javnih zavodov, kjer mislim, da ni enotne metodologije oziroma 
kriterijev obravnave. Ponekod smo priča izpostavljenemu posamezniku z argumenti zakaj 
se nekoga predlaga, primarno, ali pa komu se daje prednost, v takih primerih, kot smo ga 
tudi sedaj slišali, pa dobivata konkretno v tem primeru dva člana enakovredno podporo. 
Jaz mislim, da vendarle bi bilo prav, ker je odgovornost, velika odgovornost nas 
svetnikov, da vendarle bi oblikovali nek kriterij, po katerem bi dali vendarle neko prioriteto 
človeku, ki mu zares zaupamo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Očitno ni več prijavljenih na razpravo, zato jo v tem trenutku zaključujem in dajem na 
glasovanje predlog sklepa kadrovske komisije. 
 Dajem predlog sklepa da Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, daje 
pozitivno mnenje k imenovanju Marjana Kogoja ter Benedikta Lična, prav tako za 
ravnatelja Osnovne šole Solkan, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24  svetnikov jih je  24 glasovalo za ,  1 proti. 
ZA so glasovali: 
PROTI so glasovali: 
Sklep je bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda 
 
 

6. točka dnevnega reda 
 Predlog Odloka OPPN Trnovo-zahod (prva obravnava) 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo oddelka za pojasnilo. 
 
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, pred vami je prvo branje Odloka o prostorskem 
načrtu za območje zahodne strani naselja Trnovo. Gre za manjše območje v katerem naj 
bi se urejale, s tem odlokom dalo možnost izgradnje komunalne opreme pripadajočega, 
pripadajočega, za ureditev pripadajočega območja za gradnjo stanovanjske gradnje. 
Odlok je v prvem branju, za tehnična pojasnila in morebitna vprašanja, pa lahko naslovite 
vprašanja na gospoda Emila Bratina, arhitekta, ki je tudi odgovoren vodja projekta. K 
odloku je tudi priloženo vse gradivo, se pravi načrt, tako da ostajamo odprti za vprašanja 
oziroma predloge za potem drugo branje. V naslednjem seji, ali pa še naslednji bo pa tudi 
predlagan odlok o programu opremljanja, ki seveda spada zraven k odloku o 
podrobnejšem prostorskem načrtu. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
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Odpiram razpravo ob 6. točki. Odbor za prostor, izvolite. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor na predlog odloka OPPN Trnovo – zahod nima bistvenih pripomb in je 
sprejel sklep, da mora mestna občina poskrbeti, da bo zgrajena komunalna infrastruktura 
prešla v last mestne občine brezplačno in do druge obravnave v odloku predvidena tudi 
lokacija avtobusnega postajališča in podana informacija, kdaj bo to zgrajeno. S temi 
dvema predlogoma predlagamo, da se sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo k tej točki, zato razpravo zaključujem in dajem na 
glasovanje Predlog Odloka o OPPN Trnovo-zahod (prva obravnava) z dodatnimi predlogi 
odbora za prostor.  
 Dajem Predlog Odloka OPPN Trnovo-zahod (prva obravnava) s pripombami 
,na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24  svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: 
Odlok je  bil sprejet. 
 

7. točka dnevnega reda 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in  čiščenja javnih 
površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, 
Kromberk, Rožna dolina in Pristava (druga obravnava) 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za poročilo. Vodja oddelka za gospodarstvo bi morala poročilo podati ampak 
trenutno, ravno kar prihaja. 
 
Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Pri prvi obravnavi odloka so bile podane tri pripombe in sicer se je prva nanašala na 
uskladitev v 4. členu odloka v katerem je določeno,da člane strokovne komisije imenuje 
mestni svet, potrebno pa je bilo uskladiti 4. odstavek tega člena, kjer je bil namesto 
pravilno mestni svet naveden župan. Pripomba je bila upoštevana. 
 Druga pripomba se je nanašala na poimenovanje delovnega področja s katerega 
morajo imeti člani strokovne komisije najmanj 2 leti delovnih izkušen. Te pripombe nismo 
upoštevali iz naslednjih razlogov, zato ker zakon ne predpisuje, da bi bilo delovno 
področje potrebno določiti in menimo, da bi v primeru določitve le tega, to lahko 
predstavljajo določene omejitve pri izbiri kandidatov, zlasti zato, ker je prav namen, da se 
lahko imenujejo različne izobrazbene strokovne in izkustvene profile, ki bodo skupaj 
zagotovili strokovno presojo prijav. 
 Potem tretja pripomba, glede pristojnosti organa nad izvajanjem dejavnosti 
oziroma nadzora, ki ga izvaja nad izvajanjem dejavnosti izvajalca pristojni organ, to je v 
tem primeru pač oddelek občinske uprave. Tega določila ne spreminjamo v tem delu. Še 
vedno je to pristojen oddelek, ki nad izvajanjem dejavnosti javne službe izvaja nadzor. 
Določilo se spreminja samo v delu, ki se nanaša na ukrepe v zvezi z ugotovljenimi 
nepravilnostmi, oziroma kršitvami. Namreč v takih primerih oddelek nima pristojnosti 
ukrepati in v tem primeru se pač tukaj jasno določi, da je to občinska inšpekcijska služba 
in se zaradi odprave dvoma to točno imenuje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Najprej odbori, odbor za prostor. 
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Aleš Dugulin predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor ni imel bistvenih pripomb, imel je eno in predlagamo amandma :«1. 
odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: Koncesija po tem odloku se podeli za 
dobo 5 let in ne 7 let.« 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Predsednik odbora, odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo nismo imeli pripomb, zato predlagamo, da se sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dve pripombi imam, bom poslal po mailu nek osnutek amandmajev. In sicer v  4. členu 
oziroma 44. členu predlagam, da se opusti beseda, ali pa dikcija delovnega področja. 
Namreč tako, kot stoji napisano, ne glede na pojasnilo načelnice je zadeva ne dorečena 
ali pa dopušča, bi rekel preveč različne razlage ali pa razumevanja in potem posledično 
tudi morda kakšne pritožbe pri imenovanju te komisije. Namreč mislim, da bi bilo, da je 
bistveno volje napisano, da je strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. 
Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo 
in najmanj dve leti delovnih izkušenj.  Kajti če načelnica razlaga iz delovnega področja, 
da ni dobro definirati katerega, zato da si ne omejujemo nabora, potem je brez 
predmetno sploh imenovati delovno področje, ker s tem še bolj odpremo možnost 
kandidiranja vsem, ki izpolnjujejo pogoj po visokošolski izobrazbi. 
 To je ta del In imam pripombo tudi na oziroma predlagam, da se 12. člen predloga 
za spremembo odloka ne sprejme, oziroma, da ostane 63. člen veljavnega odloka tako, 
kot stoji zapisano, ker je bistveno bolj  trajen in pa ne posega, ne definira ob vsakokratnih 
spremembah eventualno organizacije občinske uprave, ne posega v, ali pa ne zahteva 
ponovnih popravkov in sprememb. Namreč gre za to, da v predlaganem tekstu govorimo 
o tem, da v primeru ugotovljenih nepravilnostih medobčinska uprava Mestne občine Nova 
Gorica in Občine Brda izda odločbo o in odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti 
izvrševanje določb tega odloka ali koncesijske pogodbe. V veljavnem odloku pa piše, da 
v primeru ugotovljenih nepravilnosti, lahko pristojni organ izdaja odločbe ter odreja druge 
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje odločb. 
 S to dikcijo imamo vsakokratno pokritje pristojnega organa ne glede na 
eventualne spremembe zakonodaje, medtem, ko s predlagano dikcijo v primeru, da se 
spreminja zakonodaja bomo pač morali spreminjati, kajti nikjer ne piše, da bo za vse 
večje čase medobčinska uprava pristojna ali pa nek, neke vrste prekrškovni organ. Zato 
predlagam, da se ta člen enostavno ne izglasuje.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite vodja oddelka pojasnilo. 
 
Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Torej, kar se tiče dikcije v 4. oziroma 44. členu je to pač dikcija povzeta po Zakonu o 
javno zasebnem partnerstvu in če je pač tam določeno, da morajo imeti člani strokovne 
komisije delovne izkušnje iz tistega delovnega področja, da bodo pač lahko zagotovili 
strokovno presoje prijav, potem je verjetno te dikcije, glede na to, da je v zakonu 
zapisana ne gre spreminjati. Ali pač?  
 Kar se pa tiče nadzora v 63. členu, mi smo vsa ta leta od kar je bil pač sprejet 
odlok v letu 2010 imeli prav v zvezi z nadzorom probleme, ker smo pač tudi mi si 
predstavljali, da pristojni organi že sami vedo kateri so pristojni, da odločajo v določenih 
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primerih, ampak pač temu ni bilo tako. Pristojni organ mora biti pač poimenovan, tako je 
tudi v zakonih in tako mora biti tudi v odloku, sicer pa lahko, naj me še dopolni vodja 
pravne službe Mojca Belengar, če je potrebno. 
 
Mojca Belengar, vodja pravne službe: 
V bistvu ni kaj dodati. Je vodja že vse povedala. Tale del, ki se tiče delovnega področja 
izhaja iz Zakona o javnem zasebnem partnerstvu in organ, ki opravlja nadzor mora biti 
določen, ravno v izogib nejasnosti. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Valter Vodopivec imate repliko. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte jaz ne morem sprejeti te razlage obeh mojih sogovornic. Namreč moj predlog ni v 
nasprotju z veljavno zakonodajo, govorimo o besedi delovnih izkušenj, iz delovnega 
področja. Ni v nasprotju, sami sta se tudi zakvačkali v samem pojasnjevanju, ker 
omenjata neko določeno delovno področje in nista v stanju ga imenovati. To pomeni 
postavljati pogoj, da ima nekdo izobrazbo iz določenega delovnega področja, naj povemo 
pa katerega. To je bi rekel milo rečeno sprenevedanje ali pa ribarjenje v klanem. 
Vsakokrat se bomo sproti izmišljevali, katero je tisto delovno področje bilo mišljeno v tem 
odloku. Če opustimo delovno področje, so pač pogoj delovne izkušnje. Sami boste pač 
presojali, katere so pač tiste delovne izkušnje, ki pašajo ali sodijo v komisijo za izbiro 
koncesionarja.  
 Glede drugega predloga, še vedno vztrajam, če sem prav slišal, upam, da sem 
prav slišal in verjamem, da  narobe razumem, da vi izpostavljate, da pristojne službe ne 
vedo zakaj so pristojne. Halo! Jaz sem navajen iz nekega realnega sektorja, kjer pač 
vsak ve, če je v službi za nekaj plačan, da ve zakaj je plačan, ne pa da ugotavlja sam pri 
sebi, da ne ve kakšne so njegove pristojnosti. Tukaj je nek defekt drugje in če je ga 
prosim odpravite, tako da ne bo vidno, da očitno nekateri prejemajo plače, plačo in ne 
vedo točno zakaj jo prejemajo. Toliko. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, svetnik Vodopivec, vas opozarjam, da pri amandmaju bi 
potreboval pet oziroma osem podpisov. V kolikor ne zagotovite podpisov, ne morem dati 
na glasovanje. Izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte predsedujoči, jaz nimam printerja tukaj, nimam tiskalnika, nimam papirja, nimam 
nič. Včasih smo že debatirali o tej, taki situaciji in če se prav spominjam, ne trdim  pa, da 
je bilo tudi to sprejeto, kot veljavno, da v kolikor se pošlje predlog amandmajev svetnicam 
in svetnikom in se jih osem odzove z, v smislu, da se strinjajo, da podprejo tak amandma, 
da je to razumljivo, da je, kot da bi bili podpisani. Priznam pa da to ni v poslovniku 
mestnega sveta zavedeno, ne. Če ne pa to zavržete, amandmaja…. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
No pa da ne bomo kršili poslovnika, tukaj sedaj vaš amandma sprintam tako, da prosim, 
če zberete 8 podpisov, bomo pa v vsakem primeru dali na glasovanje in sicer najprej 
najbolj oddaljen predlog in sicer predlog odbora za prostor, ki pravi: 1. odstavek 11. člena 
se spremeni tako, da se glasi: Koncesija po tem odloku se podeli za dobo 5 let in ne 7, 
kot je bilo prvo navedeno.« prosim za glasovanje. 
 Dajem predlog amandmaja odbora za prostor, ki se glasi 1. odstavek 11. 
člena se spremeni tako, da se glasi: »Koncesija po tem odloku se podeli za dobo 5 
let.«, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24  svetnikov jih je 15 glasovalo za. 
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ZA so glasovali: 
PROTI so glasovali: 
Amandma je bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Počakamo še kakšno minutko, da svetnik Vodopivec zbere podpise. Hvala lepa, točno 8 
podpisov. In sicer svetnik Vodopivec predlaga v 2. točki 44. člena se opusti besedi 
»delovnega področja«. Prosim za glasovanje. Kdo je za? 
 Dajem amandma svetnika Valterja Vodopivca, da se v 2. točki 44. člena 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za 
mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava, opusti 
besedi »delovnega področja«, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24  svetnikov jih je 15 glasovalo za , 4 proti. 
ZA so glasovali: 
PROTI so glasovali: 
Amandma je bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
In predlaga tudi svetnik Vodopivec, da se 12. člen ne sprejme. Odloka. Proceduralno, 
Izvolite proceduralno. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Lahko še enkrat pojasnimo, ker je bila malo zmeda, kaj je ta 12. člen, kaj bi odstranili, če 
odstranimo 12. člen. zelo na kratko samo …. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Zelo, zelo na kratko, 12. člen govori kdo je pristojen za izrekanje kazni, se pravi kot 
prekrškovni organ. Po veljavnem odloku, po veljavnem odloku je dikcija, da je za to 
pristojen v primeru preberem:« V primeru ugotovljenih nepravilnosti lahko pristojni organ 
izda odločbo ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje odločb.« To 
je veljavni, nov pa pravi:«v primeru ugotovljenih nepravilnosti Medobčinska uprava 
Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda izda odločbe in tako naprej.  
 Gre preprosto za to, da veljavna, veljavni tekst zajema vsakokratnega pristojne, 
vsakokratni pristojni organ, ne glede na zakonodajo, da mu daje pač to pooblastilo, 
medtem ko nov predlog točno definira, da je to Medobčinska uprava Mestne občine Nova 
Gorica in Občine Brda. V primeru, da se bo pridružila tej medobčinski upravi še 
Medobčinska uprava Občine Šempeter- Vrtojba, bo treba popravljati odlok, brez potrebe. 
Samo za to se gre.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Še kakšno pojasnilo? NI potrebno, v kolikor ni dajem predlog svetnika Vodopivca na 
glasovanje. 
 Dajem predlog, da se 12. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, 
Kromberk, Rožna Dolina in pristava (druga obravnava), ne sprejme, na glasovanje. 
Glasujemo. 
 
Od 24  svetnikov jih je 11  glasovalo za. 
ZA so glasovali: 
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Predlog je bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Dajem na glasovanje v kompletu s podanimi predlogi Predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja 
in čiščenja  javnih površin na območju MONG. 
 Dajem Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin 
na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna 
Dolina in Pristava s sprejetimi amandmaji in dopolnitvami, na glasovanje. 
Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: 
Odlok je bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda. 
 

8. točka dnevnega reda 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
kulturnih projektov v MONG (druga obravnava)  

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo oddelka za družbene dejavnosti. 
 
Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
V prvi obravnavi odloka je bilo podanih nekaj pripomb na ta odlok in sicer so bile 
predlagane določene spremembe oziroma dopolnitve kriterijev. To smo upoštevali. 
Potem je bilo predlagano, da se v razpisni dokumentaciji zapiše 45 dni kot maksimalen 
rok, ki lahko preteče med zaključkom razpisa in izdajo prvih odločb prijaviteljem. Že 
dosedanje objave javnih razpisov s področja družbenih dejavnosti so vsebovale rok v 
katerem so prijavitelji obveščeni o sofinanciranju in tudi za naslednje leto bo javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih projektov vseboval, da bo ta rok 45 dni. 
 Potem je bil pa še podan predlog, da se usklajujejo pogodbe glede na prejeta 
sredstva, ki jih dobijo prijavitelji na ta javni razpis. Takšna uskladitev projekta pred 
podpisom pogodbe ni možna. Namreč tak usklajeni projekt ne bi bil več skladen s tistim, 
kar je bilo prijavljeno na javni razpis, ki ga je ocenjevala komisija in na podlagi česar so 
bila prijavitelju tudi dodeljene točke in sredstva. Tak usklajen projekt tudi ne bi bil več 
skladen z izdano odločbo, zato tudi tega predloga nismo več upoštevali. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbori? Odbor za šolstvo, izvolite. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Ja odbor za šolstvo je preučil vse upoštevane predloge in nima pripomb, torej 
predlagamo, da se odlok sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Razprave ni, zato jo … Svetnik Klemen Miklavič, 
izvolite. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Ta, nekatere pripombe smo vložili tudi mi vmes in so bile upoštevane. Prav posebej v tem 
primeru so nam predstavniki civilne družbe sporočili, da so zelo zadovoljni s to zadevo, 
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zlasti tisti, ki niso bili zadovoljni v prvem branju, zato izrekamo pohvale oddelku in vsem, 
ki so sodelovali pri pripravi tega dokumenta, zlasti pri temu, da so upoštevali predloge iz 
civilne družbe.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Sedaj pa resnično ni več prijavljenih, zato razpravo zaključujem in dajem na glasovanje 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov 
v MONG (druga obravnava). 
 Dajem Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
sofinanciranju kulturnih projektov v MONG (druga obravnava), na glasovanje. 
Glasujemo. 
 
Od 24  svetnikov jih je 24  glasovalo za. 
ZA so glasovali: 
Odlok je bil  sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prehajamo na 9. točko, katero smo prekvalificirali iz skrajšanega postopka v dvofazni 
postopek. 
 

9. točka dnevnega reda  
Predlog odloka o spremembah Odloka o sofinanciranju otroških in 
mladinskih programov in projektov v MONG (prva obravnava) 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo. 
 
Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Gre za eno spremembo oziroma dopolnitev tega odloka in sicer predlagamo, da se v 15. 
členu doda nov odstavek, ki določa, da se lahko vloga na javni razpis odda tudi v 
elektronski obliki. Natančen postopek take predložitve vloge se določi v razpisni 
dokumentaciji. Strošek postavitve enega javnega razpisa v elektronski obliki se giblje 
okrog 10.000,00 EUR. Na ta način bi celoten postopek naredili prijaviteljem bolj prijazen, 
poenostavili bi postopek, zmanjšali napake človeške narave in skrajšali sam čas 
ocenjevanja, izdelave poročil, sklepov in vseh dejanj, ki se izvajajo v okviru javnega 
razpisa. Strošek, ki sem ga zavedla, navedla, pa zajema sam nakup licence za ta 
postopek oziroma spletne aplikacije, postavitev razpisa in nekje eno letno mesečno 
vzdrževanje take aplikacije. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za šolstvo. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
V odboru nimamo pripomb glede na vsebino spremembe odloka. Smo pa kar veliko 
razpravljali glede vrednosti samega nakupa aplikacije, ne samo nakupa, ampak tudi 
vsakoletnega vzdrževanja in obnovitvenih del, tako da nismo sprejeli sklepa, ali se 
strinjamo ali ne, smo se seznanili s spremembo in res prepuščamo svetnikom in 
svetnicam, da se odločijo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Luka Manojlovič imate razpravo, izvolite. 
 
Svetnik Luka Manojlovič: 
Jaz mogoče malo iz strokovnega vidika… Sedaj jaz ne vem mogoče so kakšna zakonska 
določila, da sta samo ta dva, kolikor smo prebrali iz dokumentacije, da st samo dva  
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akreditirana postavljavca takšne aplikacije, ker ne vem. Jaz tehničnih omejitev za to nekih 
ne vidim in verjamem, da bi lahko, se tudi javljam prostovoljno, da vam pomagam najti 
spletne aplikacije, ki vam bodo to omogočile, ker to je prav za prav izpolnjevanje nekega 
obrazca. Nič tako grozno kompleksnega. Sedaj jaz mislim, da bi morali v letu 2017 dobiti 
aplikacijo, ki bi bila dosti bolj ugodna, kot storitev, jo najeti kot storitev, sedaj pa ne da se 
namensko to razvija, ker gotovo to na tem planetu še kakšen razpis elektronsko izvajajo 
in verjetno platforma za to obstaja. Tako, da volonitiram brezplačno pomagati službam, 
da najdemo ustrezno rešitve, ki bo cenovno bolj ugodna. Ta se mi zdi malo predraga, 
bom rekel.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala svetniku za ponujeno pomoč. Izvolite vodja oddelka. 
 
Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti. 
Z veseljem sprejmemo vašo pomoč. Sam postopek pač spada pod zakon o javnem 
naročanju. Mi smo že pridobil dve ponudbi, za ponudnike smo se pač pozanimali pri 
ostalih občinah, ministrstvih kdo vse to izvaja. Smo iskali kontakt še z enimi temi, ampak 
se niso odzivali. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tatjana Krapše, imate repliko, izvolite. 
 
Svetnica Tatjana Kapše: 
Ja prav za prav imam repliko v imenu celotnega odbora, ker podpiramo predlog, ne samo 
to, da ga podpiram sedaj osebno, ker ravno to smo razpravljali, da mislimo in smo 
prepričani, da je veliko strokovnjakov tudi na našem področju, samo morda je potrebno 
poiskati še kakšno pot do te. Tako, da mislim, da se v imenu vseh predstavnikov odbora 
veselimo te pobude in absolutno mislimo, da je prav, da se poišče še kakšno pot. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tanja Pipan imate razpravo, izvolite. 
 
Svetnica Tanja Pipan: 
Sem želela samo to poudariti, tudi ko smo na odboru tudi zelo konstruktivno debatirali, da 
se vsi strinjamo, da aplikacije morajo biti, da gremo vedno bolj v smeri, da se 
opismenjujemo tudi tako in drugače, da znamo obrazce izpolniti in da je to vsekakor 
dobrodošlo. Vendar, ko smo pogledali, ker ni bilo najprej navedeno kakšna je višina 
stroška iz obrazložitve, jaz tudi nisem pričakovala, da bo tudi tako visok strošek. Potem, 
pa ko primerjamo, da gre za mladino, da je razpisanih 56.000,00 EUR, ugotovimo, da je 
potem 10.000,00 EUR, sicer ne iz tega denarja, ampak iz drugega, ne glede na to, damo 
10.000,00 EUR samo za aplikacijo.  Je res nerazumljiv strošek, to se nam je zdelo, da je 
škoda toliko denarja za en razpis, ko se prijavi 10 prijaviteljev 15, če se ne motim, ne. To 
se nam je zdel absolutno previsok strošek, zato nismo želeli, da bi zavrnili predlog 
odloka, ker se strinjamo, da je prav, da imamo elektronske aplikacije, ampak ne za tako 
ceno. Tako. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem in dajem na glasovanje z 
dodanimi predlogi oziroma spremembami Predlog Odloka o spremembah Odloka o 
sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica. 
 Dajem Predlog Odloka o spremembah Odloka o sofinanciranju otroških in 
mladinskih programov in projektov v MONG (prva obravnava) s pripombami, na 
glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je  21  glasovalo za , 3 proti. 
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ZA so glasovali: 
PROTI so glasovali: 
Predlog odloka je bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prehajamo na 11. točko. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ja izvolite svetnik Harej.  
 
Svetnik Anton Harej: 
Sedaj na koncu nismo nič dorekli. Bila je pobuda. Pobuda je bila pozdravljena s stani 
načelnice, potem smo slišali še mnenje svetnice Tanje Pipan in na koncu kaj? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Saj sem poudaril,da se sprejme s podanimi predlogi in je še drugo branje. To je bilo prvo 
branje, ja. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Sem preslišal. Se opravičujem. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Nič hudega. Prehajamo na 10. točko. 
 

10. točka dnevnega reda  
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
MONG prva obravnava) 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ja izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Vidim, da ni gospe direktorice občinske uprave in ni župana, sedaj ne vem ali je to 
slučajno ali kako drugače in mislim, da ni pogojev za obravnavo te točke. Zakaj ne? 
Domov dobivamo položnice 8000 gospodinjstev dobiva odločbe s položnicami za plačilo 
tega nadomestila, te davščine in jaz mislim, da najprej je treba razčisti zadevo s starim 
odlokom in potem iti v diskusijo in razpravo o novem odloku. Namreč, kdor je kakorkoli 
pogledal, bom rekel nov predlog odloka za prvo obravnavo, bo videl, da je dejansko 
prepisan, dobesedno prepisan odlok iz, torej, odlok iz leta 2014. S tem da odlok iz leta 
2014 v veljavni, bom rekel obliki, torej ima še nek dodatek zaradi katerega je tudi 
nezakonit, ne. Vemo, da je torej svetnik postavil več vprašanj v zvezi s to problematiko, 
pametnega odgovora, oziroma poštenega odgovora ni dobil. Odlok je dejansko 
nezakonit. Pristojne službe in mestna občina ni izpodbijala odločbe organa, ki je ugotovil, 
da je odlok nezakonit, zato smatram, da je treba najprej razčistiti zadevo, bom rekel, s 
temi odločbami, ki smo jih dobili tokrat domov, ker te odločbe so nezakonite.  
 Odločbe so nezakonite in prepričan sem, da se strokovna služba, se pravi 
občinska uprava, bazira na enem stavku v izreku odločbe. In ta bom rekel stavek je 
ta:«Morebitna pritožba ne zadrži izvršitve.« Se pravi gospodinjstva, občani, raja boste 
plačevali, potem se bomo pa pogovarjali pa naprej. Približno v tem smislu je bil dan tudi 
odgovor svetniku, češ da bomo videli, morda bodo ta nadomestila večja manjša, nobeden 
ni rekel, da odlok ni nezakonit, tako da dejansko, če se hočemo pogovarjati o tej zadevi, 
potem mora biti tu tudi ustrezna zasedba s strani strokovne službe, oziroma občinske 
uprave gospa direktorica in mislim, da tudi gospod župan. Torej moj predlog je, da te 
točke danes ne obravnavamo, ker ni pogojev. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor izvolite. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Jaz zaupam Žgavcu, izkušenemu odvetniku in prav bi bilo, da bi bili zastopani tukaj s 
strani župana in direktorice in predlagam tudi jaz, da se premakne točka na naslednjo 
sejo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se pravi svetnik Žgavc vztrajate pri tem, da damo na glasovanje, da se točka obravnava 
ali naj se umakne. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Lahko se zaradi tega tudi izredna seja skliče, ampak to je treba razčistiti, bom rekel 
zadevo, da ne bo se to vleklo na tak način. Glejte, če se zavedamo, da je to pomembna 
zadeva, zakaj ni pristojne, pristojnih predstavnikov občinske uprave na današnji seji? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Jaz mislim, da strokovne službe danes so z nami, tudi drugi strokovnjaki z odvetniške 
pisarne, ampak glede na povedano, na predlog odbora in na vaš predlog, dajem na 
glasovanje predlog, da se ta 10. točka umakne z dnevnega reda. Prosim za glasovanje. 
Izvolite svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Predsedujoči lepo prosim, najprej ena, en med klic. Strokovne službe so daleč od tega, 
da bi bile strokovne, zato se strinjam s predlogom kolega Žgavca, da trenutek ni 
primeren, ker nismo dovolj kompetentno suportirani. Ampak sprašujem, ko glasujemo 
sedaj za predlog kolega Žgavca moramo glasovati za, če se z njim strinjamo, ali proti, da 
ne bo nesporazumov potem pri razumevanju glasovanja. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Če se strinjamo, da se točka umakne se glasuje za. Prosim za glasovanje. 
 Dajem predlog sklepa, da se točka 10. Predlog odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (prva obravnava) umakne z 
dnevnega reda, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24  svetnikov jih je 21  glasovalo za , 2 proti. 
ZA so glasovali: 
PROTI so glasovali: 
Sklep je bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se pravi 10. točka se umakne z dnevnega reda. Prehajamo na 11. točko. 
 

11. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra parc. št. 364/6 k.o. 
Grgar 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo oddelka. 
 
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki gre za to, da je Mestna občina Nova Gorica 
pridobila  lastništvo nad zemljiščem Republike Slovenije za namene tega, ker je na tam 
zemljišču v naravi cesta in ta cesta je potrebna za namene gradnje oziroma 
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rekonstrukcije vrtca v Grgarju. S tem namenom je tudi prav za prav tukaj odločba za 
pridobitev statusa grajenega javnega dobra, da se lahko to uporablja za namene javne 
komunalne opreme. Prosim za potrditev. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. odbor za prostor. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Tudi na odboru za prostor je načelnica nazorno predstavila stvar, malo s stresajočim 
glasom, vendar smo bili za. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Edbin Skok imate razpravo izvolite. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Jaz bi sicer podal tolmačenje tudi Krajevne skupnosti Grgar, glede na to tendiciozno 
napisan tekst v obrazložitvi. In sicer Krajevna skupnost Grgar je prejela dopis za podajo 
mnenja v katerem je bilo napisano, da v kolikor v 15 dneh ne bo odgovorila se smatra, da 
se strinjajo s predlogom. In glede na to, da  se oni strinjajo s predlogom, ker je pač ta 
zadeva se je obravnava v zvezi z gradnjo vrtca niso podali nobenega odgovora. Tako, da 
v bistvu zraven ni bilo nobenega pravnega in tega prisile in posledic za zamude roka in 
tako naprej. Tako, da prosim, teh tendecioznosti v bodoče ne bi bilo več. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem in dajem na glasovanje 
Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra parc. št. 364/6 k.o.Grgar. 
 Dajem Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra parc. št. 364/6 
k.o., na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24  svetnikov jih je 22  glasovalo za. 
ZA so glasovali: 
Sklep je bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
In še zadnja 12. točka 
 

12. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2018 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo oddelka. 
 
Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Torej veljavna zakonodaja na področju športa in Odlok o sofinanciranju programov na 
področju letnega programa športa, ki je bil sprejet na prejšnji seji določa, da se vsako leto 
sprejme tudi Letni program športa za naslednje leto. Soglasje k predlaganemu Letnemu 
programu so podali Javni zavod za šport Nova Gorica, Strateška skupina za šport in 
športni turizem in Športna zveza Nova Gorica.  
 Z Letnim programom se določijo programi, ki s sofinancirajo v naslednjem letu iz 
javnega razpisa. Ti so navedeni v 5. členu Letnega programa, so pa vse panoge, za 
katere nam je znano, da v lokalnem okolju delujejo. Največ sredstev gre za segment 
športne vzgoje otrok in mladine usmerjene k kakovostni in vrhunski šport. To so tako 
imenovane športne šole. Novost letos je, da je v skladu z novim Zakon o športu potrebno 
v Letnem programu opredeliti tudi sredstva namenjena Javnemu zavodu za šport. Za 
dodatna vprašanja smo pa na razpolago. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbori? odbor za šolstvo? 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Iz zapisnika je razvidno, da se odbor strinja in seveda daje pobudo, da se ta odlok 
sprejme, vendar razprava je bila kar burna, predvsem zaradi naslednjega. Res je 
pohvalno, da gre več kot 70 % vrednosti za namene aktiviranja športa mladih, pohvalno 
je to, da je nova postavka šport starejših, kjer se financira z 0,4 % te dejavnosti, ampak 
če preberemo v postavki, da se za šport in vzgojo otrok in mladine usmerjenih v 
aktivnosti vrhunskega športa, kakovostnega in vrhunskega športa z 69,4 %, potem se 
pojavlja vprašanje, kje ostajajo vsi tisti mladi, ki niso vrhunski športniki v obdobju, 
subtilnem obdobju, ko človek mladostnik potrebuje aktivnosti, še posebej tovrstne 
aktivnosti in vemo, da zaradi morda ne dovoljšnje možnosti nima takih priložnosti. Tisti, 
poudarjam, ki niso vrhunski športniki. Zato predlagamo, da se v prihodnje res temeljito 
razmisli, ali ne bi posebej postavili tudi delež aktivnosti otrokom, gre za otroke, 
mladostnike, ni niso zgolj vrhunski športniki. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Prijavljenih na razpravo ni, zato jo zaključujem in 
dajem na glasovanje Predlog Sklepa o sprejemu Lenega programa športa v MONG za 
leto 2018. 
 Dajem Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 
2018, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: 
Sklep je bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
S tem tudi zaključujem današnjo sejo. Hvala in nasvidenje decembra. 
 
 


