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Številka: 900-13/2015-23 
Nova Gorica, 5. marec 2015 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 5. marca 2015 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.  
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 30 svetnikov, in sicer: mag. Lara Beseničar 
Pregelj, mag. Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš 
Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, 
Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič,  mag. Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
  
Opravičeno odsotni: dr. Robert Golob, mag. Tomaž Slokar 
 
Seji so prisostvovali: 
●    mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  
●    Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne   
      službe  
●    Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo  
●    Marjan Jug, višji svetovalec za gospodarske javne službe v oddelku za gospodarstvo  
      in gospodarske javne službe 
●    Miran Lovrič, direktor JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.     
●    Borut Stepančič, predstavnik JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.    
●    Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naknadno ste prejeli dodatne odgovore za točko 2. in prilogo k točki 6. ter naj še 
opozorim, da pod točko 7. je potrebnih pri glasovanju 17 glasov. 
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

 Edbin Skok in 

 Ana Jug. 
 
Od 30 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija 
Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
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Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, 
Simon Rosič, Karmen Saksida, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo na dnevni red, ki ste ga prejeli v vabilu. Ni razprave.  
 Dajem na glasovanje predlog, da se točka 7. Predlog Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v 
MONG obravnava kot hitri postopek. Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 26 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 
Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon 
Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
PROTI je glasoval: Stanko Žgavc. 
Predlog je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog dnevnega reda. Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 
Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 
Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, 
Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
 
Ugotavljam, da je sprejet naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 4. seje mestnega sveta, ki je bila 5. februarja 2015 in 

nadaljevanja 4. seje mestnega sveta, ki je bila 10. februarja 2015 
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov  
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov  
4. Poročilo o izvršenih sklepih  
5. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem 

načrtu Lokalni energetski koncept in njihovih učinkih za leto 2014 v MONG. 
6. Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav 

javnih vodovodov 
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov 

na področju tehnične kulture v MONG (hitri postopek) 
8. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 

2015 
9. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG in drugih 

pogojev  
10. Predlog Odloka o OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu (prva 

obravnava)  
11. Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb  za 

urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest 
12. Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi št. 478-75/2011-10 za 

desetletno obdobje za nepremičnine v k.o. Prvačina  
13. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra - parc. št. 1139/2 k.o. Nova 

Gorica.  
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1. točka dnevnega reda 
 Potrditev zapisnika 4. seje mestnega sveta, ki je bila 5. februarja 2015 in 
 nadaljevanja 4. seje mestnega sveta, ki je bila 10. februarja 2015 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Razprave ni.  
 Dajem na glasovanje potrditev zapisnika 4. seje mestnega sveta, ki je bila 5. 
februarja 2015 in nadaljevanja 4. seje mestnega sveta, ki je bila 10. februarja 2015. 
Glasujemo. 
 
Od 30  svetnikov jih je 29 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 
Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 
Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Zapisnika 4. seje mestnega sveta, ki je bila 5. februarja 2015 in nadaljevanja 4. seje 
mestnega sveta, ki je bila 10. februarja 2015, sta bila potrjena. 
 

PRILOGA 1, 2 
 

 
 
2. točka dnevnega reda  

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Prva je na razpravo prijavljena Andrejka Markočič. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj:  
V zvezi z mojo pobudo o umiritvi prometa na delu Rejčeve ulice sem dobila zelo obsežen 
odgovor, ki pa žal ne pove kaj dosti, predvsem pa ne prinaša konkretnih ukrepov. Na 
oddelku za okolje in prostor se strinjate, da je Rejčeva ena najbolj prometno 
obremenjenih ulic, vendar se vam zdi postavitev grbine neustrezna, čeprav hkrati 
zapišete, da so te primerne in dopustne v bližini  šol in vrtcev.  
 Naj poudarim, da v šolskem okolišu Osnovne šole Milojke Štrukelj in Gimnazije 
Nova Gorica ni nobenih hitrostnih ovir, niti dodatnih omejitev prometa. Tudi iz vašega 
odgovora ni razbrati, da bi v kratkem prišlo do nekih konkretnih in učinkovitih rešitev, zato 
sicer z obširnim pojasnilom nikakor nisem zadovoljna. Ko je eden od kolegov svetnikov ta 
problem izpostavil na družbenem omrežju, se je iz številnih komentarjev občanov razkrilo, 
kako nujna je takojšnja ureditev prometa ne samo v strogem središču mesta ampak tudi 
izven njega.  Moja dolžnost kot voljene predstavnice občanov je, da posredujem njihove 
pripombe. Naj naštejem, kje občani opažajo najbolj kritične točke prometa in najbrž bodo 
te pripombe tudi služile oddelku za okolje in prostor pri pripravi prometne strategije.  
 Ulica Gradnikove brigade nima nobene hitrostne ovire ali dodatne omejitve, 
smiselna bi bila umiritev že pri parkirnih hišah, še posebej pa je problematičen prehod za 
pešce od novega zdravstvenega doma proti kulturnemu domu. Na Vojkovi ulici pri tako 
imenovanih »Havajih«, je v času prometnih konic na označenem prehodu za pešce 
praktično nemogoče prečkati ulico. Prvomajska ulica – prebivalci hišnih številk 3, 5, 7, 9 
in 11 so predlog že podali na oddelek za okolje in prostor, a odgovora še niso dobili in 
seveda Rejčeva ulica kot sem že sama predlagala. Med predlogi je razmisleka vredna 
ideja o peš conah, ki ni nova, na primer del ulice Gradnikove brigade, Delpinove in 
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Rejčeve in še zadnja pripomba občanov je, da je večina prehodov za pešce slabo 
osvetljena.  
 V svoji obrazložitvi navajate, da so grbine lahko, citiram «celo nevarne, ker 
ustvarjajo iluzijo, da nevarnosti iz naslova nespoštljivih voznikov tako ni več.« Med 
komentarji pa so občani, spet gre za komentarje na spletnem družbenem omrežju, 
večinoma naklonjeni postavljanju grbin v mestu. Kot zgleden primer je navedena grbina 
na prehodu za pešce pred glasbeno šolo. Naj pripomnim, da si je vsak, ki je samo enkrat 
zapeljal čez to omenjeno grbino z neprimerno hitrostjo, to zapomnil in mu še na misel ne 
bi prišlo, da bi ponovil.  
 Razumem, da je potrebno narediti prometno strategijo, a za to je kar sami 
ugotavljate, potrebno narediti študije, za pripravo teh so potrebna sredstva. Občani pa 
zahtevajo takojšnje ukrepanje, saj menijo, da je mogoče marsikatero težavo v prometu 
hitro in praktično rešiti.  
 Zagotovo bi morala biti ena od naših prioritet skrb za varno in kakovostno življenje 
vseh občanov. Zato me zanima, katere kratkoročne predvsem pa učinkovite ukrepe pri 
umirjanju prometa lahko občani pričakujemo?  
 

PRILOGA 3 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena na razpravo svetnica Tanja Pipan. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Najprej bi se lepo zahvalila oddelku za družbene dejavnosti, ker je izdal zelo izčrpen 
odgovor okrog Pro Bono ambulante in tu se jim zahvaljujem.  
 Seveda pa glede mojega vprašanja okrog Stanovanjskega sklada sploh ne 
morem biti zadovoljna zato, ker odgovora v bistvu sploh ni, čeprav ga čakam že od 
decembra 2014. Seveda me tako neaktivno ravnanje nadzornih organov Stanovanjskega 
sklada čudi in sprašujem se, ali Nadzorni svet Stanovanjskega sklada sploh deluje in 
preverja zakonitost in gospodarnost samega sklada.   
 Medtem, ko že tri mesece čakam na vaš odgovor, sem še malo proučila Odlok o 
ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG in ugotavljam, da Stanovanjski sklad ne 
posluje zakonito, saj zavestno krši prej omenjeni odlok, ki ga je sprejel Mestni svet 
MONG. Če sem lahko natančna, v 11. členu tega odloka v zadnji alineji piše, citiram: »- 
vodenje sklada, računovodstvo in druga strokovno-administrativna opravila za sklad 
izvajajo delavci sklada.« Evidentno je, da je v tem primeru direktorica stanovanjskega 
sklada tu kršila navedeni odlok, saj je izvajanje tako pravnih kot računovodskih storitev, 
zaupala zunanjim izvajalcem.  
 Kršitev odloka o ustanovitvi se nadaljuje še v 17. členu tega odloka, v drugi, tretji, 
šesti alineji, osmi in pa v deseti alineji tega člena. Sama mislim, da je kršitev še več, 
vendar nisem pristojna, da bi ugotavljala nadaljnje kršitve odloka o ustanovitvi. Nadalje je 
mojo pozornost ponovno pritegnil članek objavljen 11. 2. 2015 v Primorskih novicah z 
naslovom - Direktorici sklada je vseeno, da na bloku manjka pol fasade. Predvsem so me 
v tem članku zmotile izjave, ki nakazujejo na negospodarnost in nezakonitost. Zanima me 
predvsem mnenje župana, kaj meni na izjave direktorice, da je naročila izvedeniško 
mnenje, zato, ker ga je morala plačati. In izjava, ki sledi:« Malo sem ga prelistala, vendar 
ga nisem prebrala, prebrala pa ga nisem.« Ali ne gre v tem primeru za popolno 
brezbrižnost direktorice do najemnikov in ali ne gre za popolno ignoranco do kupcev 
stanovanj, ki so pošteno plačali stanovanja, s polnim zaupanjem do javne institucije kot je 
Stanovanjski sklad MONG. V nadaljevanju direktorica izjavlja, da ni usposobljena dovolj, 
da bi razumela izvedeniško mnenje. Zanima me, zakaj ga je potem sploh naročila? Sicer 
pa govorimo tu o direktorici sklada, ki je po izobrazbi magistrica prava in managementa 
nepremičnin.  
 Potem bi rada tudi opozorila, da sklad opravlja z vrednostjo več kot 20 milijonov 
evrov, zato skladno s 27. členom Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o 
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ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG predlagam kot članica mestnega sveta, da se 
uvede nad poslovanjem Stanovanjskega sklada MONG inšpekcijski pregled, ki naj ga 
opravi v tem primeru Računsko sodišče RS.  
 

PRILOGA 4 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Na moje vprašanje o ureditvi pokopališča v Vitovljah sem dobil odgovor oddelka za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, kjer je navedeno, da širitev vključuje tudi 
novo žarno pokopališče in da se bo vse skupaj izvajalo v letu 2017. V NRP-ju sam nisem 
videl te  postavke. Tam je samo skupna postavka, ampak, če je skupna postavka in da je 
to vključeno v to skupno postavko tudi prav, tako kot bi rekel minister Erjavec: »Sedaj 
temu verjamem, ker je to posnela televizija.«  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam dve nestrinjanji na odgovore, ki sem jih prejel na svoje pobude in predloge.  
 Prva se nanaša na mojo pobudo statutarno-pravni komisiji, kjer sem zapisal, da je 
pač po mojem mnenju prišlo do večkratne kršitve poslovnika pri vodenju zadnje seje in v 
svoji obrazložitvi sem citiral, kje vidim te kršitve ter omenil, da je po mojem bil kršen 65. 
člen, 37. člen, 34. člen in v osnovi tudi 38. člen.  
 Na koncu sem podal pobudo statutarno-pravni komisiji, da se le-ta opredeli do 
takšnega načina vodenja sej mestnega sveta ter v primeru ugotovitve morebitnih 
nepravilnosti ter nejasnosti predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem potrebne 
spremembe Poslovnika Mestnega sveta MONG, ki bodo opravile morebitne dileme glede 
načina in poteka dela mestnega sveta.  
 Urad direktorja občinske uprave je posredoval naslednji odgovor, ki ga je 
oblikovala in sprejela statutarno-pravna komisija. Statutarno-pravna komisija je po obširni 
in tehtni razpravi ugotovila, da v navedenem primeru ne gre za kršitev 2. odstavka 38. 
člena Poslovnika Mestnega sveta MONG in da ni potrebe po spremembi poslovnika. 
Mislim, da je pobudo svetnika statutarno-pravna komisija ne glede na to, da sem tudi sam 
član te komisije, obravnavala zelo površno, bi rekel pristransko, celo tako, da je pač 
predsednik prišel na komisijo z že izoblikovanim stališčem. Res je bila dolga razprava, 
vendar žal kot lahko sami razberemo iz odgovora brezplodna, kajti najmanj kar bi bilo bi 
pričakoval, da statutarno-pravna komisija pojasni svoja stališča na vse očitane, pogojno 
rečeno, nepravilnosti pri tej zadevi.  
 Zato s tega mesta dajem ponovno pobudo, da statutarno-pravna komisija 
neodvisno in v miru in tehtno preuči in obravnava pobudo, ki je bila dana in razmišlja, ali 
ne bi kazalo sprejeti ustrezno obvezno razlago poslovnika v tem členu. To je eno 
nestrinjanje.  
 Naslednje pa se nanaša na moje vprašanje v zvezi z javno razsvetljavo, ko mi je 
oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe na moje vprašanje o javni 
razsvetljavi zapisal, citiram: «V razgovorih z nekaterimi občinami, ki že pripravljajo 
ustrezne akte in razpise v tej smeri še proučujemo najugodnejšo varianto. V kolikor se bo 
pokazalo, da je ta model upoštevaje javno zakonodajo izvedljiv v praksi, bo uprava 
predlagala potrebne spremembe občinskih predpisov, ki bodo omogočili izvedbo 
razpisa.« Gre za moje vprašanje, kdaj bo občinska uprava pripravila javni razpis za 
zamenjavo svetil in sijalk v javni razsvetljavi v skladu z uredbo ter evropsko direktivo. Na 
moje nestrinjanje s takim odgovorom sem glede na sam tekst vprašal, kaj bodo 
predlagali, če po proučitvi te rešitve ne bodo možne. Izrazil sem tudi mnenje, da bo 
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potrebno to zadevo resneje vzeti na dnevni red oddelka in se spopasti s tem problemom, 
če se želim izogniti plačevanju visokih kazni v primeru, da zamudimo vse roke iz te 
uredbe. Danes berem še bolj zaskrbljujoč odgovor, saj občinska uprava izraža resno 
zaskrbljenost nad dejstvom, da se z bližanjem roka za izvedbo obnove, krepijo 
pogajalske pozicije ponudnikov ob hkratnem slabšanju teh pogajalskih pozicij na strani 
občinske uprave.  
 Zato občinska uprava želi pripraviti tak razpis, da bo zanimiv tudi za alternativne 
oblike javno zasebnega partnerstva in na ta način izboljšati pogajalske pozicije občinske 
uprave. Spoštovani župan, mislim, da že nekaj časa utripa oranžna luč in da bo vsak 
trenutek zasvetila rdeča. Takrat ne boš mogel reči kljukica, zato ti dajem pobudo, iskreno, 
da nemudoma poiščeš pomoč nekoga, ki vam bo pomagal pripraviti razpis, pa ne tiste kot 
zadnjič iz Velenja. Ker se bo ponovno … 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim svetnika, če počasi zaključi. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Da, takoj bom končal. … ponovil začetek leta 2013. Tu imamo GOLEO. Sprašujem, zakaj 
je ne občinska uprava vključuje v svoje delo bolj intenzivno, vsaj tako kot to počnejo 
druge občine po Primorski? Ne nazadnje smo jo tudi mi ustanovili.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima Jožef Leban. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Se mi zdi, da ni replik. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ne repliko ampak odgovor, ker je bil izzvan kot predsednik statutarno-pravne komisije. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Da, bil sem izzvan kot predsednik statutarno-pravne komisije.  
 Ko smo obravnavali predlog oziroma pripombo kolega Vodopivca glede kršitve 
poslovnika, nisem na sejo prinesel nobenega pripravljenega odgovora, ker ga tudi nisem 
imel, ampak smo v široki razpravi izoblikovali in poskušali dobiti en kompromis in ker do 
kompromisa ni prišlo, smo pač oblikovali dva predloga in smo dali na glasovanje. Prvi 
predlog je dobil 3 glasove za, 2 proti in s tem je bilo potem na statutarno-pravni komisiji 
sklenjeno, da ni prišlo do kršitve poslovnika, tako kot navaja Valter Vodopivec.  
 Se pa vzdržujem vsake nadaljnje debate, ker mislim, da je bil sklep jasno napisan 
in postopki, če misli, da so še kakšni drugi, naj jih pelje pač naprej, tako kot ve in zna.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Hvala lepa mestni občini oziroma oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo za 
odgovor v zvezi z zaščito vaščanov naselja Potok pri Dornberku, ki sem ga podal na 
prejšnji seji.  
 Sedaj v bistvu ugotavljam, da je bil že pripravljen predlog dogovora med MONG in 
Ministrstvom za okolje in prostor, da bi prišlo do sanacije s tem, da bi se pripravilo 
ustrezno dokumentacijo, ki bi bila plačana s strani MONG. Sama izvedba investicije pa bi 
bila izvedena s strani Ministrstva za okolje in prostor. Ta dogovor, ki je bil že v bistvu 
pripravljen, se je ustavil potem na občini. Tako, da to res obžalujem, kajti ocenjujem, da 
bi na Ministrstvu za okolje in prostor zadevo potrdili, kakor je meni znano. Tako, da 
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večletni napori naših krajanov zaselka Potok, da se stanje uredi in sanira, bo ostalo do 
nadaljnjega na mrtvi točki in se sprašujemo koliko časa še.  
 Hkrati bi prosil oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo, da mi poda 
oceno, koliko bi takšen OPPN skozi relativno majhen kraj Potok do Dornberka stal 
MONG in pa tudi bi lepo prosil, če se mi pošlje ta prijavnica, ki je bila podana na LIFE 
program po elektronski pošti na moj naslov, da jo malo pregledam. Prosim tudi za datum, 
kdaj bo objavljen rezultat, v kolikor bi bili s tem projektom uspešni na tem programu.  
 

PRILOGA 5 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena svetnica Ana Jug. 
 
Svetnica Ana Jug: 
Hvala oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe za odgovor na vprašanje v 
zvezi s KENOG-om.  
 Delno smo zadovoljni, delno pa je vprašanje ostalo neodgovorjeno, zato bomo 
prosili, če nam boste odgovorili do kraja. Gre za to, da smo v Goriška.si vprašali, ali ima 
občinska uprava in župan kakšen strateški program oziroma terminske plane v zvezi s 
posodobitvijo sistema ogrevanja, tako, da ne bi Novogoričani pač plačevali take velike 
stroške tudi dolgoročno. Kratkoročno smo ugotovili, da tega ni, dolgoročno pa odgovora 
nimamo, tako, da bi prosili, če se to lahko dodatno odgovori. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Miran Vidmar. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
Na seji 5. februarja sem v imenu Zveze za Primorsko predlagal, da občinska uprava 
pripravi predlog o subvencioniranju nakupa vgradnje malih čistilnih naprav.  
 Z odgovorom, ki mi ga je dala občinska uprava, nisem povsem zadovoljen. 
Zahvaljujem se sicer za potrditev, da je pobuda smiselna in da jo bodo občinske službe 
zagotovo upoštevale, sedaj pa se moja zahvala ustavi na tej točki. Namreč zagotovo jo 
bodo upoštevali, če ne bo v doglednem času prišlo do drugačnih zakonskih rešitev in 
vgradnja čistilnih naprav ne bo več obvezna in tako naprej. Pravite tudi, da bo g. Rozman 
iz Ministrstva za okolje in prostor v doglednem času pripravil navodila, ki bodo točno 
opisala samo izvedbo infiltracije, očiščenja odpadne vode v tla. S preprosto poizvedbo na 
medmrežju lahko na vprašanje, ali lahko za čistilno napravo uporabimo obstoječo 
greznico, dobite naslednji odgovor: »Greznico lahko obdržimo le v primeru, ko je ustrezna 
(vodotesnost, ustrezen volumen, pretok zraka, potopljen iztok…), hkrati pa za njo 
vgradimo napravo, ki je skladna s standardom SIST EN 12566-2 ali 12566-5 (RČN, 
ponikalni sistem, peščen biofilter). Zavedati se moramo, da taka čistilna naprava ni 
skladna s standardom SIST EN 12566-3, saj ni bila v taki obliki atestirana.« Atesta pa 
vam tudi g. Rozman ne bo zrihtal, predvsem pa rešitve verjetno ne bodo cenejše od 
uporabe male čistilne naprave, zato prosim, dajmo delati.  
 Ponavljam pobudo, da občinska uprava čim prej pripravi Pravilnik o 
subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, v katerih določi 
pogoje in postopek dodeljevanja subvencij za nakup in vgradnjo individualnih ali 
skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz eno 
stanovanjskih in več stanovanjskih stavb na območju občine.  
 Če ima občinska uprava zaradi kadrovskega primanjkljaja težave s tem in kdo bi 
ga lahko pripravil, pa predlagam, da ga prepiše od ene sosednjih občin, kjer ga že dolgo 
imajo in ga tudi s pridom uporabljajo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Gregor Veličkov.  
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Svetnik Gregor Veličkov: 
Vrnil bi se na pobudo, ki jo je podal svetnik Vodopivec. Tudi sam nisem zadovoljen z 
odgovorom. Gre za situacijo, s katero se bomo v našem mandatu srečali nič kolikokrat. 
To je situacija, ko eden od svetnikov predlaga, da se odlok ali pravilnik vrne v ponovno 
prvo branje. Kako bomo ravnali v bodoče? Statutarno-pravna komisija je o tem odločala 
in še vedno ne vem, ali je potreben pisni predlog, ali ne. Do sedaj v mestnem svetu po 
mojih izkušnjah tega ni bilo potrebno, se pravi, da bi pričakoval, da bo statutarno-pravna 
komisija povedala stališča, da je od danes naprej očitno potrebno dati pisni predlog in na 
podlagi katerega člena.  
 Prosim, da se statutarno-pravna komisija o tem še enkrat opredeli.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo. Zaključujem drugo točko in prehajamo na tretjo točko. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 
 Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prijavljenih je enajst svetnikov. Prvi svetnik je Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Svetnika Aleš Dugulin in Ljubka Čargo ter sam osebno naslavljamo naslednjo svetniško 
pobudo na upravo mestne občine. Uvodoma naj povem še to, da to pobudo podpirajo vsi 
člani svetniške skupine Soča, in sicer svetniška pobuda za pripravo evidence stavb v lasti 
MONG in krajevnih skupnosti ter pregled najemnih pogodb.  
 Na območju MONG je množica objektov v lasti MONG in krajevnih skupnosti, 
katere so po statutu tudi del MONG, s katerimi v večini upravljajo krajevne skupnosti. To 
je premoženje občine, ki ga je potrebno vzdrževati. V večini primerov gredo stroški 
vzdrževanja na breme proračuna. Zaradi večje preglednosti porabe javnih sredstev 
predlagamo, da uprava seznani Mestni svet MONG z evidenco objektov v lasti MONG in 
krajevnih skupnosti v posameznih krajevnih skupnostih. Evidenca naj vključuje opis 
stanja objekta, opis obstoječe in prihodnje namembnosti objekta, evidenco obstoječih 
najemnih pogodb, v primeru, da obstaja trajnejša raba prostorov s strani fizičnih in 
pravnih oseb.  
 Obrazložitev pobude: Z vidika učinkovitega gospodarnega upravljanja z lastnino 
MONG in krajevnih skupnosti je korektno, da uprava MONG pripravi evidenco objektov v 
lasti MONG in krajevnih skupnosti, ki so po statutu tudi del MONG, njihovo namembnost 
in obstoj morebitnih najemnih pogodb. Z evidenco bo Mestni svet MONG pridobil 
informacijo o stanju objektov, trenutnih in bodočih vzdrževalnih potrebah, morebitnih 
viških vzdrževalnih kapacitet za oddajo v najem, ali odprodajo in tako naprej.  
 Glede na pričakovano večjo količino podatkov in tekočih delovnih obveznosti, se 
predlagatelji zavedamo, da evidence ni mogoče pripraviti v enem mesecu do naslednje 
seje mestnega sveta, zato predlagamo naslednji način obveščanja mestnega sveta. 
Spisek naj se začne pripravljati pri najmanjši KS, to je KS Lokve in nadaljuje proti največji 
Nova Gorica. Obveščanje naj bo sprotno na vsaki seji mestnega sveta, za do takrat 
pripravljene evidence. Skrajni rok za pripravo celotnega spiska za vse KS je do 
predvidene redne seje mestnega sveta 29. oktobra 2015.  
 

PRILOGA 6 
 

Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena svetnica Tanja Pipan. 
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Svetnica mag. Tanja Pipan: 
V bistvu bom podala pobudo, ker se je name obrnilo kar nekaj občanov, ki so s strani 
MONG dobili poziv za spremembo podatkov v evidenci nezazidanih stavbnih zemljišč v 
MONG.  
 Naj spomnim, da je bil Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v MONG sprejet v decembru 2014. V razpravi ob sprejetju tega odloka je takrat 
svetnik Valter Vodopivec pravilno opozoril, da je v novem odloku predviden tudi nov 
spremenjen način točkovanja, ker so spremenjena kakovostna območja in druga 
področja kar posledično pomeni precej dela pri pripravi baze podatkov. Pravilno je 
napovedal tudi povečan pritisk na pripravljanju oziroma ažuriranju podatkov s strani 
zavezancev. Zato me sedaj zanima, koliko zahtev za spremembo podatkov v evidenci 
nezazidanih stavbnih zemljišč je bilo poslanih našim občanom in koliko od teh občanov je 
že uspelo urediti te zahteve?  
 Naj ob tem še povem, da je s strani občanov veliko razburjenje glede dopisov, ki 
jih pošiljate s strani občinske uprave. Zlasti naj tu opozorim na zahtevo, da morajo občani 
sami pridobiti obvezne priloge, to se pravi potrdilo upravljavca komunalne opreme, 
veljavno gradbeno dovoljenje in druga dokazila, med drugim tudi izvedeniška mnenja, ki 
jih morajo občani sami plačati, pa tudi potrdila, ki jih izdajate ravno vi, in sicer soglasje 
upravljavca javnih cest.  
 Zato vas prosim, da po nepotrebnem ne obremenjujete občane in si podatke, ki jih 
po uradni dolžnosti posedujete, pridobite sami. Prosila bi pa za takojšnji odgovor, če je to 
možno.  
 
Svetnica je podala še pismeno pobudo, da MONG pridobi poročilo Policijske postaje 
Nova Gorica o vandalizmu v Novi Gorici za leto 2014 in 2015.  
 

PRILOGA 7, 8 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Bo odgovorila načelnica? 
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Na oddelku imamo množico vlog, ki so redno pregledane, tudi ljudje prinašajo v vpogled 
dokumentacijo. Glede zadeve vezane na izvedeniška mnenja in podobno, smo tudi sami 
ugotovili, da je bila pač vloga malo nerodno napisana in seveda sprejemamo tudi vse 
tiste zadeve, ki jih ljudje sami navedejo in smo jih po uradni dolžnosti… 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim načelnico, če lahko malo bližje, ker se slabo sliši. 
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
...dolžni pravzaprav sami, če nam to samo navedejo, da je nekaj kar ne ustreza, smo 
dolžni po uradni dolžnosti preveriti vsebino teh trditev. Tako, da v bistvu teh dokazil, 
izvedeniških mnenj, če so prinesene so seveda dobrodošla, če pa je tudi samo 
navedeno, smo mi to dolžni preveriti.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena svetnica Karmen Saksida. Ugotovil sem, da niste podpisana. 
Vseeno imate razpravo? Ker imate danes rojstni dan, naj bo to kot darilo. Vse najboljše. 
Bi pa vseeno prosil, da se potem pridete podpisati. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Že ob sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2014 je župan napovedal, da bo razpis 
za drugo fazo gradnje telovadnice Dornberk objavljen takoj po sprejetju proračuna za leto 



  

10 

2015. Proračun je bil sprejet v začetku februarja, razpis za telovadnico Dornberk po mojih 
informacijah še ni bil objavljen. Name se obračajo zaskrbljeni starši, ki se vedno znova 
sprašujejo, kdaj bodo njihovi otroci telovadili v varnih prostorih.  
 Zato župana sprašujem, kdaj bo objavljen razpis in zakaj še ni bil objavljen? 
Iskreno upam, da bom odgovor dobila že na tej seji, ker mislim, da je to vprašanje, ki ne 
terja mesec dni za odgovor. Bom pa ponovila, ko pride župan, če bo potrebno. 
 
Svetnica je podala še pismeno pobudo glede nujnosti ureditve postajališča za avtodome 
v mestu Nova Gorica.  

PRILOGA 9, 10 
 

Marko Tribušon, podžupan: 
Ima kdo od načelnikov odgovor? Ne.  
 Naslednji prijavljeni je svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Imam eno pobudo.  
 Pred dobrim letom je bila v prostorih občinske stavbe strokovna predstavitev in 
seznanitev zainteresirane javnosti in možnih investitorjev o načrtu prostorske ureditve 
območja ob Prvomajski ulici, natančneje »stare remize«. Takrat je bilo omenjena tudi 
možnost, da bi v ta prostor umestili mestno tržnico. Nova Gorica nima primerne tržnice, to 
je dejstvo. Nova Gorica potrebuje novo sodobno mestno tržnico s pripadajočo 
infrastrukturo in dejavnostmi.  
 Predlagam, da se za obravnavo na mestnem svetu pripravi gradivo, ki po 
veljavnem prostorskem aktu na območju MONG dopolnjuje zastavljene strateške cilje v 
skladu z danostjo prostora in za omenjeno območje predvidi lokacijo nove sodobne 
mestne tržnice.  

PRILOGA 11 
 

Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen je svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Vidim, da smo preko oceanka brez kapitana in prvega oficirja. Sedaj ne vem, komu bom 
postavil to vprašanje. Res mi je nerodno, ampak sem ga pripravil, napisal in ga bom 
prebral, upam, da ga bodo tisti, ki jim je namenjeno, tudi slišali. Torej, da preidem k stvari.  
 Svetnik Socialnih demokratov kolega Matija Klinkon je na prejšnji seji izrazil 
nestrinjanje z odgovorom na postavljeno vprašanje na 3. seji mestnega sveta v zvezi z 
dogajanjem na Stanovanjskem skladu ter istočasno podal pobudo, da se v 
Stanovanjskem skladu MONG, v skladu s 27. členom Odloka o ustanovitvi 
Stanovanjskega sklada izvede inšpekcijski nadzor. Konec citata.  
 Urad direktorja občinske uprave nam je na to pobudo posredoval naslednji 
odgovor, ki ste ga dobili tudi z gradivom: »Pobudo svetnika sprejemamo, vendar 
opozarjamo na nejasnosti določila 27. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada 
MONG in v zvezi s tem še ugotavljamo«, še ugotavljamo, ne išče, raziskujemo, »kdo je 
ustrezen organ inšpekcijskega nadzora. Svetnika pa vabimo, v kolikor ima v mislih 
konkreten organ inšpekcijskega nadzora, da nam poda ta podatek.« 
 Kljub vsemu bom rekel. spoštovana direktorica. Potrebno jo je spomniti, da je 
mestni svet 29.9.2011 sprejel na predlog župana Mateja Arčona Spremembo Odloka o 
ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG, ki je spremenil 27. člen tako, da je odvzela 
nadzor nad skladom Nadzornemu odboru MONG in ga dala neposredno svetnikom 
mestnega sveta. Praviloma spremembe odlokov pripravijo v upravi, sprejmemo pa jih tu 
na sejah. Sedaj v odgovoru na pobudo svetnika, ta ista uprava navaja, da ne ve več, kaj 
je mislila s tem, ko je napisano v 27. členu tega odloka. 
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 Zadnji stavek 27. člena se dobesedno glasi: »Vsak član Mestnega sveta MONG 
lahko na podlagi prejetih informacij predlaga ustreznemu organu inšpekcijski nadzor nad 
javnim skladom.« Težava pa je v tem, ker v občinski upravi ne vedo kdo je ustrezni 
organ. Tako so zapisali v odgovoru namreč. Sam dodajam, da je potemtakem veljavni 
Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG nekonsistenten, da ne rečem 
nezakonit, saj očitno ne omogoča izvajanja ustreznega nadzora nad delovanjem sklada.  
 Zato dajem pobudo, da se nemudoma pripravi predlog Spremembe Odloka o 
ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG, s katerim se bo odpravila ta nezakonitost ali 
pa ta nejasnost, če želite bolj prijazno. Pričakujem, da bomo svetniki dobili na mize že pri 
naslednji seji mestnega sveta. Do tedaj pa predlagam, da inšpekcijski nadzor opravi 
Računsko sodišče RS.  

PRILOGA 12 
 

Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena svetnica Tatjana Krapše. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Moja pobuda je dana na področju, s katerim se ukvarjamo že od samega začetka 
delovanja tega mestnega sveta, in sicer področje univerze oziroma oblikovanje 
univerzitetnega kampusa v Novi Gorici.  
 Že v začetku delovanja tega mestnega sveta, konkretneje potem na seji v januarju 
smo dali pobudo, da bi mestna občina skupaj  na čelu z županom in sodelavci sklicala 
tiskovno konferenco in povedala javnosti, s čim se ukvarjamo, na kakšen način se 
trudimo in kaj počnemo, da bi zagotovili potrebe, ki so bile izražene za ustanovitev tega 
kampusa. Do tega ni prišlo.  
 Glede na situacijo, ki se dogaja in jo lahko prebiramo in slišimo v javnih občilih, 
menim in dajem pobudo, da se nemudoma skliče tiskovno konferenco in pove o vseh 
aktivnostih, ki so bile storjene do sedaj na tem področju in hkrati skliče sestanek z 
rektorjem univerze in verjetno tudi z nadzornim odborom, da se jim konkretno predstavi, 
kateri napori vse so bili narejeni s strani svetnikov in nekaterih zaposlenih v javni upravi.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen je svetnik Matija Klinkon. 
 
Svetnik Matija Klinkon: 
Imam pobudo.  
 Na Vodovodni poti je zelo velika frekvenca kolesarjev in pešcev. Zato bi bilo 
smotrno urediti, zarisati prehod za pešce in kolesarje pri prečkanju Ceste 25. junija. Na 
mestu kjer Vodovodna cesta prečka Cesto 25. junija veliko ljudi prihaja s kolesom ali peš 
v Telekomovo trgovino ali Hofer in prav ta prehod je zelo nevaren. Celostna ureditev 
ceste s krožiščem je najbrž še daleč. V vmesnem času bi lahko vsaj uredili prehod za 
pešce in kolesarje.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljeni je svetnik Simon Rosič. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Moje vprašanje oziroma pobuda se nanaša na sredstva za delo, katera MONG zagotavlja 
samostojnim svetnikom oziroma svetniškim skupinam.   
 Svetnikom Goriška.si je bilo s strani kolegov in tudi strokovnih služb predočeno, 
da je dejansko mestna občina v preteklosti in pa tudi sedaj dala na razpolago določena 
sredstva za kvalitetno opravljanje njihovega dela. Izpostavljeno je bilo kar nekaj alinej, in 
sicer možnost uporabe prostorov v občinski stavbi, možnost koriščenja službenih 
avtomobilov, možnost fotokopiranja, možnost uporabe prenosnih računalnikov, celo 
možnost uporabe reprezentančnih storitev in tako naprej.  
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 Na tem mestu postavljam vprašanje, katera sredstva oziroma kaj natančno 
MONG zagotavlja mestnim svetnikom za kvalitetno opravljanje njihovega dela? 
Vprašanje dopolnjujem še z enim vprašanjem, in sicer ali obstaja akt, kateri ureja pravice 
in dolžnosti vseh svetnikov pri koriščenju teh sredstev? Če držijo moje informacije, da 
takega akta ni, potem dajem pobudo, da se nemudoma sprejme akt, ki bo urejal tako 
pravice kot dolžnosti mestnih svetnikov pri koriščenju teh sredstev. Mnenje Goriške.si je 
sledeče, da institucija kot je mestna občina, ne more oziroma je nesprejemljivo dejstvo, 
da za določeno področje, kjer dejansko prihaja do porabe proračunskih sredstev nima 
natančno izdelanih pravil iger. Kaj naj bo v tem aktu zapisano? Predvsem naj bo 
izpostavljeno katera sredstva so na razpolago, način koriščenja sredstev, limitiran mora 
biti zgornji znesek in predvsem mora biti vzpostavljen nadzor.  
 Moje osebno mnenje je sledeče, da je trenutna sestava mestnega sveta kvalitetna 
in pripravljena delati, posledično bo prihajalo do koriščenja teh sredstev. Ravno zaradi 
tega se mi zdi, da je sprejem tega akta nujen, kajti s tem bomo anulirali možnost 
kakršnihkoli zlorab. Za konec naj povem, da se Goriška.si s svojo pravno silo daje na 
razpolago oziroma smo pripravljeni pomagati pri oblikovanju takega akta.  
 

PRILOGA 13 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen je svetnik Uroš Komel. 
 
Svetnik Uroš Komel: 
V imenu Liste Mateja Arčona bi podal eno pobudo, in sicer, da bi oddelek za družbene 
dejavnosti v sodelovanju s pristojnimi službami mestne občine oziroma uprave preučil 
možnost o združitvi dveh javnih zavodov, in sicer Zavod za šport Nova Gorica in pa 
Mladinski center Nova Gorica. Pri tem bi se lahko upoštevale tako programske sinergije 
kakor tudi finančni učinki.  
 Sedaj pa kratka obrazložitev. Trenutno sta javni zavod Mladinski center Nova 
Gorica in javni zavod Športni zavod Nova Gorica dve samostojni pravni osebi. Oba 
zavoda sta programsko zelo pomembna zavoda za našo občino in bi bilo smiselno 
razmisliti o njihovi programski nadgradnji. Osebno menim, da bi lahko delovala pod eno 
streho kot enoten zavod, na primer Zavod za šport in mladino. Takšno prakso izvaja že 
nekaj občin v naši državi, kar pomeni, da bi bila ta povezava mogoče smiselna. Sedaj tu 
vidim naslednje prednosti v tem združevanju, in sicer ohranitev oziroma celo nadgradnja 
obstoječih programov v kontekstu pozitivnega združevanja le-teh, finančno bi občina 
prihranila nekaj proračunskega denarja, saj bi se izognili več plačam, predstavljala pa bi 
tudi prihranek pri stroških administracije. Z razširitvijo dejavnosti enemu združenemu 
zavodu bi po moji oceni združili več zaposlenih, kar bi omogočilo koncentracijo več 
znanja na enem mestu. 
 Tako prasko so kot sem že povedal, uporabile nekatere občine v Sloveniji in 
mislim, da se je izkazala kot pozitivna.  

PRILOGA 14 
 
Marko Tribušon, podžupan:  
Naslednji je prijavljen svetnik Miran Vidmar. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
Imam svetniško pobudo oziroma predlog.  
 Moj predlog je, da župan zadrži izvajanje Odloka o odmeri nadomestila za 
uporabo stavnega zemljišča v MONG, ker posledice uvedbe odloka niso bile preizkušene 
in so nepredvidljive. 
 Zagotovo se spomnimo okoliščin, v katerih je na decembrski seji bil sprejet Odlok 
o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONG. Bila je druga seja 
novega sklica mestnega sveta in odlok vreden nekaj milijonov evrov, smo še vsi evforični 
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in samozavestni, ker smo postali svetniki, sprejeli v prvem branju. Podobno je bilo tu že 
na prvi seji, ko smo sprejemali Rebalans proračuna 2014. Če se prav spomnim 
obrazložitve odloka o odmeri nadomestila, so bili razlogi za spremembo predvsem zaradi 
spremembe zakonodaje. Spreminjale pa so se tudi cenitvene in gospodarske razmere. 
Glavni cilj pa je bil tudi zajem vseh zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Bilo je tudi rečeno, da občinska uprava po predlogu novega odloka 
pridobiva podatke po uradni dolžnosti. Prej so podatke posredovali zavezanci sami in so 
bili pomanjkljivi. Pri navedbi rešitev in posledic, ki bodo nastale s sprejemom 
predlaganega odloka, pa je bilo rečeno, da so rešitve usklajene z veljavno zakonodajo, 
da so podatki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča transparentni, da 
so sedaj zajeti vsi zavezanci za odmero nadomestila, da bo po novem obremenitev 
gospodarskih subjektov manjša, da pa se pričakuje večji prihodek v proračun občine. 
 O dogajanju na področju nezazidljivih stavbnih zemljišč pa je bilo rečeno malo ali 
pa nič. Zagotovo se ne spominjam kakšnih opozoril, da se bo na tem področju zgodila 
močna sprememba, ali da so bile pripravljene prognoze, spremembe in posledice. Česar 
svetniki nismo opazili, občani niso spregledali. Ob ugotovitvah kako zelo drugačen je 
spremenjen odlok in kakšne so posledice, ki jih bodo prizadele, se temperatura na terenu 
veča. Odmerjena nadomestila za lastništvo z žulji ohranjenih zemljišč, ki največkrat 
opravljajo vlogo ohišnice in jih lastniki skrbno čuvajo za svoje vnuke, segajo v tisoče 
evrov letno in lahko presegajo njihove letne prejemke. Plačilo nadomestila pa bo odigralo 
vlogo nacionalizacije. Instrument nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča je ... 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim svetnika, če počasi zaključi. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
...uveden kot orodje za uravnavanje občinske politike izrabe prostora in naj bi v prvi vrsti 
kaznoval zemljiške špekulante, je očitno udaril kar tako počez. Očitno niti določitev 
nepozidanih zemljišč, še manj pa nadomestil, niso premišljeni, kot je videti, pa tudi niti na 
vzorcu ni bil narejen noben preizkus posledic, ki bodo z uporabo predloga nastale. 
Ocenjujemo, da je glede na svoj učinek v delu nadomestil za uporabo nepozidanih 
stavbnih zemljišč odlok ustavno sporen.  

 
PRILOGA 15 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljeni je svetnik Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Podal sem isto pobudo, in sicer, da statutarno-pravna komisija prouči, ali je bil kršen 74. 
člen poslovnika, ko je mestni svet glasoval o odborih in komisijah tako, da ni odločal 
predhodno o tem, ali se volijo člani posamezno ali kot lista.  
 Sedaj bi pa podal še eno pobudo v zvezi s smučiščem Lokve. Ugotavljamo, da je 
smučarska sezona končana. Po časopisih beremo, da ni bila uspešna, da rečem zelo 
milo. Moram pa povedati, da sem bil sam večkrat na Lokvah, ugotovil, da kadar je žičnica 
delala, da je bil naval majhnih otrok. Problem je pa, da je žičnica premalokrat delala. Med 
zimskimi počitnicami, ko je po moji oceni dovolj snega, pa sploh ni delala.  
 Tako, da bi predlagal občinski upravi, da razmisli o tem, da nemudoma odpove 
pogodbo s koncesionarjem oziroma, da  uredi vse potrebno, da bo za drugo sezono 
omogočeno smučanje na žičnici, ki smo jo kupili lani za približno 20.000,00 EUR. Lahko 
tudi z obstoječim koncesionarjem, vendar je potrebno postaviti neke določene eksaktne 
pogoje.  

PRILOGA 16 
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Marko Tribušon, podžupan: 
S tem je točka 3. zaključena. 

PRILOGA 17, 18 
 

 
 

4. točka dnevnega reda 
Poročilo o izvršenih sklepih 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prehajam na točko številka 4. Poročilo o izvršenih sklepih, kot je bilo dostavljeno v 
gradivu in odpiram razpravo.  Očitno razprave ni.  
 Na glasovanje dajem poročilo o izvršenih sklepih. Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana 
Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Poročilo je bilo sprejeto. 

PRILOGA 19 
 

 
 
5. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po 
 akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept in njihovih učinki za leto 2014 v 
 MONG 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Poročilo bo podal direktor zavoda GOLEA, g. Rajko Leban. 
 
Poročevalec: Rajko Leban, direktor javnega zavoda GOLEA 
Spoštovani svetniki in svetnice. GOLEA je bila imenovana za izvajanje nalog 
energetskega managerja ob sprejemu Lokalnega energetskega koncepta leta 2009, tako, 
da naloge, ki so opredeljene tudi v 325. členu Energetskega zakona, jih izvajamo, med 
njimi sodi tudi priprava Poročila o izvedenih aktivnostih Lokalnega energetskega 
koncepta, kar smo dolžni skladno s 3. členom Pravilnika o metodologijah in obveznih 
vsebinah lokalnih energetskih konceptov tudi  potem posredovati na pristojno Ministrstvo 
za energijo.   
 Dejansko je poročilo sestavljeno iz treh sklopov. Prvi sklop zajema aktivnosti, ki so 
izvedene z naše strani v smislu nalog, ki jih izvajamo v javnem interesu in na podlagi tudi 
pogodbe, ki jo imamo sklenjeno z mestno občno, potem so druge aktivnosti in pa 
investicije na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.  
 V prvem sklopu kot ste videli tudi iz samega poročila, je konstantna aktivnost 
priprav letnega poročila, potem so vsi ti izvedeni mehki ukrepi, predvsem iz področja 
osveščanja, informiranja, izobraževanja občanov kot javnih uslužbencev. Tu mislimo 
predvsem na uslužbence tudi v javnih zavodih, kot so na primer šole, ki lahko pomembno 
vplivajo na zmanjšanje stroškov za energijo, potem projekt informiranja in osveščanja 
občanov, potem razno iskanje finančnih virov oziroma pomoč občinski upravi tudi pri 
kandidaturah na razpise in potem, če gremo dalje, pridemo lahko na drugi sklop. Ne bi  
navajal vseh številk, ker jih itak imate v poročilu, da ne bi bil predolg.  
 Če gremo na drugi sklop, dejansko gre za aktivnosti, ki jih lahko izvaja bilo kdo. 
To so predvsem priprava razne investicijske dokumentacije, kakšne razpisne 
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dokumentacije. Teh je bilo kar nekaj s področja javne razsvetljave. Potem imamo projekt 
obnovljivi deli energije. Dejansko tu sodelujoče občine sorazmerno glede na izvedene 
investicije, participirajo za programe osveščanja in informiranja predvsem po šolah. Tu so 
dejansko goriške šole dobro vključene, tako, da se potem ta denar povrne v bistvu nazaj 
na območju mestne občine. Potem se je začelo izdelovati Lokalni energetski koncept. Ta 
bo v bistvu letos tudi izdelan. 
 Tretji sklop so investicije. Kar nekaj investicij je iz naslova investicijskega 
vzdrževanja, v bistvu komunalne energetike, predvsem obnova toplovodnega in 
vročevodnega omrežja, potem nadalje tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Posebej bi 
izpostavil dejansko celovito energetsko sanacijo podružnične šole Solkan na Trnovem. 
Dejansko gre za prenovo kotlovnice, prehod iz kurilnega olja na palete, na obnovljiv vir, 
kakor tudi potem celovita sanacija ovoja stavbe, tako fasade kot tudi potem v bistvu 
stavbnega pohištva in tudi izolacija plošče proti strehi. Tu je bil projekt izveden v sklopu 
projekti Obnovljivi viri energije švicarskega prispevka, tako, da je ta samo kotlovnice bilo 
60 % sofinanciranje, za prenovo ovoja pa 85 % sofinanciranje. Tako, da če upoštevamo 
potem vložek, ki ga je dala mestna občina, je dejansko doba vračanja glede na dosežene 
prihranke pri stroških za energijo 5,4 leta. Potem pa so bile še manjše investicije, katere 
izvajajo ali same šole ali pa tudi potem mestna občina. Predvsem so to zamenjave oken 
v KS Čepovan, Vrtcu Solkan, v Osnovni šoli Čepovan, potem tudi nakupi kakšnih novih 
strojev kot je sušilni stroj v pralnici Mojca ali pa potem nakupi vozil z novejšimi in potem 
še v bistvu prenova notranje razsvetljave v Osnovni šoli Dornberk in pa Šempas. Tako, 
da to je samo poročilo, mislim, da je prav, da pogledamo še plan. 
 Dejansko je sam letni plan sestavljen spet iz vseh treh sklopov. Prva aktivnost je 
spet izdelava poročil, druga aktivnost je dejansko izvajanje upravljanja z energijo, 
podpora uporabnikom na podlagi Evropske direktive energetske učinkovitosti, dejansko 
mora javni sektor vsako leto izboljšati za 3 % energetsko učinkovitost. To je potem prišlo 
tudi v Energetski zakon, v pripravi je tudi uredba, sedaj je v javni obravnavi in vse osebje 
javnega prava mora vzpostaviti sistem upravljanja z energijo. Tako, da to je ena izmed 
aktivnosti in tudi potrebno bo potem letno poročati o rezultatih. Postaviti si je treba cilje in  
potem tudi poročati, ali so bili cilji doseženi. Tako, da je ta postavka dejansko ena ključnih 
zato, da imamo potem tudi relevantne podatke o rabi energije, da lahko potem na tej 
podlagi pripravljamo tudi dobre predloge za energetsko sanacijo, prijave na razne razpise 
in tako naprej.  
 Nadalje v ta sklop spada še informiranje, osveščanje tako občanov kot tudi potem 
razna izobraževanja. Zelo dobro se je obneslo izobraževanje hišnikov. Mi lahko 
prenovimo šolo, dejansko hišnik ne ve, kaj narediti in dostikrat stvari delujejo, čeprav ne 
bi bilo potrebno in energija se pa troši. Drugo je pa potem priprava projektnih predlogov 
oziroma tudi nalog za celovito energetsko sanacijo. Tako, da se tu v dogovoru z občinsko 
upravo tudi pripravlja, da bi potem prijavili v bistvu predloge na pričakovane razpise. 
Razpise se pričakuje drugo leto, tako, da je letos čas, da se pripravi potrebno 
dokumentacijo. Gre predvsem za projektno dokumentacijo. 
 Potem imamo tudi projekt Obnovljivi viri energije. Tu bo zaključni dogodek 3. 6. 
2015 v Novi Gorici. Sodeluje pa preko 50 šol iz celotne Primorske. Kot veste je po 
Energetskem zakonu, po pravilniku potrebno izdelati energetske izkaznice za vse javne 
stavbe, ki imajo več kot 500 m2 uporabne površine. Od 9. 7. naprej se bo ta meja spustila 
na 250, tako, da tu je prav, da bi se začelo s tem delati in da se vsaj za večje javne 
stavbe kot so šole, vrtci, ki so tudi stalno v uporabi, dejansko izdela energetske izkaznice.  
 Na področju investicij imamo spet ta prvi sklop vezan na investicijsko vzdrževanje, 
predvsem dejansko toplovodnega in vročevodnega omrežja, daljinske toplote. Tu je v 
bistvu tudi že predlagana sanacija strehe na Vrtcu Kekec. To smo prijavili tudi na  
projekte vire energije v primorskih občinah. Vemo, da se je spremil tečaj franka in evra. 
Glede na to, da imamo mi pogodbo v frankih, lahko računamo, da se bo dalo iz tečajnih 
razlik še kaj narediti. 
 Potem je v tem projektu tudi dejansko sanacija telovadnice Solkan, tako, da tu 
bomo videli, kaj se bo lahko dejansko naredilo že letos, sicer se pa planira, da se bo 
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prijavljalo naslednje leto, dejansko, kot se pričakuje tudi nove razpise in kjer se tudi že 
projektira nekatere šole oziroma sanacijo nekaterih šol. Tu bi potem lahko omenili še 
zamenjavo svetil v telovadnici v Osnovni šoli Čepovan in seveda smo mi v plan dali še 
eno vprašanje in tudi pobudo, da se letos v bistvu izvede razpis in podeli koncesijo za 
sanacijo javne razsvetljave. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala direktorju za podano izčrpno poročilo.  
 Odpiram razpravo. Najprej odbori. Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo smo imeli eno pripombo na predlog sklepa o seznanitvi z 
letnim poročilom, in sicer, da je v letnem poročilu pod točko III./1a.-1d. kot učinek 
dejavnosti, nepravilno navedeno »redno« vzdrževanje, ker dejansko gre samo za 
vzdrževalna dela, zato odbor predlaga, da se beseda »redno« izvzame. Mestnemu svetu 
MONG se predlaga, da predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih 
ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept in njihovih učinkih za leto 2014 v 
MONG s pripombo sprejme.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor? Ni imel pripomb.  
 Odpiram razpravo. Prva je prijavljena svetnica Ljubka Čargo. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
Pohvalila bi delovanje GOLEE z željo, da bi se naša občina bolje posluževala njihove 
pomoči oziroma nasvetov, saj smo njihovi soustanovitelji oziroma ustanovitelji.  
 Imam pa eno vprašanje. V prilogi pri obračunu del sem zasledila dvakrat obračun 
investicije pri vrtcu Čepovan, zamenjava oken za 6.147,54 EUR, pa me zanima, ali je to 
mogoče lapsus oziroma ali so bila ta dela dvakrat izvedena? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za dogovor, če je možno. 
 
Rajko Leban, direktor javnega zavoda GOLEA: 
V bistvu gre za osnovno šolo in za vrtec, bi pa morali to preveriti, si bom zapisal. Enkrat 
je osnovna šola, enkrat je vrtec, sta pa enaka zneska, tako, da to bo treba preveriti. Kot 
sem prej povedal, določene investicije predvsem manjše, izvajajo tudi same šole. V 
bistvu tu zraven prav aktivno nismo sodelovali in bo potrebno preveriti.  
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena na razpravo svetnica Karmen Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Tudi sama pričakujem, da bomo GOLEO kot zavod, ki ga je občina ustanovila, izkoristili 
bistveno bolje. Marsikatera severno primorska občina ali pa na splošno primorska občina 
se lahko pohvali z mnogimi projekti v preteklosti, ko so pridobivali evropska in državna 
sredstva in je GOLEA tu pomagala. Mislim, da smo bili mi tu bistveno premalo dejavni.  
 Direktor je danes omenil, da se boste prijavljali na razpise v prihodnjem letu in 
omenjali ste šole in vrtce. Zato me zanima, če mogoče imate na oddelku spisek, ali pa če 
imate odgovor, o katerih stavbah razmišljate in katere bi energetsko sanirali.  
 Opozarjam pa tudi, da če pridobivamo sredstva in gremo v neko sanacijo, potem 
je dobro, da stvari tudi stečejo. Povedala bom tudi konkreten primer. Vrtec Prvačina - ob 
novogradnji se je na streho vgradila fotovoltaika in če imam pravilno informacijo in če se 
ne motim, so bila pridobljena tudi državna sredstva za to obnovo. Fotovoltaika danes 
stoji. Zakaj? Preprosto zato, ker je občina čeprav je lastnik in soustanovitelj vrtca 
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prepustila vse pripravljene dokumentacije in upravljanje Osnovni šoli Dornberk, ki 
upravlja z vrtcem. Mislim, da je šola tam zato, da izobražuje otroke, da bi se ukvarjala s 
fotovoltaiko, mislim, da to ni ravno strokovno področje. Ker se nekaj let ni nič premaknilo, 
so se tudi tega lotili in je ravnateljica doktorirala tudi na področju fotovoltaike, ampak za 
dobiti vzdrževalca in nekoga, ki bo to upravljal, so tudi potrebna finančna sredstva. 
Občina kot ustanovitelj pa tudi finančnih sredstev za to ne zagotavlja.  
 Se pravi, da če že gremo v projekte, potem jih tudi smotrno uporabljajmo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Bo direktor odgovoril na kratko.   
 
Rajko Leban, direktor javnega zavoda GOLEA: 
V bistvu bi rekel, da kar se tiče priprave novih predlogov za prijave, kolikor sem  
seznanjen, vem, da se projektira tudi sanacija Osnovne šole Frana Erjavca. S projektanti 
smo se tudi že pogovarjali kakšne bodo rešitve, da bodo potem zadostovale tudi merilom, 
ki so v razpisu. Vemo, da tu gre za neko kombinacijo. En del ukrepov je upravičenih, ker 
lahko govorimo, da gre za ukrep učinkovite rabe, s tem ne moremo kandidirati. Drugi del 
ukrepov je pa iz naslova sanacije samega objekta, iz naslova same funkcionalnosti, kar 
pa niso upravičeni. Tako, da bo za upravičene ukrepe možna prijava. Ravno tako se 
projektira tudi Vrtec Šempas, mislim, da bo verjetno tudi še kaj in zato izdelujemo sedaj 
tudi ta Lokalno energetski koncept. V njem smo v bistvu analizirali porabo vse javne 
stavbe v občini in tudi potem predlagali katere so tiste, ki bi bile najbolj primerne za 
prijavo na razpise, ker moramo vedeti, da je eden izmed ključnih meril za sofinanciranje 
predvsem to kakšni bodo doseženi prihranki in objekt, ki je energetsko izredno najbolj 
neučinkovit ima največji potenciral prihrankov. Take v bistvu tudi lahko dejansko uspešno 
pripravimo na prijave. 
 Tako, da sam računam, da se bodo zadeve v letošnjem letu sprojektirale in nekje 
drugo leto, ko bodo razpisi, da bo lahko kakšna uspešna prijava, ker v Sloveniji gre pač 
počasi, operativni program izvajanja kohezijske politike je bil sicer s strani komisije 
sprejet v decembru. Potem mora država sprejeti še kar nekaj uredb, saj zaostajamo z 
uredbo o evropski strategiji prenove stavb. Ko bo ta uredba, bodo lahko potem tudi možni 
razpisi za sanacijo stavb. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Klemen Miklavič. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Sedaj se tudi mi pridružujemo pohvali agencije, ampak nikakor pa nismo zadovoljni s 
tem, kar beremo oziroma prepričani smo, da ni v domeni agencije.  
 Mi smo v Goriški.si prepričani, da si Nova Gorica zasluži, predvsem pa zmore več 
kot to, kar beremo iz področja energetike in pač dela te agencije. Vidimo, da ima  
agencija večji potencial. Vidimo ga predvsem iz dela skupaj z drugimi občinami, zato nas 
zanima oziroma sprašujem oba, vas direktor in načelnico, zakaj prihaja do takih razlik? 
Zakaj je Nova Gorica tako neambiciozna na področju energetske sanacije oziroma 
energetske politike nasploh v primerjavi z drugimi občinami v katerih deluje GOLEA?  
 Prosim direktorja, da ste pri tem neposredni, ker pač nas tu zanima, zakaj prihaja 
do takšne stagnacije na tem področju? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za odgovor. 
 
Rajko Leban, direktor javnega zavoda GOLEA: 
Na to vprašanje je težko odgovoriti. Bom pač povedal svoje razmišljanje.   
 Mestna občina je velika občina. V eni mali občini se dejansko lahko zmenijo 
župan in še dve osebi in že zaradi tega za neko stvar rabite v mestni občini daljše 
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procedure, več časa, velikokrat pa zadeve gredo zelo na hitro. Zato mislim, da se stvari  
spreminjajo predvsem s tega naslova, da se postopoma dejansko izlušči stavbe, ki so 
primerne za kandidiranje na razpise. Svetniki boste po statistikah sprejemali proračun in 
če bodo v proračunu dejansko sredstva, bodo tudi projekti pripravljeni in bodo na podlagi 
projektov možne uspešne prijave na razne razpise. Težava je v tem, da če v bistvu ni 
pripravljene projektne dokumentacije takrat, ko je objavljen razpis, je izredno malo časa 
in mislim, da je bil eden izmed teh razlogov zakaj je bil v preteklosti lahko izplen manjši, 
kot bi lahko sicer bil. Priznam, da bi bil lahko večji, vendar, če se do časa ne začne 
pripravljati, je potem težko na hitro nekaj narediti. Tako, da bi bil to moj odgovor. Če pa  
spremljam to sodelovanje, mislim, da se stvari izboljšujejo in gredo v pravi smeri. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala za odgovor. Naslednji je prijavljen...  
 
Svetnik Klemen Miklavčič: 
Od načelnice bi rad slišal odgovor na isto vprašanje, če je možno? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim župana, če lahko. 
 
Matej Arčon, župan: 
Res je, kar je povedal direktor GOLEE. Občina je velika, potreb je tudi veliko na različnih 
področjih, bodisi vodo oskrbe, kanalizacije in tudi na področju energetske sanacije.  
 Treba je vedeti nekaj, da smo v prejšnjem mandatu izpeljali kar nekaj pomembnih 
investicij na področju predšolske in šolske vzgoje, Vrtec Prvačina, Vrtec Ciciban, Julka 
Pavletič, Fran Erjavec. Vse te investicije so vključevale energetsko sanacijo tako, kot 
predpisuje zakon. Drugi segment je pa tisti segment, kjer gre izključno samo za 
energetsko sanacijo. Tu smo bili pa, roko na srce, šibki, ker dejansko dokumentacije v 
preteklosti nismo imeli pripravljene in smo tudi na momente »ad hoc« pripravljali 
dokumentacijo in potem izpeljali tisto, kar smo v tistem trenutku lahko izpeljali. Zato smo 
na nek način tudi z GOLEO imeli kar nekaj pomembnih sestankov in osnova za to je bila 
tudi energetski pregled vseh javnih stavb v lasti MONG. Zato je GOLEA pripravila z 
ravnatelji, s hišniki dejansko tudi delavnice, zato se je uvedlo v vseh teh objektih 
energetsko knjigovodstvo in na podlagi teh parametrov, ki smo jih imeli in ki jih imamo 
sedaj, lahko začnemo intenzivno pripravljati dokumentacijo za naslednji paket vira 
financiranja s strani države, ki bo dal prednost tem energetskim sanacijam.  
 Mi smo imeli včeraj sestanek in smo se dejansko na nek način dogovorili, na 
kakšen način bomo te zadeve peljali naprej. S tem, da se je seveda treba tudi nekaj 
naučiti iz preteklosti. Zato bo tudi ta lokalni energetski koncept v vmesni fazi tudi že 
pripravljen, dal bo tudi smernice in pokazal dejansko kje so tiste prioritete energetske 
sanacije. Zato smo vas tudi pozvali, da to usmerjevalno skupino dopolnim. Se pravi, da 
so tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki vključeni v to in zato bo ta lokalni energetski 
koncept tudi s to usmerjevalno skupino na tem mestnem svetu dal neke smernice, bodisi 
za področje energetske sanacije in bodisi tudi za področje oskrbovanja s toplotno 
energijo, tisto kar je spraševala tudi prej svetnica Ana Jug in od tam naprej bo seveda 
odločitev, ne samo uprave, tudi občinskega sveta, kam in na kakšen način bomo peljali to 
področje. Upam, da sem odgovoril dovolj izčrpno.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prvi je prijavljen na repliko svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Že včeraj smo na gospodarskem odboru nekateri svetniki izpostavljali in rad bi opozoril 
na določeno ugotovitev.   
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 Res je, da je izdelava novega lokalnega energetskega koncepta v zaključni fazi. 
Lani smo namenili 10.000,00 EUR, letos bomo še dodatnih 5.5000,00 EUR. Poleg tega 
imamo tudi predvidena oziroma rezervirana sredstva v višini 20.000,00 EUR za izdelavo 
energetskih izkaznic za javne objekte. Kakor smo se pozanimali, gre za približno dvajset 
objektov, ki jih najdete čisto na začetku, ko so našteti. V glavnem so to osnovne šole in 
vrtci.  
 Rad bi pa tudi potem opozoril na projekt Energy Village, ki so ga uspešno 
zaključili v lokalnem energetskem podjetju in res bi pozval k temu, ker je dejansko 
razvidno to, da se določena dela podvajajo, določena zbiranja podatkov se podvaja v 
različnih dokumentih, bi pozval k temu, da je tu Lokalna energetska pisarna čim bolj 
gospodarna in ekonomična ter rajši tista sredstva, ki bi eventualno ostajala pri pripravi teh 
dokumentov, namenili konkretni pripravi projektov na razpise.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen Anton Peršič. Bi pa še enkrat opozoril, da termin replike uporabljate 
dejansko za replike, ne za razpravo, ker v bodoče tega ne bom več dovolil.  
 
Svetnik Anton Peršič: 
Večino mojega vprašanja je že omenil svetnik Anton Harej, je pa vseeno kot vprašanje na 
razpravo odgovor župana, ki je rekel, da se pripravljajo te dokumentacije za razpise. 
Potem me zanimajo ta sredstva, ker če tu pregledam v teh tabelah, vidim, da je v 
glavnem 100% MONG. Kdo še financira ta sredstva? Država? Razen švicarski skladi, 
kdo še financira te energetske sanacije, če se prijavljamo na razpise?   
 
Rajko Leban, direktor javnega zavoda GOLEA: 
V bistvu je tako, da projekti in investicijska dokumentacija nista upravičena stroška na 
razpisih. Na razpisih so upravičeni stroški izvedeni projekti učinkovite rabe energije, kot 
na primer zamenjava stavbnega pohištva, dodatna toplotna izolacija na ovoju, prenova 
ogrevalnih sistemov oziroma sistemov tudi za prezračevanje, hlajenje, tako, da sta 
projektna in investicijska dokumentacija dejansko v vseh občinah v breme občine. Je pa 
pogoj dejansko takrat, ko je razpis objavljen, da je ta dokumentacija tudi v prijavi 
priložena. Kot sem prej povedal, je bila tudi glavna težava pred dvema letoma, ker 
dejansko so bili odprti razpisi in tiste občine, ki so kaj imele so bile v prednosti, ker vemo, 
da ko se razpis objavi, je običajno v roku 45 dni prvo odpiranje in tisti, ki to ima je 
uspešen, tisti, ki to nima se pa že običajno na prvem odpiranju sredstva po črpajo. Tako, 
da tudi zato sem odbil ta predlog, da se dejansko določena projektna dokumentacija 
izdela, tako, da ko se bodo enkrat začeli odpirati razpisi, da bo lahko tudi mestna občina 
ustrezno od reagirala in bila pri tem uspešnejša. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Zanima me, ali je vaše podjetje že delalo razpise za javno razsvetljavo v drugi občini, ali 
ste bili povabljeni za pripravo javnega razpisa v naši občini? Če vam je znano, ali je v 
bližnji prihodnosti predviden razpis za sofinanciranje javne razsvetljave s strani države ali 
Evropske unije, glede na to, da je lani izgubila naša občina 300.000,00 EUR, ker je bil 
razpis pripravljen, da ne rečem pomanjkljivo?  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za odgovor. 
 
Rajko Leban, direktor javnega zavoda GOLEA: 
Dejansko bom šel po vrsti. GOLEA je pač zavod v 100 % mestne občine. Ni podjetje. Mi 
smo kar za nekaj občin pripravljali dejansko najprej študije, potem tudi samo razpisno 
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dokumentacijo. Nekatere občine so pač same investirale in je šlo to za neko javno 
naročilo, večinoma tudi potem za javno zasebno partnerstvo. Tudi v mestni občini v 
začetni fazi smo bili zraven, potem pa nismo bili v vseh fazah.  
 Že v začetku sem povedal, da so določene naloge tiste, ki jih mi delamo v javnem 
interesu za občine, s katerimi imamo pogodbe in te so navedene v 225. členu. Recimo 
razna investicijska dokumentacija, razne študije, to so tržne aktivnosti in je pač odvisno 
od zbiranja ponudb, načina postopka. Nekdo pač lahko to dela, ali ne. Tudi v lanskem 
letu potem smo bili povabljeni zraven in se je dejansko kar se tiče javne razsvetljave v 
MONG, prečistilo, če rečem temu vse popise, tako, da smo prišli na en tak okvir, ki bi bil 
sprejemljiv in bi lahko pričakovali, da bi dobil tudi katerega ponudnika. Problem prvotnega 
razpisa kjer ni bilo nobenega ponudnika je bil v tem, da se je enostavno preveč naložilo. 
Če se naloži premalo vseh omaric na novo, pomeni, da se potem take investicije s 
prihranki ne da več povrniti. 
 Zato je bilo to treba prečistiti. Tu je težava tudi v tem. Mislim, da je MONG ena 
rednih, da jo pred objavo razpisne dokumentacije mora v bistvu potrditi mestni svet. 
Glede na to, da smo bili lani tu poleti tik pred volitvami, je bilo to že nemogoče izvesti. 
Zato se dejansko lansko leto potem tudi to ni zgodilo. Tako, da je tudi ta problem. 
Računam pa, da se bo letos to zgodilo. Tu je več stvari. Ravno tako, da vsaka 
sprememba odloka, ki se zgodi, pomeni, da je treba ponovno ponavljati zadeve in 
uskladiti z odlokom. Tako, da tu je v bistvu na eni in na drugi strani potrebno več 
sodelovanja, če hočemo, da bomo v bistvu letos res objavili razpis, pridobili 
koncesionarja in potem, da bomo šli v izvedbo in da bomo lovili tudi te roke, ki jih pač 
nalaga občinam uredba o svetlobnem onesnaževanju. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Se opravičujem. Mogoče ste preslišal del vprašanja, in sicer če je razpis? 
 
Rajko Leban, direktor javnega zavoda GOLEA: 
Se opravičujem, ker je bilo več vprašanj, vseh si nisem mogel zapomniti, sicer imam tudi 
tu zapisano.  
 Dejansko iz kohezijskih sredstev, to pomeni Ministrstvo za infrastrukturo, ne 
načrtuje v bistvu novih razpisov za sofinanciranje javne razsvetljave, to pa iz razloga, ker 
subvencije naj bi bile tam, kjer zadeve niso ekonomsko upravičene. S subvencijami bi 
bile za toplotno izolacijo stavb, za stavbno pohištvo, kjer imamo dobo vračanja 20–0 let in 
tam bi morda dobili v bistvu nekoga, ki bi zaradi ekonomskega interesa to tudi naredil, do 
čim pri razsvetljavi ta razmerja investicije in prihrankov so take, da so lahko dobe 
vračanja pod deset let, pač stvar tehnologije in v teh primerih se tu ne vidi smisla, da bi 
se konkretno subvencioniralo in dejansko se vidi možnosti, da je možno pridobiti brez 
subvencije ali koncesionarja ali pa da občina sama ali pa država, če ima za ta namen 
lastna sredstva. Tako, da je bil samo en razpis za javno razsvetljavo na ministrstvu in 
potem je bil  v bistvu konec leta 2012 zadnji rok in potem ni bilo več. Prav iz tega razloga. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica Tatjana Krepše ima razpravo. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Krapše in ne Krepše, se opravičujem, ampak se velikokrat to zamenja. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se opravičujem tudi sam. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
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V stranki SMC smo tudi temeljito pregledali gradivo, prediskutirali in tudi osebno se 
pridružujem pohvalam GOLEI, ki so jo izrekli tudi moji predhodniki, ampak žal se tudi v 
stranki SMC ne moramo zadovoljiti z gradivom, ki ga imamo pred seboj, pa bom 
poskušala utemeljiti zakaj ne. 
 Glede na finančni vložek za management in glede na finančni vložek, ki ga je 
mestna občina dala za izvedbo del, menimo, da je absolutno prevelik vložek za 
management v primerjavi z izvedbenimi deli. To ste tudi predhodniki že opozarjali z 
drugačnimi vprašanji, vendar tudi mi ugotavljamo, da morda mestna občina ne dovolj 
izkorišča GOLEE, ali pa je morda kakšen drugi razlog.  
 Druga zadeva, ki smo jo opazili je naslednja. V poročilu pod točko III/4d. - 
Investicije občinski javni objekti je navedeno, da je za Vrtec Nova Gorica bilo porabljenih 
za nakup novega sušilnega stroja v pralnici Mojca in univerzalnega stroja centralne 
kurjave 12.813,80 EUR, torej je naveden strošek, za katerega se sprašujemo, ali bi vrtec, 
če ne bi bilo stroškov managementa, ki je pripravil morda, ne vemo, kaj je pripravil, vrtec 
ne bi nabavil tega, kar je tu zapisano. Namreč iz prakse vemo, da so določena dela nujno 
izvedena brez vložka managementa, ki ga mestna občina v tem primeru tu nakazuje. Pa 
ne kritiziram dela managementa, ampak sprašujem. Ali se morda stroški podvajajo? Kajti 
konkretno tudi za vsa javna naročila vemo, da javni zavodi morajo in imajo tudi sklenjene 
pogodbe z določenimi izvajalci, ki izvajajo javna naročila, zato vidimo ta ista dela 
navedena tudi tu v tem strošku v poročilu in v načrtu za naprej. Ali torej gre za podvajanje 
finančnega vložka, ali morda je to nerodno zapisano, ali pa napak razumemo? 
 Naprej, kar je morda pa kot vprašanje, ki ga imate že danes v odgovor, ali pa 
pričakujemo za naslednjič. Iz poročila je razvidno, da je bilo v lanskem letu na 
toplovodnem omrežju opravljenih za 165.000,00 EUR in še nekaj več vzdrževalnih del. 
Postavljamo vprašanje, kdo je ta vzdrževalna dela izvajal? Če je to KENOG, pomeni, da 
uporabniki storitev KENOGA stroške vzdrževanja plačujemo dvakrat. Enkrat skozi fiksne 
stroške ogrevanja, v katerih je tudi strošek ekipe vzdrževalcev na KENOGU in drugič  kot 
plačniki občinskega proračuna, kar je razvidno iz poročila.  
 Naprej menimo, da morda gre samo za neroden zapis, ali pa nejasnost na katero 
opozarjamo. V I. in II. delu zapisa iz poročila in načrta je zapisano takole: « I. Obračun del 
in način plačila za dela energetskega managementa, kar je navedeno v postavki 
konkretno 1/6. Izvedba delavnic za izobraževanje javnih uslužbencev na temo 
energetske učinkovitosti.« Pod II. Obračun del in način plačila za druga dela, gre zopet  
za izobraževanje, vendar tokrat drugih uporabnikov - učencev, ampak enkrat se stroške 
šteje kot stroški managementa, drugič pa stroški drugih del. Torej, opozarjamo na 
sestavo in zapis gradiva, ki po naši presoji ni konsistenten.  
 Zato predlagamo, da se pripravi novo gradivo temeljiteje, tudi analizira, kot že prej 
omenjene stroške, ki so bili porabljeni v poročilu, ali se podvajajo stroški, ali dejansko gre 
za samo nerodno zapisano zadevo. Zato predlagamo, da se v današnjem dnevu to 
poročilo in predlog ne sprejme, ampak pripravi novo gradivo, kjer bo temeljiteje prikazan 
posamezen strošek posameznih postavk.  

 
PRILOGA 20 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za odgovor.  
 
Rajko Leban, direktor javnega zavoda GOLEA: 
V bistvu je poročilo pripravljeno skladno s Pravilnikom o metodologiji in obveznostmi  za 
izdelavo lokalnih energetskih konceptov in mi ga moramo v taki vsebini oddati. Tak 
obrazec in tak način je predpisalo pristojno Ministrstvo za energijo. Tako, da ob tem bi 
lahko kaj drugega še dali zraven, če je to pač zahteva mestnega sveta. Ampak poročilo 
kot tako mora biti v taki obliki.  
 Potem navajate okrog stroškov. V bistvu je zavod GOLEA res ustanovila MONG, 
vendar mi iz nobenega proračuna ne dobimo sredstev za delovanje ali za plače. Mi si 
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moramo sami zaslužiti plačo, pa tudi pokrivati stroške. To je z delom, ki ga izvajamo za 
občine skladno s 325. členom in drugimi. Tako, da tudi samo poročilo, če ste videli, prvo 
je tisto, kar naj bi bilo vezano na delo energetskega managerja, drugo so potem druga 
dela. Tam so dela, ki jih v bistvu vsak, ki je kvalificiran lahko izvaja. Ta dela mora tudi 
občina oddati skladno z zakonom o javnem naročanju in tretji sklop so investicije.  
 Pripombe na izobraževanje uslužbencev. To so te delavnice. Bile so dejansko 
izvedene  za uslužbence po osnovnih šolah, tam kjer se je potem tudi v bistvu uvedlo 
energetsko knjigovodstvo. V bistvu so se usposabljali zato, da se stroški zmanjšajo. 
Potem v točki II. pa dejansko tudi nimate vrednosti, to je pa zato, da so se uslužbenci 
udeležili določenih seminarjev, konferenc, ki so bile brezplačne. Samo navedli smo jih pa 
v poročilo zaradi poročila kot takega. Tu ni bila izvedena neka aktivnost. Pri investicijah 
ste v bistvu omenili problematiko, če rečemo tega izvajanja investicijskih del na 
toplovodnem oziroma vročevodnem omrežju. Dejansko je učinek tak, da občina investira, 
potem pa v bistvu v višini najemnine in tu se zadeva v bistvu samo obrne. Z vidika 
proračuna je to potem na koncu, na eni strani gre, na drugi strani pride. 
 Mi kot sem že prej povedal, dejansko izdelujemo lokalni energetski koncept. V 
njem bo v bistvu predvidenih več scenarijev nadaljnjega razvoja daljinskega ogrevanja v 
mestu Nova Gorica in tu upoštevamo tudi spremembe, ki se dogajajo. Dejansko to 
področje z Ministrstva za gospodarstvo sedaj prihaja na Agencijo za energijo. 
Spremenjena je tudi metodologija dejansko obračuna fiksnega dela na priključno moč. 
Ampak to so že detajli, tako, da tu sodeluje v lokalno energetskem konceptu zelo  
detajlno prikazano in simulacije bodo za različne scenarije. Tako, da boste imeli potem  
neko možnost sprejemati odločitve za naprej. 
 Sušilni stroj. Dejansko lahko rečem, da so določene investicije tiste, ki smo 
aktivno vključeni zraven, zato ga v poročilo vnesemo in v bistvu je v vrtcu v Novi Gorici 
prišlo do nakupa novega sušilnega stroja predvsem zaradi tega, ker je bil stari dotrajan. 
Tako, da tu težko govorimo o tem, da bomo mi imeli iz energetske učinkovitosti neki 
učinek, ampak s tega utemeljili upravičenost in tudi tam v bistvu vemo, da gre za 700 
otrok zadaj. Zaradi tega je bil v bistvu tak strošek.  
 Kar se pa tiče pripombe dejansko na strošek samega managementa. V bistvu ta 
pripomba je bila tudi na odboru za gospodarstvo. Ponujamo tudi drugo rešitev. Dejansko, 
če pogledamo rabo energije v javnih stavbah, če upoštevamo, da se aktivno dela na 
organizacijskih ukrepih, na mehkih ukrepih, lahko do približno 10 % pridobimo oziroma 
zmanjšamo stroške za energijo, kar pomeni, da imamo potenciala na teh naštetih šolah, 
vrtcih približno 30.000,00 EUR. Te prihranke bi si lahko delili in sploh nimate v proračunu 
stroška za management, pač pa imate v bistvu strošek za energijo, tam se pa na osnovi 
prihrankov v bistvu zmanjša strošek, ta pa se lahko deli na tistega, ki izvaja, na 
uporabnike zato, da so stimulirani, da se ukrepi izvajajo in seveda tudi na občino. To so 
pač modeli, ki jih ponujajo tudi tako imenovana ESCO podjetja v obliki javno zasebnega 
partnerstva, s tem, da si oni tam običajno vzamejo 90 % prihrankov, 10 % pa pustijo 
javnemu partnerju. To je pač lahko možno, da se zadeva deli na tri dele in se v bistvu 
lahko tudi iz tega naslova to pokrije. Če se dela na ukrepih zmanjšanja rabe energije, so 
v bistvu stroški za to hitro povračljivi. Tako, da se lahko tudi na tak način zadeva obrne. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica, ste zadovoljna z odgovorom in umikate svoj predlog? 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Težko bi rekla, da sem zadovoljna, kajti tudi sam direktor pravi, obrazec je podan. 
Opozorila sem na težave v zapisu v samem obrazcu. Nisem govorila o točki II/6 ampak o 
II/3 konkretno. V točki II/3  je zapisano, da se projekt Obnovljivi viri energije v primorskih 
občinah financira tudi sorazmerni delež stroškov za izvedbo projektnih aktivnosti pod 
številko 3, 4, 5, aktivnosti izvedbe izobraževanja osnovnošolskih otrok. Govorim o 
izobraževanju. To so drugi stroški. Če računamo in preračunavamo stroške, višina 
managementa pod točko I, tam je razviden strošek managementa in govorimo o 
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izobraževanju, menim, da tudi točka II/3 gre v kontekst managementa, kajti tudi v tem 
primeru gre za izobraževanje in ne za druga dela.  
 Moj poudarek je bil, da se strinjamo, soglašamo, podpiramo delo, ki ga opravlja  
agencija, vendar je morda še enkrat za pretehtati in pregledati, saj menimo, da je 
izkoristek absolutno premajhen na vložek dela v managementu. To je bila naša osnovna 
pripomba.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorja, če je možno zares kratek odgovor. Opozarjam pa svetnico, da ni vložila 
v pisni obliki tega predloga, tako, da žal ne bomo mogli dati na glasovanje. 
 
Rajko Leban, direktor javnega zavoda GOLEA: 
V bistvu, če prav razumem, se pogovarjamo o postavki II/5. Ker postavka II/3. je priprava 
investicijske dokumentacije in v bistvu projekt Obnovljivi viri energije v primorskih 
občinah, v njem sodeluje osem občin in obsega v bistvu več sklopov aktivnosti. Prvi sklop 
je bila fotovoltaika na protihrupni ograji, drugi sklop je bil pa sanacija objektov, kjer je tudi 
Podružnična šola Trnovo in se v bistvu vse aktivnosti sofinancirajo v določeni višini, tudi 
aktivnosti iz krožkov, ki se skozi ta projekt izvajajo po vseh šolah, se financira 85 % in 
ostalih 15 % pa občine prispevajo gleda na višino investicij, ki se v posamezni občini 
izvaja. Tako, da to je ta postavka II/5. 
 Če pogledamo šole. V bistvu šole imajo pokriti dve uri na teden mentorja in ves 
didaktičen material, kar pomeni, da te večje šole pridejo imajo zahtevke od 3.000,00 EUR 
do 5.000,00 EUR in če bi to sešteli, bi rekel, da bistveno več pride v šole zato, ker to 
predstavlja dejansko 15 % tistega deleža, ki je bil nepokrit s strani švicarskega prispevka. 
Upam, da sem bil razumljiv, če ne vam bom mogel več stvari poslati, vendar ne vem, če 
je tu dovolj časa za to.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Postopkovno ima svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Opozarjam, da se je ponovno zgodila podobna situacija kot na prejšnji seji. To je še en 
dokaz, da mora statutarno-pravna komisija zavzeti stališče do načina delovanja svetnikov 
v mestnem svetu.   
 Sklicevanje na člen, ki določa, da se vsi drugi sklepi, vsi drugi akti v mestnem 
svetu sprejemajo po enakem postopku, kot se sprejemajo odloki po skrajšanem postopku 
ali po hitrem postopku, je nevzdržno, neživljenjsko, nečloveško, ovira in nesorazmerno 
otežuje delo svetnikov pri opravljanju svoje funkcije.  
 Predsedujoči, prosim, da se vzdržimo takih razlag, da je vse treba dati pismeno. 
Kolegica svetnica je dala jasen predlog, pobudo, sklep, kakor želite, ki je šel preko medija 
v zapis, magnetogram in ni nobene potrebe, da mora za potrebo zapisnika, kakorkoli 
arhiva, dati to še v pisni obliki. Lepo vas prosim, bodimo prijazni, če že nismo do 
občanov, vsaj do svetnikov. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Spoštovani svetnik, hvala za razlago.  
 Naj povem, da to ni novo, da velja že veliko, veliko let. Vi bi to kot dolgoleten 
svetnik lahko in moral vedeti, ampak do sedaj se to ni eksplicitno izvajalo. Od sedaj 
naprej se pa bo eksplicitno izvajalo in svetnica ima do konca razprave še vedno možnost, 
da vloži to v pisni obliki in bomo dali to na glasovanje.  
 Izvolite repliko. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Predsedujoči, rekel ste, da je to že veljalo dosti let in se ni uporabljalo. To pomeni po vaši 
razlagi, da se je kršil poslovnik vsa ta leta, od sedaj naprej ga bomo pa spoštovali? To je 
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še en razlog več, da statutarna-pravna komisija vzame mojo pobudo resno v obravnavo. 
Kajti tak način je nesprejemljiv.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Statutarno-pravna komisija bo to sigurno obravnavala in podala.  
 Svetnik Veličkov, ste imel tudi vi proceduralno? 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Ne, ste povedal vse.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Tomaž Jug. 
 
Svetnik Tomaž Jug: 
Po branju tega poročila in po vseh obrazložitvah na odboru za gospodarstvo ugotavljamo, 
da večino dela GOLEE je dejansko v MONG usmerjeno v sanacijo stanja, predvsem na 
stavbe, na ogrevanje ter na izobraževanje.  
 Kar pa tu notri pogrešam so drugi posegi v energetiki, ki jih ne najdem, sploh v 
planu 2015, ki je tudi vezan na proračun, katerega smo tudi sprejemali, ampak pogrešam 
električne polnilnice. Na odboru za gospodarstvo smo ugotovili, da je v resnici največji 
potrošnik v občini promet, potem imamo elektriko, razsvetljavo in tako naprej. 
 O razsvetljavi je bilo veliko povedano. To je tudi ena postavka, ki jo pogrešam. 
Res, da je to vezano na javni razpis, ampak mislim, da agencija, katero je ustanovila 
mestna občina zato, da pomaga in ureja energetske zadeve, energetske vidike v občini, 
bi morala imeti širšo vizijo. Se pravi, tudi predlogi in aktivnosti, ki jih izvaja, bi morale biti 
vezane ne samo na sanacijo, ne samo na izobraževanje, ampak tudi na druga področja 
energetike, to pomeni vse obnovljive vire, to pomeni trajnostni promet. Mestna uprava 
nam je lepo obrazložila, da se je prijavila na razpise za trajnostno mobilnost. Ampak kljub 
temu menim, da GOLEA kot taka bi morala biti bolj aktiven suport občini pri samem 
oblikovanju te energetske politike na širšem področju, ne samo na področju sanacij in 
izobraževanja, ker tudi menim, da je to in v interesu same GOLEE kot agencije, ker od 
teh razpisov in aktivnosti živi in v interesu občanov.  
 Zato pač predlagam, da pride do večje vključenosti mestnega sveta glede 
predlogov o javnih razpisih in potencialnih aktivnostih na področju izboljšanja oziroma 
vpeljave novih energetskih konceptov v občini. Predvsem zato, ker ko bomo sprejemali 
proračun za leto 2016, vi ste pač vezani neposredno na ta proračun, vaša aktivnost je 
tudi vezana na proračun, ki ga bomo sprejemali, mislim, da je pravilno, da je mestni svet 
seznanjen z možnostmi, ki obstajajo, zato, da lahko tudi upravičeno namenimo večja 
sredstva tem aktivnostim, sploh tam kjer so subvencionirana s strani države ali še boljše 
Evropske unije.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Klemen Miklavič na koga imate repliko? 
 
Svetnik Klemen Mikalvič: 
Na razpravo kolega Juga. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Na razpravo svetnika Juga? 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Kolega Jug, razumel sem in morda sem narobe razumel, da so stvari obrnjene.  
 Občina je tista, ki mora imeti vizijo in nameniti pozornost energetski politiki. Ne 
samo sanaciji, celotni energetski politiki, o tem govorimo že nekaj sej in potem je GOLEA 
tista, ki servisira, ki prevzame zadeve in ki pripravlja dokumentacijo za razpise in tako 
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naprej. Se pravi, tudi na nas, mestnih svetnikih je, da naslednjič, ko se o tem odločamo, 
zahtevamo temeljito razpravo in zahtevamo tudi, da se pripravi na občinski ravni en 
celovit plan, ki ga bomo lahko zasledovali mi in za katerega bomo lahko prosili GOLEO,  
da nam pomaga ga zasledovati s svojo strokovnostjo. Če sem dobro razumel, so druge 
občine že naredile in to sodelovanje poteka zgledno.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Tomaž Jug, replike na repliko ni.  
 
Svetnik Tomaž Jug: 
Sem bil izzvan.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Svetnik Tomaž Jug: 
Glede na to, da je občina ustanoviteljica GOLEE, solastnica GOLEE in glede na to, da je 
GOLEA tisti organ, skoraj bi rekel tista organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom 
energetskega managementa in upravljanja s temi viri, menim, da je dosti bolj smiselno, 
da je projektivnost s strani GOLEE napram občini zato, ker ima bistveno več znanja, 
razumevanja, sledenja razpisom in vse kar se na tem področju dogaja. Jasno pa je, da je  
občina tista, ki na koncu sprejema te odločitve, ki sprejema proračun, ki odreja pač kam 
gredo sredstva, tam pa je GOLEA kot dejansko eden od ponudnikov, ki tekmuje 
enakovredno z ostalimi na razpisih. Samo dejansko verjamem, si mislim, če se ne motim, 
da je bolj smiselno to, da nekdo, ki je strokovnjak na svojem področju in ki je v lasti 
mestne občine, poskrbi za to, da se občina pravilno odloča. To je samo moje mnenje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja prijavljena na razpravo je svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Na tem mestu bi imela eno vprašanje.  
 V Šempasu dajemo v najem nepremičnino in me zanima, kako in na koga naj se 
obrnemo za izdelavo energetske izkaznice, ker je nujna? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Rajko Leban, direktor javnega zavoda GOLEA: 
Izkoristil bom priliko in bom še odgovoril na vprašanje g. Tomaža Juga.  
 Dejansko danes obravnavamo poročilo, ki je predpisano s strani ministrstva. 
Lokalni energetski koncept bo pa tisti, ki bo dejansko podal strategijo na področju 
energetike iz širšega vidika. Tam obdelujemo tudi promet, tudi industrijo, tudi 
gospodinjstva in ne samo javne stavbe. To smo tudi na odboru videli, dejansko javne 
stavbe so zelo majhen segment v tem sklopu. Tako, da k letu bo tu dokument in ga boste 
obravnavali najprej na odboru in potem pa na mestnem svetu. To je tisti dokument o 
katerem bo treba razpravljati in dejansko tudi pripraviti v čim boljši vsebini. 
  Odgovor ge. svetnici. Energetsko izkaznico dejansko lahko izdelajo vsi 
pooblaščeni neodvisni strokovnjaki. Teh nas je veliko v Sloveniji. Eden izmed njih sem 
tudi jaz oziroma GOLEA kot izdajatelj.  
 Predlagam vam, da pridobite tri ponudbe in se potem odločite. Seznam dobite na 
spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, tam imate vse navedeno, kdo je izdajatelj, kdo 
lahko izdela. Mislim, da smo na Goriškem trije in najboljše je, da vse vprašate za 
ponudbo in tisti, ki bo dal najnižjo ceno, ga izberete.  
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Svetnica Damjana Pavlica: 
Kdo je pa plačnik teh stroškov? Krajevna skupnost? 
 
Rajko Leban, direktor javnega zavoda GOELA: 
V bistvu je na lastniku obveza za pridobitev izkaznice. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Hvala lepa. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Je še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Poslušal sem danes to razpravo in sem slišal nekaj pohval ter tudi nekaj pripomb na delo 
GOLEE in sploh na ta energetski koncept, ki ga imamo.  
 Ge. Krapše, ki je želela, da se to poročilo še enkrat popravi, moram povedati, da 
je to samo poročilo, ki ga jemljemo na znanje in s tem ne moremo vplivati na nič drugega. 
Je pa res, da danes kar razpravljamo ima kar nekaj pomena. Zakaj? Zato, ker vidimo iz 
poročila, da se tega poslužujejo samo javni zavodi, kateri soustanovitelj je občina, za 
katere plačuje občina, vmes pa dela še GOLEA neko dokumentacijo.  
 Če mene vprašate, da sem lastnik nekega objekta in da sem opazil, da je tam 
velika energetska izguba, ne bom šel po tej poti. Zakaj ne? Povedal bom. Najprej moraš  
eno leto delati energetsko knjigovodstvo, po enem letu daš to GOLEI, oni to pregledajo 
še nekaj časa, drugo leto dobiš projekt, ki ti pove, da moraš zamenjati razbito šipo na 
oknu. To je prepočasno delo, prepočasno in ni učinkov. Ugotovili so tudi že nekateri pred 
menoj, da je premalo učinkov in premajhni so rezultati za enkrat za tisto kar vlagamo.  
 Zato se res sprašujem, da pri tem prekladamo denarje iz levega žepa v desni žep, 
če ima še smisel, da to počnemo?  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Želite odgovore ali je to vaša ugotovitev? 
 
Svetnik Anton Peršič: 
To je moje mnenje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
To je vaše mnenje oziroma ugotovitev, se pravi, odgovor ni potreben. Ima pa svetnica 
Tatjana Krapše repliko. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Kolega Peršič, res je, da se poročila v številkah ne da spreminjati, da se spremeniti v 
natančnosti obrazložitev. Prav to je smisel kar ste rekli, da se ne bi ponavljale podobne 
težave v naprej in kar pomeni izhodišče tudi za načrtovanje dela v bodoče, konec koncev 
tudi za leto 2015 in temu je bila namenjena pripomba, da se natančneje poda analiza 
poročila.  
 Res je, ugotavljate prav. Sama sem imela možnost biti vključena v procese v 
javnem sektorju, kjer vem, kako se določene zadeve ne hote podvajajo in če vemo, da je 
prav javni sektor v letošnjem letu 2015 najbolj finančno prikrajšan, približno 20 % manj 
stroškov v javni sektor, moramo biti zelo občutljivi na sredstva, ki se načrtujejo tudi v 
bodoče. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo.  
 Dajem na glasovanje predlog sklepa svetnice Tatjane Krapše, in sicer, da se 
predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedbenih ukrepih po akcijskem načrtu 
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Lokalni energetski koncept in njihovih učinkih za leto 2014 v MONG zavrne in pripravi 
natančnejše poročilo z računovodskimi izkazi in izvajalci del, na primer sanacija 
toplovoda. Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 9 glasovalo za, 16 proti. 
ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ana Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Klemen 
Miklavič, Anton Peršič, Simon Rosič, Gregor Veličkov, Miran Vidmar. 
PROTI so glasovali:Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš 
Dugulin, Tomaž Jug, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Tadej Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, 
Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Predlog ni bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog sklepa odbora za gospodarstvo: »Odbor za 
gospodarstvo je na predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih 
ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept in njihovih učinkih za leto 
2014 v MONG imel pripombo, in sicer, da je v letnem poročilu pod točko III./1a.-1d. 
kot učinek dejavnosti, nepravilno navedeno »redno« vzdrževanje. Odbor predlaga, 
da se beseda »redno« izvzame.«  

 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Nisem dobil tega predloga pisno. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
To je bil sklep odbora. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Tudi sklepa odbora nisem dobil. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Mislim, da ni potrebe, da vi to dobite. Če je to sklep odbora in dobi služba mestnega 
sveta, mislim, da je dovolj.  
 Prosim, da glasujemo. Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš  
Dugulin, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Na glasovanje dajem  še sklep v celoti s popravkom odbora. 
 
Svetnik Mitja Klemenčič: 
Samo tehnični predlog. Predlagamo, da se opredelimo okrog točke 1. in točke 2. ločeno, 
če niste tega že nameravali. Namreč, mi smo dobili v gradivu sklep za obe točki. 
Opredeljujemo se do poročila in plana za delo v enem sklepu. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
V enem sklepu. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Predlagam, da se to loči. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Zakaj? 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Da se lahko opredelimo do preteklega poročila posebej in do plana za prihodnje posebej. 
Torej predlagam ločeno glasovanje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Dajem 1. točko Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po 
akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept in njihovih učinkih za leto 2014 v 
MONG na glasovanje.  Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, 
Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica,  
Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, 
Stanko Žgavc. 
1. točka sklepa je bila sprejeta. 
 
Dajem 2. točko Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po 
akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept in njihovih učinkih za leto 2014 v 
MONG na glasovanje.  Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 20 glasovalo za, 4 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš 
Dugulin, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef 
Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 
Žgavc. 
PROTI so glasovali: Kristina Bratož, Ana Jug, Klemen Miklavič, Simon Rosič. 
2. točka sklepa je bila sprejeta. 
 
Ugotavljam, da je Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po 
akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept in njihovih učinkih za leto 2014 v 
MONG sprejet. 

PRILOGA 21 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 
 Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in 
 naprav javnih vodovodov 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Poročilo bo podal predstavnik podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, g. 
Stepančič ali načelnica. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Bom kar jaz. Gre za tehnični pravilnik o vodovodih. Pripravljen je na podlagi Odloka o 
oskrbi s pitno vodo. Ta odlok določa, da ga izvajalec javne službe tudi pripravi. Gre pa za 
akt, ki je izrazito tehnične, strokovne narave. Ureja namreč tehnične normative za 
projektiranje, gradnjo, nadzor, priključevanje, pa tudi uporabo in vzdrževanje tako 
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javnega vodnega omrežja, določa pa tudi tehnične usmeritve za izvedbo samih 
priključkov na omrežje. 
 Predlagam, da obravnavate ta pravilnik. V kolikor pa imate kakšno vprašanje, ker 
gre za izrazito strokovno tehnično vprašanje in je pripravljavec to javno podjetje, vam bo 
odgovore tudi podal predstavnik, to je g. Borut Stepančič.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbori? Niso imeli pripomb.  
 Gregor Veličkov ima razpravo. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Torej imamo pravilnik, ki je obsežnejši od marsikaterega zakona v Republiki Sloveniji in 
bom rekel zelo precizen. Mestni svetniki smo imeli za čast, da se o tem pozanimamo pri 
strokovnjakih, približno en teden. Ta pravilnik ima na pamet govorim okoli 100 členov, ali 
kolikor že.  
 Pa bom postavil vprašanje »ad hoc«. Recimo, zakaj je normativ pri turizmu 200 
litrov na posteljo na dan? Če mi lahko to obrazložite. Pa bi si pridržal še pravico za druga 
vprašanja. Ali pa predlagam, da se ta razprava opravi v dveh delih. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik, koliko vprašanj imate? 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Kar precej jih bom imel na drugi seji. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Potem je dobro, da gremo eno po eno. Prosim predstavnika. 
 
Svetnik Gregor Veličkov; 
Na drugi seji jih bom imel kar precej, če mi boste dovolili, da se opravi ta obravnava v 
dveh delih. Bom dal seveda tudi amandma. Hočem reči, ogromno je tega, zakaj mora 
imeti pri stiku dve gumice. Razumete, mi sprejemamo sedaj nekaj, za kar sam ne vem, ali 
ni nekomu pisano na kožo. Sam zaupam direktorju, zaupam tudi strokovnjakom, vendar 
bi se rad o tem prepričal.  Tu je toliko normativov, da nas bo nekoč lahko bolela glava, ko 
bo nekdo rekel, ta pravilnik je mestni svet sprejel in je pisan na kožo ne vem komu. Zato 
bom predlagal, da se razprava opravi v dveh fazah. 
 Zakaj 200 litrov na posteljo na dan, to je bilo bolj retorično vprašanje. Kje ste dobili 
te podatke?  Bolj me načelno to zanima. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim g. Stepančiča, če lahko odgovori. 
 
Borut Stepančič, predstavnik JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.:    
Kot je določeno v 9. členu pravilnika, gre za predvideno projektirano rabo. Ko se vodovod 
projektira, ne govorimo o trenutni rabi, tu se gre za projektirano rabo in govorimo o 
petdeset letnem obdobju projektiranja vodovoda. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Kje ste dobili 200 litrov na dan? Dobro, to je projektirano. So verjetno neki normativi za to 
na republiški ravni, direktor? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
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Prosim, da se razprava preveč ne razpusti in zato prosim direktorja za pojasnilo. 
 
Miran Lovrič, direktor JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.: 
Rekel bi tako, začel bom nekje na eni drugi stvari. Se bom vrnil na začetek. Ta isti mestni 
svet ko se je sprejemal odlok, si je srčno želel, da se tehnični pravilnik sprejema tudi na 
občinskem svetu. Sprejem tehničnega pravilnika je sigurno naloga podjetja, je naloga 
direktorja, da se sprejme, ker to je osnova kako in kaj je treba delati.  
 Na to vprašanje glede porabe vode. To si ni nihče nič izmislil. Osnova, to je 
odgovor, osnova pomeni evropski standardi in druga osnova je operativni program, ki ga 
je sprejela ta država, v kateri se predvideva in to je dejansko iz tega programa prepisano, 
kakšna naj bi bila predvidena poraba. Če se to ne predpisuje, sedaj bom postal pa čisti 
tehnik, se ti lahko sistem sesuje. Ker potem, kaj jaz vem, do Mebla imamo sedaj cev 300, 
če pride nekdo v Meblo, pa bi nekaj rad zgradil, mi mu moramo predpisati, da on lahko 
gradi, ali pa bi rekli, zgradi, ali pa opravlja tako dejavnost, kolikor vode je trenutno na 
razpolago. Ker drugače bi bilo ravno nasprotno. Če bi nekdo porabil v Meblu preveč 
vode, bi začela zmanjkovati voda v Novi Gorici. To so te grozne osnove. Ni to nič na 
pamet. 
 Prejšnja leta se je ta tehnični pravilnik sprejemal samo na podjetju in je bil osnova.  
Tehnični pravilnik mora biti objavljen, to ni skrivnost, na naši internetni strani je in je to 
naša naloga. Verjamem, ko je svetnik Gregor Veličkov postavil vprašanje, mi lahko 
gremo skozi teh 100 členov vsakega posebej. Zakaj, zato, zakaj, zato. Je v detajlih, ker 
želimo, ko se razpisuje material, ali pa ko se dela material, zadnjič ste me spraševali 
zakaj so izgube. Izgube so zaradi tega, ker je lahko nekvaliteten material, zato je treba 
predpisovati. Ni to zabava. Verjamem, da so noter tudi razne dikcije, ki jih še sam kot 
direktor kdaj ne razumem, ampak so to tehnične stvari, ki pa morajo biti predpisane.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik, naslednje vaše vprašanje. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Pravzaprav niti ni vprašanje, je replika. Ravno v tem, kar ste sedaj direktor povedal je srž. 
Mi sedaj sprejemamo nekaj, kar bi morali sprejeti vi v podjetju. Mi sprejmemo 
odgovornost, ki bi jo morali nositi vi. Jutri nas bo nekdo vprašal po zdravju, ker bomo 
mogoče, ker tega nismo vešči, sprejeli nekaj, kar bo nekomu pisano morebiti na kožo. 
Sam tega ne vem. Če je že to sprejeto v odloku v 12. členu in če si je mestni svet naložil 
to breme, nam dajte vsaj malo več časa, da se pozanimamo. Ne vi, ampak mestna 
uprava.  
 Sam nisem za to, najlažje je reči, jaz sem za. Ampak to ni to. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim župana za odgovor. 
 
Matej Arčon, župan: 
Spoštovani kolega Gregor Veličkov. Da, to nalogo in to breme si je naložil občinski svet z 
odlokom v prejšnjem mandatu, če se ne motim. Z amandmajem, ne s predlogom te 
občinske uprave.  
 Tehnični pravilnik, se strinjam z direktorjem, je stvar podjetja, mora biti objavljen 
na spletni strani, ampak ta mestni svet in ne v tej sestavi si je pač naložil eno stvar, o 
kateri nima znanja o tem. Ne drži to, kar trdite, da imate ta pravilnik en teden, ker ga 
imate več kot en mesec, ker ste ta pravilnik na prejšnji seji mestnega sveta s seje 
umaknili.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktor Lovrič ima še eno pojasnilo. 
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Miran Lovrič, direktor JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.: 
Še nekaj bi vas seznanil. Pri sestavi tega pravilnika smo šli vsaj v podjetju v neko širino. 
Povabili smo precej projektantskih hiš iz Nove Gorice in smo jih prosili, da oni sodelujejo, 
da podajo pripombe. Lahko naštejem vsa ta podjetja. Skupina v našem podjetju, ki se je s 
tem ukvarjala, je bila v desetih. Ista skupina v eni drugi sestavi, ker se bomo nazaj 
srečali, se trenutno ukvarja s tehničnim pravilnikom za kanalizacijo. Ni to kar tako. S tem 
smo se mučili lahko tri mesece. Uporabili smo določene dikcije in smo se obrnili tudi na 
fakulteto. Pri tem sta sodelovala vsaj dva doktorja gradbeništva, v večjo širino nismo upali 
iti. Ni to prepisovanje, ampak dejansko smo hoteli dobiti tehnični pravilnik na nekih 
osnovah, pomeni čisto tehničnih, osnovah na znanju. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ne, nimam replike, kakor hočete vzemite.  
 Glejte, to moram pritegniti ali prikimati županu. Pravilno je povzel. To mineštro si 
je zakuhal mestni svet sam. Vendar to ne pomeni, da jo moramo tudi pojesti. Glejte, ne 
glede na to, da če danes mi to sprejmemo, tako v medklic rečem, me zanima koliko 
izmed nas, jaz prvi ne razumem za kaj se gre v 20. členu, če preberem samo dva stavka: 
»Spojniki za cevi iz NL s standardnim razstavljivim spojem oziroma s sidrnim razstavljivim 
spojem morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z ISO 2531...« Sam ne 
vem, vi tudi ne. Mogoče ve direktor ali pa tudi ne.  
 Želim reči nekaj, mi danes lahko sprejmemo. Jutri bo prišel nekdo in bo rekel - 
zahtevam obvezno razlago tega akta in bomo mi svetniki razlagali, kaj smo imeli v mislih, 
ko smo to sprejemali, ob tem, da danes vemo, da ne vemo za kaj se gre. Težko bomo 
razlagali, kaj smo mislili.  
 Zato imam en predlog, ki upam, da ga ne bom dal pismeno in upam, da ne bo 
razumljen napačno. Mislim, da bi lahko spremenili tudi odlok in da rečemo, da nek 
tehnični pravilnik sprejme, ali pa je zadolžen, da ga pripravi koncesionar ali pa kakor je 
pač firma, mestni svet pa naj sprejema tisti dodatek k pravilniku, ki ni tehnične narave. 
Tisto, kar je lahko nad predpisi in standardi, govorimo o nekih ekstra pogojih, če taki 
pogoji so. To bi bil pravi način, če mene vprašate zato, da bi lahko uredili to področje. 
Tehnično korektno, strokovno in ne nazadnje tudi če želimo politično, pač tisti delček,  
kamor lahko svoj doprinos naredi tudi mestni svet. Ne vem pa, če se predsedujoči strinja 
z mojim predlogom. Takšen je.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima tudi svetnik Klemen Miklavič. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Moja replika je predvsem na tisti, če sem dobro slišal, cinizem v podtonu okrog tega kar 
si je nakopal ta mestni svet, s strani direktorja. 
 Mislim, da je kar prav, da si je to nakopal na svoja ramena. Namreč, vi ste javna 
služba in zato je prav, da imate povečan nadzor, pa tudi če je to demokratični in politični 
nadzor. Namreč, mi smo svojo domačo nalogo opravili, ker smo imeli dovolj časa. Smo 
dali strokovnjakom to pogledati, strokovnjaki so pritrdili, da je ta pravilnik ustrezno 
pripravljen, so pa tudi povedali, da je nekaj bilo noter spremenjeno in da tista prvotna 
verzija ni bila ustrezna. Se pravi, sedaj cevi ustrezajo. Tisto kar je minimalno predpisano 
je prav, da je predpisano. Sicer pa, če kaj ne bi bilo jasno, bi vas tu vprašali in verjetno 
ste se dobro pripravili, da nam razložite vi, za kaj tako. Ali ne?  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, svetnik Vodopivec. 
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Svetik Valter Vodopivec: 
Sam ne bi tako trdil, da je sedaj pa vse v redu s tem pravilnikom, tudi tehnično strokovno 
ne. Namreč pri nateznih napetostih, trdnosti cevi, sem zasledil, da je tu predvideno, da ne 
smejo biti nižje od 400 m ali cm2, mislim, da predpis govori o 420 kot minimalni vrednosti.  
 Samo toliko v bi rekel opomin, da ne želim na nikakršni način sprejemati 
odgovornost na strokovni del tega pravilnika. Zato bom tudi glasoval proti, ne ker 
nasprotujem pravilniku, ampak, ker nisem kvalificiran za to.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Moram reči, da je videti iz pravilnika, da je sodelovalo pri pripravi tega pravilnika ogromno 
število strokovnjakov in verjamem, da je pripravljen vrhunsko.  
 Prosil bi samo, če mi lahko daste dodaten mesec, če se ne mudi, če se mudi, ga 
lahko tudi danes sprejmemo, da preverimo pri strokovnjakih ali je vodo tesno. Ne vem, če 
se mudi lahko tudi danes sprejemamo, ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi še 
preložili na naslednjo sejo v drugo obravnavo. Nimam pa nobenih indicev, da bi bilo 
karkoli narobe, prej je Klemen govoril glede cevi, ne vem, za kaj se gre. Rad bi pa samo 
še en mesec, če je mogoče, če ne pa tudi ni treba.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Načelnica, ni ovir? 
 
Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
V bistvu predlagam glede na to, da je bila že zadnjič točka umaknjena in je tu še en 
dodaten zaplet zraven z obstoječim veljavnim pravilnikom, kjer je navedena blagovna 
znamka Teflon in nas podjetje Petoševič že približno leto in pol kliče, kdaj bomo končno 
sprejeli ta pravilnik, da se to sprejme čim prej, če je možno danes. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima še svetnica Tatjana Krapše. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Če natančno poslušamo današnje diskusije v tej točki, potem seveda ugotavljamo še 
posebej v tej točki, da skoraj da ni, razen dveh tu sedečih strokovnjakov, ki vedo, kaj je 
zapisano v tem pravilniku. Mislim, da je naša osnovna dilema in problem v tem, da 
nimamo tistih informacij, ki bi jih morda potrebovali. Pravilnik oziroma dokumentacija je 
navadno strukturirana izhajajoč iz nekih krovnih aktov, krovnih zakonov, posledično ob 
tem nastajajo določeni pravilniki oziroma podatki. Najbrž je naše vprašanje tisto po 
katerem bi lahko odločali in se pogovarjali v kolikšni meri so standardi in zadeve, se 
oproščam, ki jih ne poznam poimenovati, odstopajoči od krovne zakonodaje. Tudi sam 
direktor je povedal, da obstajajo standardi in vaš sodelavec, standardi, ki ste jih morali 
upoštevati. Torej temu verjamemo, moramo verjeti, kajti tu ni dileme v razpravi. Kaj je pa 
tisto, če sploh je v pravilniku, kar odstopa od predpisov v krovni zakonodaji? Morda je to 
tisto, kar bi nas zanimalo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tomaž Jug, izvolite. 
 
Svetnik Tomaž Jug: 
Opažam, da obstaja dejanska potreba po tem, da se pravilnik sprejme, zato, ker očitno 
trenuten pravilnik ni skladen z zakonom, zato ker preferencira enega ponudnika neke 
opreme, torej, če to drži. Kar pomeni, da dejansko smo na meji legale in zato mislim, da 
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obstaja možnost tožbe drugih ponudnikov, zato, ker niso en in drugi v preferenciranem 
položaju.  
 Predlagal bi sledečo zadevo, da dejansko pravilnik danes sprejmemo in ga 
vrnemo na obravnavo recimo na 6. ali pa 7. seji, tako, da tisti, ki imajo še kakšne 
pomisleke okrog pravilnika imajo dovolj časa, da se pozanimajo pri primernih  
strokovnjakih in dejansko, če so še kakšne spremembe, da jih do takrat predlagajo, 
pravilnik se dopolni in se še enkrat sprejme recimo na 6. seji.  To je moj predlog. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Mitja Klinkon se je prijavil. 
 
Svetnik Mitja Klinkon: 
Imam samo eno vprašanje. Koliko je takih ponudnikov cevi v Sloveniji, kot so tu vpisane 
točno s takimi karakteristikami?  
 
Borut Stepančič, predstavnik JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.:    
Karakteristike, ki so navedene noter, pa so v skladu s standardom. Vsak, ki zadošča 
temu standardu, lahko ponuja te cevi, najmanj trije. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Je mogoče še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
To bi bila skoraj replika na to vprašanje in odgovor, in sicer koliko je ponudnikov in sedaj 
daje misliti, koliko jih je na stari pravilnik, kjer so bile noter neke omejitve? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, načelnica. 
 
Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Niso bile omejitve v takem smislu. Šlo je za navedbo blagovne znamke Teflon - cevi.   
 
Borut Stepančič, predstavnik JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.:    
Pri krogličnih ventilih. 
 
Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Kroglični ventili – napačen zapis je bil, ki pomeni blagovno znamko, zato se določeno 
podjetje pritožuje, ker je pač lastnik te blagovne znamke. Ne gre za nobene drugačne 
ponudnike. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Anton Peršič, ste že imel razpravo, ali imate repliko?  
 
Miran Lovrič, direktor JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.: 
Ali lahko dopolnim g. Peršiču? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Miran Lovrič, direktor JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.: 
Se opravičujem, sem bil tudi sam svetnik, da mi ne bo kakšen rekel, da je to neki cinizem 
ali nekaj takega.  
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 Če mislite, da je grozno enostavno iti skozi neko javno naročilo, da jih imaš sto, ki 
se ti pritožijo, to ne gre. Kar je sedaj opozorila načelnica, to je eno podjetje iz Ljubljane, ki 
je lepo poslalo dopis, ki je prišel na občino in mi smo bili opozorjeni in smo to takoj 
upoštevali. Če bi prebrali noter eno dikcijo, kar je lahko problematična za podjetje, ker je 
noter napisano, da lahko upravljavec, ker mi smo upravljavec in koncesionar mora 
zagotoviti spremljanje standardov in usklajevati kvaliteto materialov. Če bi poznali 
situacijo trenutno v Sloveniji, meni dela kdaj slabo, ker sem bil zadovoljen pri standardih, 
normativih, ki so bili v Beogradu, mi pa jih trenutno nimamo vse. Nekaj časa se pokrivajo 
iz Nemčije, nekaj časa iz Francije, nekaj časa iz ne vem kje. To je tržišče in je treba 
stalno slediti eni zgodbi. Težko pa je to usklajevati pri javnih naročilih. Zato tudi to 
vprašanje ali eden, dva, ali tri, stalno se pa vse skupaj spreminja, težave so. Tako je. 
 
Marko Tribušon, podžupan:  
G. Peršič, imate repliko? 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Ta odgovor ni bil mišljen na moje vprašanje, na tiste cevi, kot ste se zdaj sklicevali.  
 Vprašanje je bilo koliko je bilo teh dobaviteljev in če prejšnji pravilnik, ki je različen 
od tega, ki ga imamo danes, v 15. členu predpisuje dolžino cevi 6 metrov, se pravi, da so 
bile neke omejitve, je bilo verjetno manj dobaviteljev. Odgovor, ki ga je podal g. iz 
javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija na vprašanje prejšnjega svetnika, na to sem se 
navezal. Da je bilo verjetno dobaviteljev manj zaradi omejitev, ki so bile v prejšnjem 
pravilniku, po katerem še vedno delate.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se pravi, če je sedaj več dobaviteljev je to samo boljše.  
 Ima mogoče še kdo razpravo? Ne. Še kakšno pojasnilo s strani načelnice ali 
direktorja? Svetnik Veličkov, ali vztrajate še vedno pri tem, da vaš predlog damo za 
dvofazno branje? 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Glejte, res bi predlagal, da damo v dvofazno branje. Tu piše, da mora biti hiša in loputa  
izdelana iz duktilne litine takšne in takšne. Ne vem, jutri bodo odkrili, ali pa je že odkrit 
nov material in ne vemo za njega in kaj bomo, bomo zavezani za to, da ne bomo šli s 
časom naprej. Predlagam, da se da v dvofazno branje.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Upam, da bom pravilno prebral, kar je napisal svetnik Veličkov.  
 Na glasovanje dajem predlog svetnika Veličkova, da se predlog Pravilnika o 
tehnični izvedbi delovanja javnih objektov in naprav javnih vodovodov opravi v dveh 
fazah. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 7 glasovalo za, 17 proti. 
ZA so glasovali: Egon Dolenc, Matija Klinkon, Tanja Pipan, Karmen Saksida, Gregor 
Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš 
Dugulin, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Simon Rosič, Edbin Skok, Marko 
Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Predlog ni bil sprejet. 
 
Se pravi, to ni bilo sprejeto. 
 Dajem na glasovanje predlog Pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in 
uporabi objektov in naprav javnih vodovodov. Glasujemo. 
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Od 28 svetnikov jih je 21 glasovalo za, 2 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana 
Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Simon Rosič, Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana 
Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
PROTI sta glasovala: Matija Klinkon, Valter Vodopivec. 
Pravilnik je bil sprejet. 

PRILOGA 22 
 

 
 
7. točka dnevnega reda 
 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
 programov na področju tehnične kulture v MONG  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naj opozorim, da tu potrebujemo sedemnajst glasov za potrditev. Odbori? Odbor za 
kulturo, šolstvo in šport, izvolite. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je že prvič pri obravnavi tega odloka soglasno sprejel 
sklep, da se potrdi odlok. Na tej seji odbora smo ponovno soglasno sprejeli sklep, da se 
potrdi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na 
področju tehnične kulture v MONG. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Drugi odbori niso imeli. Odpiram razpravo. Razpravo ima Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
To je tisti odlok, ki smo ga zadnjič umikali. Mislim, da smo se dogovorili, in sicer tako, da 
bodo pri razpisih posebej opozorjena društva, da imajo pri razpisih do 500,00 EUR bom 
rekel tudi v narekovajih investicije.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Drugih prijav na razpravo ni. Zaključujem razpravo. 
 Dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 
Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko 
Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 

PRILOGA 23 
 

Sedaj pa odrejam petnajst minut odmora.  
 
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda. 
 
 
 
8. točka dnevnega reda 
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  Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za 
 leto 2015 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Najprej odbori. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Zopet je naš odbor. Tudi v tej točki je odbor za kulturo, šolstvo in šport soglasno podprl 
Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2015 in predlaga 
mestnemu svetu, da sklep sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori niso imeli pripomb. Dajem predlog v razpravo. Prijavljenih na razpravo 
tokrat ni. Zaključujem razpravo.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične 
kulture v MONG za leto 2015. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 
Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin 
Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Stanko Žgavc. 
Sklep je  bil sprejet. 

PRILOGA 24 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG in drugih 
 pogojev 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Najprej prosim načelnico za družbene dejavnosti za pojasnila. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Področje predšolske vzgoje ureja Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v javnih vrtcih, ki izvajajo javno službo. V naši občni izvaja predšolsko 
vzgojo javni zavod Vrtec Nova Gorica in pet vrtcev sodeluje v okviru osnovnih šol. V 
vrtcih v naši občini je bilo po podatkih na dan 1. 9. 2014 vključenih 1238 otrok, v 69. 
oddelkih. Vrtci so nam posredovali izračune cen, izračune ekonomskih cen programov, ki 
so predstavljene v drugi točki sklepa. V tretji točki so nato predstavljene enotne 
ekonomske cene. Zakonodaja namreč določa, da v kolikor v občini predšolsko vzgojo 
izvaja več vrtcev, se lahko določijo enotne ekonomske cene. Nato v nadaljevanju ta sklep 
določa še ostale pogoje za izvajanje te dejavnosti.  
 Mestna občina omogoča staršem kar nekaj olajšav pri plačilu. Ena od teh je, da se 
upoštevajo plačane anuitete najetih stanovanjskih kreditov. To pomeni, da ob 
izpolnjevanju pogojev se lahko tistim staršem, ki so uvrščeni od 2. do vključno 6. 
dohodkovnega razreda, dodatno zniža plačilo za en dohodkovni razred. Naslednja 
olajšava je financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni. V primerih dolgotrajne 
neke hude bolezni otrok občina financira največ 60 obračunskih dni v koledarskem letu v 
primeru, da so pač otroci odsotni zaradi tega razloga. 
 Občina omogoča tudi začasni izpis v poletnih mesecih. To pomeni, da v tem času 
kolikor starši najavijo, da bodo otroci v tem času odsotni, plačajo 50 % dohodkovnega 
razreda, v katerega so uvrščeni. O pravici do znižanega plačila staršem za vrtec odločajo 
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pristojni centri za socialno delo. Organizirane so v posameznih vrtcih v občini tudi 
cicibanove urice za tiste otroke, ki niso vključeni  v programe vrtca. V naši občini se bo 
letos izvedel enoten vpis za mesec september v prvem tednu meseca aprila. Starši, ki 
bodo vključili otroke v vrtec bodo morali v določenem obdobju vplačati akontacijo v višini 
50,00 EUR. To se jim poračuna v mesecu oktobru, po prvem mesecu obiskovanja 
programa. Kolikor starši na določen termin otroka ne bodo pripeljali v vrtec in tega ne 
bodo najavili, bodo to akontacijo izgubili.   
 Vrtci so pri razporejanju otrok in organizacij oddelkov avtonomni, prav tako so 
avtonomni pri razporejanju otrok in organizaciji oddelkov med počitnicami in med 
prazniki. V teh obdobjih bodo v posamezni enoti vrtca, v kolikor bo prisotnih manj kot pet 
otrok, lahko vrtci te otroke, seveda v dogovoru s starši, prerazporedili v najbližje enote 
vrtca. 
 Vrtec Nova Gorica lahko organizira tudi oddelek prilagojenega programa, v kolikor 
bodo v ta program vpisani najmanj trije otroci. Že kar nekaj let pa v naši občini deluje 
oziroma se izvaja tudi popoldansko varstvo, in sicer v Vrtcu Kekec.  Kot ste lahko videli 
pri proračunu, izdatki za predšolsko vzgojo predstavljajo kar znaten strošek celotnega 
proračuna. Letno namenjamo okvirno tri milijone in pol za financiranje predšolske vzgoje 
in še dodatno 300.000,00 EUR za doplačila za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih 
občinah. To nam pač nalaga zakonodaja. Vsi otroci v naši občini imajo zagotovljeno 
prosto mesto v vrtcih. Cene se ne povišujejo. Ugodnosti ne zmanjšujemo, jih celo 
povečujemo in čakalnega seznama ni.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Prosim odbore. Odbor za kulturo, šolstvo in šport.  
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Tudi v tem primeru smo soglasno sprejeli sklep, torej podporo Sklepu o določitvi cen 
programov v javnih vrtcih v MONG in drugih pogojev, s tem, da je bila kar široka 
razprava, kjer bi opozorila posebej na eno dilemo.  
 Namreč, v vrtce se lahko vpisujejo otroci iz matične občine oziroma iz MONG in iz 
drugih občin. V primeru oddelka s prilagojenim programom pa je zapisano, da se oddelek 
ustanovi samo v primeru, če so vpisani trije otroci iz MONG. Glede na trenutno 
obrazložitev nam je povedano, da morajo biti po določeni zakonodaji otroci iz mestne 
občine, vendar mi bomo zagotovo to še preverjali in predlagamo ter dajemo pobudo, da 
bi razširili možnost, ker se otroci iz drugih občin vpisujejo, da bi preoblikovali kasneje 
morda kot možnost oblikovanje oddelka ob vpisu otrok tudi iz drugih občin, kajti 
zavedamo se, kakšnega izjemnega pomena je to subtilno obdobje, vrtčevsko obdobje za 
razvoj otrokove osebnosti. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo.  
 
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo ni imel pripomb. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Prijavljen je Gregor Veličkov.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Imel bi samo eno vprašanje, in sicer tu vidim v obrazložitvi, da je predlagano, da se 
dodatne olajšave priznajo samo tistim staršem, ki imajo poravnane vse finančne 
obveznosti do vrtca. Razlog za to je, da je imel vrtec na dan 31. 1. 2015 za 71.000,00 
EUR zapadlih terjatev do staršev. Mislim, da so zapadle terjatve do staršev tiste terjatve 
oziroma se pravi, da tisti starši, ki ne morejo plačati vrtca, imajo zapadle terjatve, ali ne?  
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 Mislim, da ni prav, da jim ukinjamo to dodatno olajšavo. Dajte se potruditi pri 
izterjavi, ne pa da se socialno šibkejše še bolj kaznuje tako, da se jim povečuje ceno 
vrtca. To se mi ne zdi prav. Če nekdo ne more plačati ceno vrtca, naj se ga izterja toliko, 
kot pač se ga lahko izterja, ampak naj se mu pusti tisto dodatno olajšavo. Če že zdaj ni 
mogel plačati, bo v naprej še manj plačal.  

Sam lahko tudi pripravim amandma na to, če je potrebno pisno, samo mi boste 
morali pomagati oblikovati, da najdem člen.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Bo načelnica kaj odgovorila? 
 
mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
Mi redno spremljamo te zapadle terjatve. Vsi postopki potekajo za izterjavo, opomini, 
izvršbe in tako dalje. Nekako pa ugotavljamo seveda po podatkih vrtcev, da to v veliki 
meri niso starši, ki bi bili socialno ogroženi. Že na primer pri znižanem plačilu vrtca, tisti, ki 
imajo denarno socialno pomoč, so oproščeni plačila, tako, da menimo, da je prav, da to 
določilo ostane, da morajo biti obveznosti poravnane.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnica Krapše. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Zagotovo se strinjam z razmišljanjem kolega Veličkova, vendar hkrati bi pa tudi sama 
rada povedala iz lastnih izkušenj, da izterjave morajo in gredo zagotovo sproti. Ni 
pravzaprav zaostalih terjatev, ampak problem nastaja nekje drugje.  
 Javni zavodi - predvsem šole in vrtci so imeli v preteklosti podporo, ki je bila 
financirana s strani mestne občine, imeli so lastno pravno pomoč, če konkretiziram 
zaposlenega pravnika. Sedaj si mora vsak vodstveni delavec vsakega javnega zavoda 
samostojno in z lastnimi stroški pomagati, da odpravlja tudi take anomalije.  

Pravim še enkrat, postopki izterjav gredo sproti. Hkrati pa morda v razmislek, če 
ne bi bilo smiselno zaradi morda tudi zniževanja tovrstnih stroškov razmisliti o določeni 
finančni pomoči neke določene pravne službe v mestni občini za vse osnovne šole in 
vrtce v občini.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Mislim, da boste to rešili z oddelkom.  Razpravo ima svetnik Tomaž Jug. 
 
Svetnik Tomaž Jug: 
Želel sem samo pohvaliti mestno občino kot starš z otrokom v vrtcu za trud, ki ga pač 
namenja na tem področju in pozdravljam te spremembe, ki bodo po mojem dobrodošle 
predvsem za mlade družine, sploh za tiste, ki vedno težje plačujejo te mesečne stroške.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Je še kdo prijavljen za razpravo? Ni.  
 Ker ni bilo vloženih nobenih dodatnih pripomb, dajem na glasovanje predlog 
Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG in drugih pogojev. 
Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 23  glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 
Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin 
Skok, Marko Tribušon, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
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PRILOGA 25 
 
 
 
10. točka dnevnega reda 
 Predlog Odloka o OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim načelnico oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo, če poda pojasnila. 
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Pred vami je prvo branje Odloka o OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu. 
Gre za pravzaprav neke vrste specifičen primer, ko pač investitor želi imeti možnost 
razvoja svoje dejavnosti na kmetijskih zemljiščih.  
 Podala bi besedo sodelavki oddelka Ingrid Šircelj, ki vodi te postopke za mestno 
občino. 
 
Poročevalka: Ingrid Šircelj, višji svetovalec za okolje in prostor 
Pred seboj imamo Občinski podrobni prostorski načrt Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v 
Šempasu.  
 Na začetku bom povedala, da gre za urejanje na kmetijskem zemljišču, ker po 
navadi ima občina pristojnost urejati in izdelovati podrobne prostorske načrte na stavbnih 
zemljiščih. V tem primeru pa gre za izjemo, ki jo je uvedel kmetijski zakon in omogočil 
kmetijskim gospodarstvom, ki so se prijavile v določenem roku, da uredijo svoje 
specifične objekte tudi na kmetijskih zemljiščih, s tem, da jih potem občina ob naslednji 
spremembi vnese kot stavbno zemljišče v svoje prostorske načrte.  
 Prešla bi kar h konkretnemu primeru. V Šempasu je gospodarstvo Cernatič, ki  
ima svoje bivališče v samem jedru vasi, načrtovalo širitev svojega gospodarstva s halo za 
živino in prašiče in si na svojem posestvu, na poljih pač organiziralo postavitev te nove 
hale. To obravnavamo v tem podrobnem prostorskem načrtu, ki obsega lokacijo samega 
gospodarstva z vsemi pripadajočimi priključki, to je dovozno potjo, ki pelje iz Šempasa 
proti poljem, priključitev na vodovod in komunalne priključke, to je čistilno napravo 
oziroma laguno ob objektu tega gospodarstva. Mislim, da bi bilo to vse na kratko. 
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Če imate kakšna vprašanja, smo na voljo za pojasnila. Predlagamo pa, da se ta odlok 
sprejme v prvem branju. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za prostor. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Tudi odbor za prostor je enakega mnenja. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za gospodarstvo? 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Tudi na odboru za gospodarstvo se strinjamo, da se podpre čim prej. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Da se podpre čim prej, pravilno. Še kateri od odborov? Ni.  
 Odpiram razpravo. Svetnica Karmen Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
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Ne nasprotujem sprejetju OPPN, daleč od tega.  
 Sprašujem se pa nekaj drugega. Ko sem šla skozi gradivo in sem gledala datume, 
kdaj so dobivali soglasja, kako dolgo se vleče sprejem takega OPPN-ja, če razvojno 
gledamo, je to nedopustno, da tako dolgo traja tako sprejemanje. Mislim, da rabi nekdo tri 
leta, da pridobi samo OPPN, potem mora pa še zgraditi tisti hlev. V tistem času bi lahko 
že zaigral denar. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se strinjam. Popolnoma utemeljeno.  
 Razprava, svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Pridružujem se mnenju ge. Karmen Saksida. Seznanjena sem z zadevo iz prve roke v 
Šempasu in vem, kako težko so pridobili vsa ta mnenja, ki so jih pač morali pridobiti. 
Kmetija Cernatič zaposluje štiri ljudi na kmetiji in mislim, da je to treba nujno podprti.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Tudi sam poznam ta primer in je prav, da danes to izglasujemo in da gre naprej. Celo 
mislim, da bi lahko prekvalificirali v drugo branje, če je to možno, da bi se stvari 
pospešile, ker ko tako poslušamo, zgleda, kot da je to normalna stvar in da je to nek 
normalen postopek. Samo to ni tako.  
 To ni zgodba o takem uspehu, kot je tu prikazana. Zgodba se tu vleče že devet let 
in če bo končno prišla do konca ter če vprašamo lastnika - investitorja, to za njega ni 
uspeh in ne more biti tudi za nas uspeh, ker je on v tem času veliko izgubil. On je izgubil 
čas, ko bi se lahko prijavljal na druge projekte in tega ni mogel. On je želel staro poslopje 
spremeniti v turizem na kmetiji, s sobami. Tega ni uspel oziroma tega ni mogel zaradi 
drugih gospodarskih objektov, ki so sedaj tam kjer živi, to so hlev. Ko pa je hotel hleve 
preseliti na polje, kjer ima to možnost, so pa druge ovire, kot vidimo. To so te ovire o 
katerih se pogovarjamo danes in smo jih nekako že prešli. Nikakor ne bi želel, da se to 
ustavi danes, ampak, da se to reši čim prej.  
 Če pogledamo, smo mi prilagajali našo zakonodajo Evropski skupnosti preden 
smo prišli v Evropo in smo tudi to zakonodajo prilagajali. Ne vem kako, da lahko v 
Nemčiji, Italiji in Franciji lahko na kmetijskem zemljišču kmetje postavijo take objekte in  
za to dobijo vse potrebne dokumente v najdaljšem času pol leta in te dokumente lahko 
izda kar župan. Mi imamo pa tak postopek in celo OPPN, ki ga je mož moral sam 
financirati in videli smo, koliko je moralo biti teh dokumentov, ki jih je bilo potrebno 
plačevati do sedaj in mislim, da če pogledamo dejansko stanje do sedaj je v Sloveniji 
tako. Zato tudi tujci, ko pogledajo in razmišljajo, ali bi prišli k nam, ugotovijo, da jih 
zakonodaja ovira in kaj pa potem mi, ki smo tu. Mi pa se lahko samo s  tem strinjamo, 
čeprav tudi nas ovira in nas mori tako kot tujce, mi se nimamo kaj odločiti. Oni lahko 
izbirajo, mi pa ne moremo.  
 Zato mislim, da je res čas, da pomislimo o tem, kaj ta zakonodaja nudi družini, ki 
hoče razširiti svojo dejavnost, ki dela in ki se zato trudi, mora pa toliko časa investirati in 
plačevati ter iskati razna soglasja.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razpravo ima Ljubka Čargo. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
Tudi sama se pridružujem svetnici Damjani, ker vem, kako je krvavi pot potila za to 
zadevo in tudi moj sin, ki je zidal, je čakal na papirje dvanajst let. To je res ena taka 
grozna kalvarija, da se mi sploh tega ne zavedamo.  
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 Zato sprašujem go. načelnico, če je možnost ta odlok spremeniti v hitri postopek? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Mislim, da bo predlagal župan, da bo hkrati druga obravnava. Lahko tudi svetnik, vendar 
mislim, da je prav, da predlagatelj.  
 Ali je še kdo prijavljen na razpravo? Razprave ni. Prosim župana. 
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več razprave, ugotavljam, da je tu absolutno podpora predlagatelju oziroma 
investitorju kmetu. Kot ugotavlja tudi svetnik Peršič, je naša zakonodaja zelo zapletena in 
zahtevna. Edina možnost, kjer lahko kmetje gradijo na kmetijskih zemljiščih je ta, da se 
pač sprejme OPPN in ta postopek je pripeljan skoraj do konca. Manjka še program 
opremljanja. 
 Glede na to, da pripomb na prvo branje odloka ni, predlagam, da se prekvalificira 
v drugo branje in odlok tudi sprejme. Na naslednji seji lahko sprejmemo tudi program 
opremljanja in s tem damo zeleno luč, da se ta investicija tudi realizira.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala županu.  
 Na glasovanje dajem predlog, da se predlog Odloka o OPPN Kmetijsko 
gospodarstvo Cernatič v Šempasu prekvalificira v drugo branje. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, 
Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko 
Žgavc. 
Predlog je  bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog Odloka o OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v 
Šempasu. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, 
Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Odlok je bil soglasno sprejet. 

PRILOGA 26 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb 
 za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim pripravljavca za podana pojasnila. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
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Tako kot vsako leto so tudi letos vsi trije koncesionarji, se pravi Cestno podjetje, Želva in 
Komunala pripravili predlog letnih programov za izvajanje gospodarskih javnih služb 
urejanja in čiščenja javnih površin in vzdrževanja javnih cest. Letni programi so 
pripravljeni na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb, potrjenih cenikov in pa 
razpoložljivih proračunskih sredstev.  
 Vrsta aktivnosti in njihov obseg je predvidena v Pravilniku o urejanju in čiščenju 
javnih površin, to je občinski akt in kar se tiče cest pa je Pravilnik o vrstah vzdrževalnih 
del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja, to je pa republiški pravilnik. Žal 
razpoložljiva sredstva, ki so letos še nekje 10 % nižja v primerjavi z lanskimi, ne 
zadoščajo, da bi se vse te aktivnosti kot so predvidene, tudi izvajale v takem obsegu, 
zato je bilo potrebno te letne programe ustrezno prilagoditi. Pri vzdrževanju javnih cest je 
dodaten problem povzročil večji strošek pri zimski službi v višje ležečem predelu občine v 
primerjavi z lanskim. Tudi pri obeh koncesijah za urejanje in čiščenje javnih površin smo v 
skladu z razpoložljivimi sredstvi v prejšnjih letih že tako zmanjševali intenzivnosti in 
aktivnosti, letos je bilo pa to potrebno še dodatno s težavo uskladiti, tako, da se nekaterih 
postavk v bistvu sploh ne da več krčiti.  
 Skratka, letni programi so prilagojeni razpoložljivim sredstvom. Kljub temu pa so 
pripravljeni tako, da bo še vedno poskrbljeno za tisti minimalni oziroma osnovno 
prometno varnost in pa še sprejemljiv nivo vzdrževanja oziroma urejanja in čiščenja 
javnih površin. V gradivu, ki ste ga prejeli, so v preglednici a) razvidne prednosti vseh teh 
štirih programov koncesij in pa primerjalne vrednosti razpoložljivih sredstev. V 
nadaljevanju so v ostalih priponkah tudi posamezni letni programi podrobneje razdelani z 
opredelitvijo intenzivnosti za vzdrževanje glede na razpoložljiva proračunska sredstva.   
 Za vsa vprašanja je ob meni tudi svetovalec Marjan Jug, ki vam bo lahko 
odgovoril nanje.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za prostor. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor ni imel pripomb in predlaga sprejem. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Tudi odbor za gospodarstvo ni imel pripomb in predlaga sprejem. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori? Ni.  
 Odpiram razpravo. Prva prijavljena je svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Iz strani Želve sem slišala, da imajo velike pripombe. Res smo oklestili sredstva prav do 
minimuma. Mislim, da bom s tem, ko smo tako oklestili, ostalo deset ljudi na Želvi brez 
službe. Moramo si zamisliti, da so to ljudje, ki so nezaposljivi. Na zavod bodo prišli, 
vendar službe ne bodo več dobili. Najbolj ranljiva skupina.  
 Mislim, da bi se morali pri sebi vprašati, ali je to prav? Ne vem, ukinjamo neko 
delovno mesto v WC-jih na avtobusni postaji, kjer ta človek lahko samo to dela, Mislim, 
da se moramo malo vprašati in pogledati. Ne rečem, da bi se kateremukoli od  
koncesionarjev zniževalo sredstva, ampak, dajmo malo razmisliti, kje se da tem ljudem 
pomagati, da bodo zaposleni, da ne bodo nekega dne na cesti ter bodo velik socialni 
problem, ki ga bomo morali reševati kako drugače.   
 
Marko Tribušon, podžupan: 
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Naslednja je prijavljena svetnica Ljubka Čargo. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
Glede na mojo prejšnjo službo pač ne morem iz svoje kože in sem malo pregledala 
pravilnike in koncesijske pogodbe.   
 Tu me malo moti, in sicer ali so koncesijske pogodbe v skladu s pravilnikom ali ne, 
ker to praktično zmanjša pogostost del. Če smo mi kot občina šli v neke nove izgradnje,  
na primer obnovljen je bil trgovski center, obnovljen je bil trg Vrtnice, skate park, otroška 
igrišča in da smo vložili ogromno denarja v te investicije, potem je treba te investicije 
vzdrževati. Te investicije pa lahko vzdržujemo samo na ta način, če imamo dovolj 
sredstev. Če so investicije nove, na primer Bevkov trg, ko smo v njega vložili ogromno 
denarja, potem je potrebno tudi drugačno vzdrževanje. Ne moremo iti s po metalnim 
strojem čez Bevkov trg. Zato so potrebna tudi drugačna sredstva in se bojim, da bo 
mesto vrtnic postalo mesto smeti. Nova Gorica je sodobno turistično mesto in regijsko 
središče, zato z razpoložljivimi sredstvi ne bi smeli skopariti oziroma ne bi smeli posegati. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Meni se odpirajo pri tej točki vsaj dve ključni vprašanji.  
 Uvodoma razumem, da je sredstev manj, da je pač potrebno varčevanje in tu 
nimam težav z razumevanjem, da je pač potrebno nekaj uskladiti in da pač ni možno 
izvesti vsega po veljavnem programu.  
 Vendar, ko berem obrazložitev, vidim, da so bile znižane cene posameznih 
postavk. To pa malo težje razumem. Razumem, da so znižane količine, pogostost, da pa 
se znižujejo cene postavk, pa se mi postavi vprašanje, da so bile prej previsoke, morda, 
da so bile napihnjene, ali niso bile realne, če dobesedno berem, kar je napisano v 
obrazložitvi. 
 Po drugi strani je jasno napisano, da je v teh programih koncendent prilagodil 
obseg danim zmožnostim in sredstvom planiranih v proračunu, tako, da me zanima, če je 
bilo to narejeno skupaj ali pa ne bom rekel v soglasju ali pa z vedenjem koncesionarjev, 
kajti sicer se mi odpira vprašanje, ali pa se mi ponuja sklep, da je pač nek višji uradnik ali 
ne vem kakšen uradnik na občini sam odločal o višini, obsegu, izvajanju teh 
koncesioniranih dejavnosti pri vseh treh koncesionarjih. Tudi nimamo jasne informacije, 
koliko pravzaprav se zmanjšuje, ali pa se krši obseg v skladu s pravilnikom, koliko %, 
koliko nekih drugih merskih enot, kakorkoli. Zelo splošno je to napisano. To pomeni, da 
na ta način, če tako sprejmemo ta ponujeni program, plan izvajanja koncesijske 
dejavnosti, potem dajemo praktično proste roke nekomu, ki je »skrbnik« teh postavk, ali 
pa »skrbnik« teh koncesijskih pogodb, da pač počne po svoji presoji tisto, kar se mu zdi v 
danem trenutku najbolj modro in pametno.  
 Vendar ne trdim, da je to zelo narobe, je pa res, da je mestni svet od tega odrezan 
in nima možnosti sooblikovati neke politike varčevanja na tem področju. Zdi se mi, da ni 
najbolj prav. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razpravo ima Karmen Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Tudi meni se postavlja vprašanje, kje bomo odstopali od pravilnika?  
 Razumem, da smo v proračunu zagotovili manj sredstev in da bo pač obsega del 
manj, samo kje jih bo manj, ker ne vem. Cestno podjetje na podeželju pomete enkrat na 
leto. Ali to pomeni, da sedaj ne bo pometlo niti enkrat? Nimamo nobene razlage. Zelo 
težko.  
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 Najbolj pa me pravzaprav skrbi pri vzdrževanju cest. Tam ste napisali, da bo manj 
ogledne službe, se pravi, da bo boljše vzpostavljena komunikacija med krajevno 
skupnostjo, ki bo bolj skrbela in bo bolj gledala npr. kje so udarne jame in to se bo takoj 
saniralo, ker bo koncendent takoj naročil koncesionarju. Samo upam, da bo koncendent 
pri naročilih koncesionarju bolj ažuren in da bo bolj poslušal krajevne skupnosti kot do 
sedaj. Sedaj nimamo dobrih izkušenj. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prijavljen na razpravo je svetnik Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Ob tej točki me navdaja navdušenje, da smo letos v proračunu dali tudi neka sredstva za 
izven mestne krajevne skupnosti, da se končno začne vaška jedra tudi sistematsko 
urejati. S tem ne bi želel, da bi razmišljanje šlo v smeri, da se mestno Nova Gorica in 
primestne krajevne skupnosti zaradi tega manj urejajo. Mesto Nova Gorica je lepo 
urejeno, po mojem mišljenju in tudi čisto in moja želja in želja vseh nas tu noter je tudi, da 
tako ostane. Je pa razmišljanje v smeri glede na krčenje sredstev oziroma omejitev 
sredstev v proračunu, da se učinkovitost dela, kar se tiče čiščenje in urejanje okolja 
nekako z optimizira. V smeri optimizacije je možen tudi eden predlog recimo v tej smeri, 
da se kakšna zelenica oziroma nasad vrtnic preda v urejanje kakšnemu donatorju, pa da 
se kakšen donator izkaže z urejanjem nasada ali kakšno podobno zadevo, kar bi mogoče 
bilo tudi dobrodošlo v občinskem proračunu. 
 V nadaljevanju bi želel izpostaviti še eno zadevo. Sam sem sicer včeraj na 
sestanku odbora za gospodarstvo ujel eno zadevo, ki sicer ni pomembna pri tej stvari in 
tudi zaradi tega ne bo zmanjšalo moje volje do potrditve tega odloka oziroma točke. V 
zahvalo prejšnjemu mestnemu svetu, prejšnjemu zboru in g. županu je sedaj v središču 
mesta Nova Gorica urejen Bevkov trg. S tem povezano tudi varčevanje je na eni od točk, 
in sicer gredica v velikosti 84 m2 vrtnic, ki je ni potrebno več obdelovati, ker je sedaj tam 
pri Rusjanovem spomeniku beton oziroma tlakovana, utrjena površina. Malo me pa 
zbode številka, in sicer za 84 m2 urejanja površine z vrtnicami je podatek 2.102,00 EUR 
na leto. Ta podatek se mi zdi nekoliko visok. Mogoče bo kakšno pojasnilo glede tega. 
Vem, da je tam bilo na tej kvadraturi veliko število vrtnic, vendar vseeno podatek je za  
dve povprečni plači, kar spet ni malo, ob tem, da so izven mestne krajevne skupnosti 
dobile na letni osnovi v proračunu za delovanje povišico, če smem tako reči v višini 
2.000,00 EUR na letnem nivoju za kompletno urejanje vseh dejavnosti v izven mestnih 
krajevnih skupnostih. 
 Ko sem podal pobudo za subvencionirani avtobusni prevoz poleti - julij in avgust 
Nova Gorica – Lokve, mi  je oddelek za družbene dejavnosti sicer odgovoril, vendar sem 
pridobil eno ponudbo za ves ta čas, ki bi bila subvencionirana, se pravi storitev za devet 
nedelj v mesecu juliju in avgustu v višini 2.700,00 EUR. Se pravi, da je to zadeva, ki je 
zelo zanimiva za primerjavo.   
 Ob tem bi pa še izpostavil eno zadevo. Predlagal bi ge. direktorici občinske 
uprave, da g. Marjana Juga nekoliko razbremeni, ker mislim, da ima on na skrbi ogromno 
število stvari, ki se tičejo cest in komunale ter mogoče poišče še kakšen kader v hiši in 
mu preda en del teh zadolžitev.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Torej, če prav razumem so tu tri gospodarske družbe, ki bi opravljale dejavnost iz tega 
sklepa. To so Komunala, Cestno podjetje in Želva. Mislim, da je potrebno posebno 
pozornost posvetiti invalidskemu podjetju Želva. Strinjam se z go. Damjano Pavlica, da je 
nedopustno, da se na račun drugih gospodarskih družb znižujejo sredstva Želvi.  
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 Zato bi predlagal, da se sredstva prerazporedijo tako, da Želvi ostanejo sredstva, 
kot so bila določena v prejšnjem letu in na račun ostalih dveh gospodarskih družb. 
Nedopustno je, da bi zaradi tega, ker znižujemo sredstva za to dejavnost, ostali štirje 
invalidi na cesti. To se mi zdi skrajno neodgovorno.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Repliciram mojemu kolegu Gregorju.  
 Dve zadevi sta. Želva to dejavnost ne opravlja z invalidi in če pomeni zniževanje 
stroškov za te namene izgubo delovnih mest, pomeni pri vseh treh koncesionarjih, torej 
predlagam, da imamo enake vatle za vse zaposlene v tej občini ali pa v teh firmah.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Tudi sam podajam repliko.  
 Ne morem se strinjati, da bi še zmanjševali ta sredstva za vzdrževanje občinskih 
javnih cest na območju mestne občine izven območja mesta Nova Gorica, kjer je 
koncesionar Cestno podjetje Nova Gorica, ker po analizi, ki sem jo sam opravil, vidimo, 
da nas čiščenje in urejanje površin na podeželju stane 0,6 EUR na m2, medtem ko nas 
površine v mestu in širši okolici mesta stanejo 5,00 EUR na m2, kar je v bistvu razlika  
zelo velika. Je razumljiva, vendar je zelo velika.  
 Se pa pridružujem pobudi in zdi se mi, da je pravilno, da bi povečali, se pravi 
povrnili sredstva za Želvo, vendar znotraj medmestnega območja. Se pravi, tu bi bilo 
potem potrebno zmanjšati Komunali.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, župan. 
 
Matej Arčon, župan: 
Dovolite mi, da je treba ločiti dve zadevi. Eno je to kar se danes tu sprejme in potrjuje, da 
se seveda sorazmerno vsem enako zniža in drugo je kar se tiče odpovedi naše pogodbe 
za vzdrževanje in čiščenje in če želite dežurstvo javnih WC-jev. Nima nobene veze s tem. 
Javni WC je na območju avtobusne postaje in je ta proračun letno stalo okrog 36.000,00 
EUR ter tej storitvi smo se v smislu racionalizacije letos žal odpovedali. Ne vem, da če 
gre za deset delovnih mest, tako, da ne moremo tista sredstva tam prerazporejati tu. Tu 
je pač letni plan vzdrževanja javnih površin za vse tri koncesionarje enako.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razprava. NI več prijavljenih na razpravo. Jožef Leban, izvolite. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Namenoma sem pritisnil v zadnjem času.  
 Poslušal sem razpravo, bil sem tudi štiri leta predsednik KS v Solkanu in mislim, 
da je bilo kar precej narejeno, ne samo v Solkanu ampak tudi okrog, da živimo v lepem in 
urejenem mestu. Mislim, da nam mora biti to v ponos, obenem pa tudi v opozorilo, da 
zmanjševati obseg teh del, se pravi zmanjševati na račun kvalitete je nedopustno 
oziroma bi povzročilo pri krajanih precejšnje negodovanje. To je tako, ko otroka enkrat 
razvadiš, ga težko odvadiš tistih razvad, najsi bodi dobre ali pa slabe.  
 Zato bi bolj rekel tako. Te koncesionarje je treba bolj pritisniti, pa tudi vključno z 
Želvo, ker Želva je čistila v Solkanu, da striktno izvajajo svoja dela in da so podvržena 
kontroli, ker večkrat teh kontrol ni bilo in potem so se ti, ki so izvajali, obnašali po svoje. 
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Vem, da smo večkrat prišli v spor s temi in da je bilo težko zagovarjati zadeve, ali so prav 
narejene, ali niso prav narejene. Sam pa sem večkrat ugotovil, da niso bila dela izvajana 
tako, kot bi morala biti po normativih, ki jih imajo.  
 Zato predlagam, da se sredstva, ki so namenjena, verjamem, mi smo sprejeli 
mestni proračun, tudi smo določena sredstva znižali, ampak, da se v okviru 
prerazporeditve dobijo dodatna sredstva, ki bi lahko pokrivala nemoteno opravljanje del 
kot do sedaj, če pa ne to vsaj z rebalansom proračuna, da bi lahko dobili dodatna 
sredstva, da bi to čistočo in kar se je do sedaj vlagalo, da bi se v mestu ohranilo, pa tudi v 
primestju in da bi bilo vse skupaj, saj smo vsi mesto.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razpravo ima svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Ponovno se oglašam samo z neko pobudo mogoče za naslednja leta, če bodo še 
prisotne težave s financiranjem.  
 Mislim, da je g. Edbin Skok podobno imel pred očmi, da bi za zemljišča, ki so v 
souporabi recimo društev ali pa zvez ter drugih različnih združenj, mogoče za naprej 
veljalo zasledovati, da bi taka zemljišča in prostore sami počistili, kjer je to mogoče.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ali je še kdo prijavljen na razpravo.? Ni več. 
 Prosim načelnico oziroma svetovalca, če podajo kakšna pojasnila, kakšne 
odgovore. 
 
Marjan Jug, višji svetovalec za gospodarske javne službe: 
Najprej vsi skupaj lepo pozdravljeni, sem iz oddelka za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe.  
 Najprej bi mogoče odgovoril samo g. Vodopivcu, ker je bilo tam največ takih 
konkretnih vprašanj. Navedel je vprašanje znižanja cen. Verjetno je malo nerodno prebral 
tisti uvod, ker tam je napisano jasno, da smo znižanje cen dosegli v letu 2013 z dodatnim 
pogajanjem na cene, ki so bile na razpisu s koncesijo. Leta 2013 smo uspeli s 
koncesionarji s pogajanji znižati nekatere postavke. To so te znižanje cen. In to je tudi 
mestni svet obravnaval in sprejel v letu 2013. 
 Prosim? Dejstvo je, govorimo koncesiji, to spada v koncesijsko pogodbo in je pač 
treba navesti, da so pa cene visoke.  
 Potem je bilo vprašanje glede razlike napram pravilniku. Kot smo že v pojasnilih 
navedli, smo že v preteklih letih po sprejemu pravilnika vsako leto postopno zaradi 
zmanjševanja sredstev zmanjševali intenzivnost in to v bistvu je odstopanje od pravilnika. 
Če pogledate v tabelah, imamo navedene cone. Recimo, če je cona 12 in potem imamo 
cono 8 ali 9, če imamo košnjo na zelenici pred občino, recimo, da je bila predvidena po 
pravilniku 12, imamo tokrat 9-kratno košnjo, se pravi, da to spet za visi od vremenskih 
pogojev in vseh teh zadev, ki vplivajo na to rastje. V glavnem se vse to zmanjšuje in to je 
tu potem vidno. Če smo prvo leto šli na 10, sedaj smo pa na 9… 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala za pojasnilo. Valter Vodopivec ima repliko na to. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Da, prav kratko. Glejte, s spoštovanjem g. Marjan Jug, rekel ste, da smo lani šli iz 10 na 
9. Kje to piše? Vi vidite to, mi pa ne vidimo.  
 Samo malo, sam ne bom gledal te tabele iz treh let nazaj. Zame je to gradivo, 
kolegi, svetniki, ki so novi so dobili prvič gradivo in ne morejo delati te primerjave. Sam 
sem samo dobronamerno hotel vprašati, ali so pri tem zniževanju, kar se je sprejemalo, 
sodelovali tudi koncesionarji, kajti morda bi bilo bolj smotrno eno zadevo zmanjšati, drugo 
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obdržati, pa ravno tako doseči ta učinek zniževanja stroškov. O tem sem vas vprašal, nič 
drugega. Pa nič zlonamerno, da se razumemo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Boste kaj odgovoril? 
 
Marjan Jug,  višji svetovalec za gospodarske javne službe: 
Torej, kot sem rekel, da so v tabelah navedene pogostosti in cona zraven, to je 
primerljivo. Kar se tiče, da koncesionarji niso pri tem sodelovali, povem, da so sodelovali. 
Vsako leto so bili seznanjeni kakšna so razpoložljiva sredstva, glede na sprejeti proračun 
in tako so tudi že sami poslali znižanje. Kjer pa niso poslali tako, smo se morali potem še 
dodatno usklajevati, da smo prišli na ta nivo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Upam, da je bil g. Jug dovolj izčrpen. Repliko ima svetnik Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Sam bi tu nadaljeval. Zanima me primerjava Želve z ostalima dvema. Kakšno je bilo 
znižanje, ali je bilo to linearno znižanje oziroma koliko na leto bomo Želvi plačali manj za 
te dejavnosti?  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Marjan Jug,  višji svetovalec za gospodarske javne službe: 
Torej, v tem letu so se pri vseh štirih koncesijskih dejavnostih zmanjšala sredstva za 
približno 10 %, tako pri Želvi kot pri Komunali. Koncesije za čiščenje in urejanje javnih 
površin, kot sem rekel, smo že lani zreducirali toliko in še letos, da smo pač na takem 
minimumu, da če bi šlo s strategijo naprej, da bi tudi naslednje leto bilo tako, bi bil to res 
velik problem. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Imam eno vprašanje.  
 V teku je kategorizacija javnih cest in poti. Kako bo to vplivalo? Dobimo še par 
kilometrov teh cest in kako bo to vplivalo? Vemo, da se s tem povečajo stroški, ali bomo 
uspeli pridobiti nova sredstva za to?  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Marjan Jug,  višji svetovalec za gospodarske javne službe: 
Samo toliko lahko povem, da sprejemanje nove kategorizacije ne vpliva na letošnje 
izvajanje del. Se pravi, če bo sprejeta kategorizacija, se bo to poznalo šele v naslednjem 
letu.  
 Več pa bi lahko povedala načelnica iz oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo, ki pripravlja kategorizacijo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Še eno repliko imamo, in sicer je prijavljen Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
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V povezavi z odprtim vprašanjem g. Peršiča o kategorizaciji občinskih cest, se meni 
poraja tudi dodatno vprašanje.  
 V aktu, ki smo ga imeli prejšnjo sejo na vpogled glede kategorizacije občinskih 
cest, število cest, ki so omenjene noter, ni identično s cestami, ki jih obdelujemo oziroma 
imamo v naravi. Vsaj za Trnovsko–Banjško planoto velja, da je množica cest, ki jih ni v 
tem spisku, zaradi meni ne poznanega razloga. Sam se tudi peljem nekaj metrov po 
občinski cesti, ki je tam že skoraj 100 let in ni evidentirana kot občinska cesta. Ko bo ta 
spisek naknadno, ne verjamem v letošnjem letu, dopolnjen, lahko predvidevamo 
povečane stroške vzdrževanja, kljub temu, da se en del vzdrževanja in en del čiščenja, 
pluženja in tako naprej, na teh cestah že izvaja.  
 Pa me zanima, kakšno je vaše razmišljanje v povezavi s tem? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za odgovor. 
 
Marjan Jug,  višji svetovalec za gospodarske javne službe: 
Pravilnik, ki ga imate pred seboj, ima vključeno kilometražo javnih poti in lokalnih cest po  
stari, veljavni kategorizaciji. Vmes so bile že delane kategorizacije, ampak niso bile 
potem izpeljane na republiškem nivoju. Vedeti pa je treba, da so napram tisti 
kategorizaciji v letnem programu tudi zmanjšane te dolžine, ker nekatere ceste po prvotni 
kategorizaciji niso imele takega ranga in niso bile v naravi takšne, da bi bile lahko 
vzdrževane v okviru tega. Torej, koliko bo pa sedaj dejanska dolžina teh novih 
kategoriziranih poti napram tem, žal ne vem, ker dolžina nekako tudi predstavlja oziroma  
ne samo dolžina, strošek predstavljajo tudi nove ceste, ki so dostikrat še v makadamski 
izvedbi in slabše temu.  To sigurno pomeni  pri vzdrževanju večji strošek.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednjo repliko ima Ljubka Čargo. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
G. Juga bi samo vprašala glede zmanjšanja pogostosti čiščenja oziroma odvažanja 
smeti. Ali bo Nova Gorica bolj umazana, ali bo ostala na istem? Kako je to dogovorjeno s 
koncesionarji? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Marjan Jug, višji svetovalec za gospodarske javne službe: 
V bistvu tu se ni kaj dogovarjati s koncesionarji. Sigurno pa je, da če sprejmemo manjšo 
intenzivnost, bo potem to opaziti. Če imamo namesto recimo 8-kratno, potem 7-kratno je 
sigurno to opaziti ob enakih vremenskih razmerah. Moramo reči, če je manj sredstev pri 
vzdrževanju cest, bo tam kjer je bila na nekaterih cestah dvakratna košnja,  ker je peljal 
tja mulčer dvojno pot, lahko šel samo eno pot. S tem bo varnosti sicer še vedno moralo 
biti zadoščeno, ne bo pa nivo tako približan pravilniku o nivoju in vrsti vzdrževalnih del na 
javnih cestah.  
 Moram pa še to dodati, da so koncesionarji napram prejšnjim letom dodatno 
obremenjeni s stroški odvoza teh odpadkov, saj pri tem pometanju in čiščenju je dosti  
odpada in v bistvu s problemom odlaganja odpadkov nastajajo tudi bistveno večji stroški, 
ki ga pač morajo sami pokriti, ker cena po enoti je enaka kot v prejšnjem letu in tako, kot 
sem prej navedel. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo in ni več replik. Torej zaključujem razpravo.  
 Prejeli smo pa lepo po protokolu predlog sklepa svetnika Valterja 
Vodopivca, ki se glasi: «Predlagam, da se program oziroma obrazložitev  programa 



  

49 

ponovno obravnava na naslednji seji Mestnega sveta MONG, pri čemer naj se 
predstavi stališča koncesionarjev ter kriterije za zmanjševanje obsega. Mnenje, ki 
naj ne bo obvezujoče, pa naj podajo tudi krajevne skupnosti.« Predlog sklepa 
dajem na glasovanje. Glasujemo.  
 
Od 28 svetnikov jih je 15 glasovalo za, 9 proti. 
ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Tatjana 
Krapše, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Aleš Dugulin, Miro 
Kerševan, Uroš Komel, Aleš Markočič, Tadej Pišot, Marko Tribušon, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 27 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

  Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi št. 478-75/2011-10 za 
 desetletno obdobje za nepremičnine v k.o. Prvačina 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za prostor ni imel pripomb na 12. točko? Nima. Odbor za 
gospodarstvo? Tudi ne. Se pravi, ni pripomb.   
 Izvolite. Anton Peršič je prijavljen na razpravo. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Odbor za gospodarstvo je o tem razpravljal in smo ugotavljali, da je doba najema 
neprimerno velika. Ali lahko kaj rečemo na to temo?  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Bo kdo pojasnil? 
 
Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Nisem razumela.  V zvezi z dobo? Trajanje? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Peršič, lahko še enkrat poveste? Mikrofon, prosim. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Tu gre za najem za deset let. Nam se je zdelo veliko deset let, ker mislim, da tudi sedaj ni 
bilo tako, če je prejšnja najemna pogodba od 2011, to pomeni, da je bilo štiri leta ali pa 
celo manj. Ne vemo, zakaj je sedaj tako in prosim, če lahko odgovorijo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Načelnica, izvolite. 
 
Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Predlog je pač tak zato, ker gre tu za uporabo teh površin v kmetijske namene in ta 
najemnik koristi oziroma uveljavlja tudi subvencije za te površine, bo pa zagotovo 
klavzula v tej pogodbi, da se ta pogodba lahko predčasno prekine.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima Tadej Pišot. 
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Svetnik Tadej Pišot: 
Rad bi samo nekaj povedal glede na to, da izhajam iz tega okolja in poznam kakšna je 
situacija.  
 Gre za človeka, ki res obdeluje ogromne kmetijske površine in verjemite, da če 
tega človeka tam ne bi bilo, bi bilo več kot pol ali pa tri četrtine prvačkega polja, ki je 
sedaj obdelano, zaraščeno in pa zapuščeno. Tako, da se popolnoma strinjam, da se da  
gospodu za deset let in z možnostjo predčasne prekinitve. Tako predstavljeno in napisan 
sklep se mi zdi dober. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Še kdo? Ni več, se pravi, da zapiram razpravo. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi št. 
478-75/2011-10 za desetletno obdobje za nepremičnine v k.o. Prvačina. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, 
Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko 
Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 28 
 
 
 
13. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1139/2 k.o. 
 Nova Gorica 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za prostor? Ostali odbori? Tudi ne.  
 Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
V obrazložitvi piše, da je leta 2011 dala krajevna skupnost soglasje, letos pa je 
odgovorila, da ne bo več dajala soglasja oziroma ne bo več odgovarjala na taka 
vprašanja, če malo poenostavim. Ko pogledam to parcelo, mi vsaj na mapi zgleda, kot da 
bi moral biti to pločnik oziroma razširjeno cestišče v centru Nove Gorice.  
 Zanima me, kdo si je šel to pogledati in kaj je tam v naravi? Ali je mogoče to 
nekdo uzurpiral in sedaj legaliziramo uzurpacijo? Kako je s tem?  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Mislim, da bo odgovorila načelnica. Izvolite. 
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Gre za območje Pod Grčne, kjer je niz stanovanjske gradnje na parcelah, ki so bile 
zgrajene, mislim, da že več kot trideset let nazaj, kjer je dejansko stanje v naravi 
popolnoma jasno, ampak se v bistvu žal šele sedaj ureja ta zamik, ki je pač nastal med 
gradnjo. To je le ena od teh parcel, kjer se dejansko ugotavlja, kje je točno meja cestišča 
in se postavlja stvari na svoje mesto.  
 Tako, da ne gre za uzurpacijo, gre za vzpostavitev stanja v naravi.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Še kdo? Ni več prijavljenih na razpravo, niti na repliko, zaključujem.  
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 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – 
parc. št. 1139/2 k.o. Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, 
Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin 
Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 29 
 
Župan bi rad še nekaj povedal, izvolite.  
 
Matej Arčon, župan: 
Koliko lepih stvari z ženskami človek doživi! Poleg lepote, miline, ljubezni utirajo pot do 
popolnosti. Marsikatera ženska moškim odpre oči, da spregledajo, kar se jim še sanjalo 
ni, tudi če v mestnem svetu sedi. To sem dodal sam.  
 Spoštovane, drage svetnice! Iskrene čestitke ob mednarodnem dnevu žena. 
Moški lahko pa še enkrat zaploskate, ker si to tudi zaslužijo. Zunaj pa vas čaka ena 
majhna pozornost.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala lepa županu.  
 S tem zaključujem današnjo sejo in se vidimo aprila. Nasvidenje. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.  
 
 
                Miran Ljucovič               Matej Arčon   
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                    ŽUPAN                
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