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Številka: 900-13/2014-2 
Nova Gorica,  6. oktober 2014 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
11. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 6. oktobra 2014 v 
veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 16.00 uri.  
 

Sejo je vodil Matej Arčon, župan mestne občine. 
 

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

 

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

 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 22 svetnikov, in sicer: Dejana Baša, Tomaž 
Belingar, mag. Beseničar Pregelj Lara, mag. Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Viljem 
De Brea, Tomaž Horvat, mag., Aleš Jakin, Miro Kerševan, mag. Darinka Kozinc, Miran  
Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, mag. Uroš Saksida, Tomaž Torkar, Srečko 
Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec 
in Stanko Žgavc.     
 
Opravičeno odsotni: Kaja Batagelj, Oton Filipič, dr. Robert Golob, Vida Škrlj, mag. Tomaž 
Slokar, Patricija Šulin, Ana Marija Rijavec 
 
Odsotni: Boris Rijavec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal 
 
Seji so prisostvovali: 

 Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo  

 Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- svetnica Milojka Valantič in     
- svetnik Tomaž Belingar.   

 

Od 22 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Uroš Saksida, Tomaž 
Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, 
Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
 
Matej Arčon, župan: 
Kot je razvidno iz gradiva, je za 11. izredno sejo predlagana ena točka, in sicer 
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2014.   

Naj povem, da smo računali, da bo ta točka uvrščena z rebalansom na  
novembrski seji, ampak se je dražba za objekt, ki gre v prodajo, zgodila prej. Naj povem, 
da sem najprej mislil sklicati sejo prejšnji teden v petek, ampak sem se odločil, da raje 
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počakamo po volitvah, da ne bi kdo mislil, da je to kakšna predvolilna gesta. Gre za 
objekt, ki je potreben za področje sociale in če boste danes to potrdili, kar upam in se 
nadejam, da bomo v sredo tudi uspešni.  

Sicer pa odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. Se opravičujem. Izvolite, g. 
Anton Peršič.  
 
Svetnik Peršič Anton: 
Zanima me prav to uvrščanje te točke na dnevni red, in sicer, če je to pravilno. 
Sprašujem, ali lahko mestni svet po starem sklicu na dan po volitvah lahko odloča 
oziroma kako država to ureja? Mislim, da se v tem času urejajo samo tekoča opravila, 
kadar so razpisane volitve, ne več po volitvah. To mi res morate razložiti. 
 
Matej Arčon, župan: 
Smo preverili. Mandat temu mestnemu svetu poteče s konstituiranjem novega mestnega 
sveta.  

Svetnik Valter Vodopivec, izvolite.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sedaj ne vem, ali je tema o dnevnem redu ali o točki. Nekaj vprašanj bi vseeno imel. 
 
Matej Arčon, župan: 
Bi pri točki. 

Svetnik Miran Müllner, na dnevni red.  
  
Svetnik Miran Müllner: 
Tudi sam se sprašujem, ali je to pravilno uvrščeno na dnevni red, predvsem zaradi tega, 
ker dejansko nobeden od odborov tega ni obravnaval.   

Res, da je tu neka izredna seja, ampak ne vidim, da bi bila v Novi Gorici kakšna,  
včasih je naš bivši svetnik rekel kolera ali kuga, ali da bi kaj razsajala, da bi bilo potrebno 
to sprejemati tako na hitro. Je pa tu kot sem videl v dnevnem redu en kup denarja, ki je v 
proračunu in takrat sem opozarjal, da je nepravilno uvrščena ta točka in zanima me  
predvsem ena stvar, kako to, da mestni svetniki odkar smo sprejemali rebalans pa do 
danes, nismo dobili nobenega projekta. Kaj to pomeni? Mi tu nekaj kupujemo, saj sploh 
ne vemo, kaj kupujemo. Pričakoval sem, da bomo danes lahko razpravljali o tem, da bi 
vedel, kakšna je cena, koliko je potem cena, ko bo potrebno to zgradbo še popraviti, kaj 
bo v tej zgradbi, katere zgodbe se bodo dogajale noter. Dejansko ne vemo nič.  

Že takrat sem nasprotoval, da se to ne dela tako, sedaj se to popravlja na hitro in 
bi prosil, če mi lahko daste neko gradivo, da bom vedel. Ne vem koliko sob ima, koliko 
površine je to, kdo bo tam noter, kdo bo delal na recepciji, kdo bo imel pisarno, koliko bo 
skladiščnih prostorov in podobne stvari. Če je pa to kar tako, dajmo 500.000,00 EUR 
nekomu, potem je tudi to prav. 
 
Matej Arčon, župan:  
Kasneje bi odgovorila pri sami točki načelnica Marinka Saksida.  

Če ni razprave na dnevni red, dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. 
Potrebujemo 17 glasov. Glasujemo.  
 
Od 22 svetnikov jih je 18 glasovalo za, 2 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Viljem De Brea, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Anton Petrovčič, Uroš Saksida, Tomaž Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Stanko Žgavc. 
PROTI sta glasovala: Miran Müllner, Anton Peršič.   
 
Ugotavljam, da je sprejet naslednji dnevni red:  
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1. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 

2014   
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v Mestni 
občini Nova Gorica v letu 2014 ter obrazložitev 

 
Matej Arčon, župan: 
Predlog dnevnega reda. Bi dal kar uvodoma besedo načelnici Aleksandri Torbica. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Gre za Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG skladno z 
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V bistvu za 
namene s področja socialnega varstva je MONG 17. aprila 2014 sprejela Odlok o 
rebalansu proračuna, v katerem je zagotovila sredstva za nakup nepremičnine za 
humanitarni center. Gre za nakup objektov in pripadajočega zemljišča, v bistvu za dva 
objekta, menza in poslovno stanovanjski objekt na Bidovčevi ulici v Novi Gorici. Izklicna 
cena za premoženje, ki bo potekalo na drugi javni dražbi 8. 10. 2014 je v skupni vrednosti 
200.000,00 EUR. Gre pa za prodajo, ki jo izvaja Okrožno sodišče v Novi Gorici v 
stečajnem postopku družbe Primorje d.d.. Sredstva so v proračunu zagotovljena za ta 
namen, dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja pa se izvaja v tem 
trenutku, ker so šele sedaj dejansko jasni vsi podatki povezani s to dražbo.  

Tako, da v skladu s statutom MONG predlagam, da se predložena dopolnitev 
letnega načrta obravnava in sprejme.  

 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, načelnica Marinka Saksida.  
 
Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
Kot vam je znano, je v naši občini je že dlje časa znana pobuda oziroma potreba po 
humanitarnem centru. Imamo izdelano projektno nalogo, ki vključuje, da so potrebni 
prostori za skladišče hrane, obleke za humanitarne organizacije, ki jo nudijo v našem 
okolju. Že dlje časa se izkazuje tudi potreba po vzpostavitvi ustreznih programov za 
brezdomce, predvsem za prenočišča in pa kot ste lahko spremljali tudi zadnje dni  
oziroma letos, delimo brezplačne obroke za socialno ogrožene občane. Te potrebe se 
povečujejo, za enkrat se to deli v Domu upokojencev Nova Gorica in dijaškem domu, bi 
pa bilo to zagotovo smiselno urediti in izvajati na enem mestu.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo.  Prijave.  

Valter Vodopivec, izvolite.  
  
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ne morem mimo tega, da ne bi malo pokritiziral delo te občinske uprave.  

Namreč, če smo aprila ali kdaj sprejemali rebalans proračuna in v tem dokumentu 
namenili točno določena sredstva za točno določen nakup, kako se lahko zgodi, da 
občinska uprava naredi tak prepust in ne predvidi v drugem dokumentu nakup oziroma 
porabo tega denarja? To je šalamastika zaradi katere danes sedimo tu in tako se pač 
vleče skozi cel mandat, zato je pač naša občina tam kjer je, razen, če niso bile druge 
zgodbe.  
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Na primer, da se je v proračun, v rebalans predvidelo določena sredstva, tudi v 
program razpolaganja oziroma pridobivanja nepremičnega premoženja se je predvidelo, 
sedaj pa je prišla nova prilika in če je temu tako, potem župan me zanima, kateremu 
pridobivanju nepremičnega premoženja se bomo zaradi tega odpovedali? Prav je, da 
svetniki dobimo kompletno informacijo, če že o tem odločamo.    
 
Matej Arčon, župan: 
Načelnica, izvolite. 
 

Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
V bistvu se s tem ne spreminja letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja na tak 
način, da bi se dejansko zmanjševala sredstva, ampak se samo doda to nepremično 
premoženje s svojo postavko. Kajti sredstva so bila dodatno predvidena oziroma pač v 
sklopu rebalansa posebej predvidena na postavki 10171 Humanitarni center in v bistvu 
postavka razpolaganja z letnim načrtom oziroma letnega načrta pridobivanja stvarnega 
premoženja ni bila spremenjena v ničemer.   
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica mag. Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
To točko oziroma nakup teh prostorov za humanitarni center bom podprla preprosto iz 
tega razloga, ker vem, da je to problematika, ki se je dolgo časa vlekla in da je potrebno 
to rešiti. Ne nazadnje smo se lahko seznanili, da nekatere humanitarne organizacije 
delajo v nemogočih razmerah in se mi zdi zelo dobra ideja, da se to postavi na eni sami 
lokaciji.  

Prav tako pa bom imela nekaj vprašanj, in sicer me zanima, ker ste omenjali tudi 
brezdomce, če mi lahko ga. načelnica nekoliko lahko pojasni, katera vsebina je mišljena 
glede tega in pa seveda me zanima tudi, ali je predvideno tudi premeščanje Šenta iz tistih 
zasilnih hišic, ki jih imajo tam za policijo.    

Po drugi strani se seveda pridružujem mojemu predhodniku g. Vodopivcu, da 
mogoče je res, da nismo opremljeni z gradivom, kar se tiče same stavbe, recimo kaj se 
kupuje, kolikšne so površine, tudi v kakšnem stanju je in mogoče o nekoliko bolj 
natančnih vsebinah, pa bi prosila, če mi to ustno dopolnite.  
 
Matej Arčon, župan: 
G. svetnik Miro Kerševan, izvolite. 
 
Svetnik Miro Kerševan:  
Mene bolj zanima, ali bo trpela cesta na Gradišče, ker je bilo nekako predvideno, da bo 
tretja faza na Gradišču začela nekje novembra, decembra, tako, da gre v izplačilo v 
drugo leto. Nekako vidim, da niti razpisov ni, nič.   

Zato se sprašujem, če je to povezano skupaj? Mogoče bi mi župan kar takoj 
odgovoril, ali bo letos tretja faza, ker se gre največ zaradi tiste žive meje, po domače bi 
se povedalo, ker ljudje ne morejo iti mimo, ne glede na prometni znak. Tako bi res prosil, 
da bi se ta tretja faza začela čim prej, ker je cesta razdeljena na šest delov. Res bi prosil, 
če se mi na to sedaj mogoče bolj na splošno odgovori.   

 
Matej Arčon, župan: 
Še replika Miran Müllner, izvolite. 
Svetnik Miran Müllner:  
Moram replicirati Miru, in sicer tako kot njega zanima cesta na Gradišče, mene zanima, 
če bo letos zgrajen servisni objekt.  
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V letošnjem letu smo sprejeli sklep, ki bi ga občinska uprava morala realizirati in 
me zanima, če bo ta investicija v humanitarni center kaj vplivala na to, da bo do 31. 12. 
zgrajen servisni objekt, saj je štiristo otrok, ki se še danes slačijo na parkirnih prostorih v 
Novi Gorici in pač tam igrajo nogomet. Ali bo vplivala ta investicija, ali boste zagotovili 
sredstva tudi za to, ali bo to kaj povezano zaradi tega, ker se o tem zadnje čase nič ne 
govori, pa mislim, da je pomembno. 
  
Matej Arčon, župan:  
V tem trenutku imamo na dnevnem redu razpolaganje s stvarnim premoženjem oziroma 
pridobivanje. To je stvar rebalansa. Vse tiste investicije, ki so bile uvrščene v proces - tudi 
servisni objekt, so bile sprejete v rebalansu proračuna. Dinamika začetja investicij pa je 
odvisna seveda tudi od prilivov. Mi smo v zadnjem obdobju založili že tako evropska kot 
državna sredstva, čakamo na prilive, in sicer več kot štiri milijone evrov in tako kot se 
sproščajo, se potem sredstva odpirajo in potem tudi razpisi za nove investicije.  

Svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Moje stališče o tem humanitarnem centru je poznano že ko smo imeli rebalans 
proračuna. Takrat je humanitarni center prišel v znesku 600.000,00 EUR, bom rekel, da 
to kot z neba v občinski proračun in z amandmajem sem celo želel, da bi se del teh  
sredstev prerazporedilo na druga mesta. Takrat nisem uspel.  

Sedaj se sprašujem, tudi rebalans je bil usklajen, kot smo slišali danes, in takrat je 
bilo 600.000,00 EUR, danes je 500.000,00 EUR, to je nek nov podatek in ne vem, kako 
da se te cene spreminjajo kar tako na okroglo 500, 600, mogoče je pa 400 ali pa 700, da 
bo ta stvar v dokončni fazi. Torej nič od tega ne vemo, ne vemo kakšen bo ta projekt in 
mislim, da bi bilo bolje, da bi sredstva, ki jih imamo, vlagali v nova delovna mesta, saj bi s 
tem nekaj delavnih mest sigurno lahko odprli. S tem bi povečali tudi socialno varnost v 
občini in bi povečali prihodke na prihodkovni strani občine in države.  

Zato zame ni sprejemljivo, da se odločamo o tem, ker mislim, da res ni potrebno s 
tako naglico to sprejemati.  
  
Matej Arčon, župan: 
Vem, da je bila takrat ob rebalansu proračuna kar burna razprava. Mi vidimo v tej lokaciji  
eno priložnost. Prodaja se pač v stečajni masi Primorja in tu je samo odločitev ali daste 
zeleno luč, da se te dražbe udeležimo, da je tudi pravno formalno pokrito. Mi se 
strinjamo, da bi lahko dali ta sredstva tudi na druga področja spodbujanja gospodarstva, 
ampak … Čisto preprosto se moramo odločiti, ali gremo na dražbo ali ne, nikjer ne piše, 
da bomo uspešni. Mi se bomo pač dražbe udeležili in tam dražili, lahko bomo edini, lahko 
tudi ne.  

Svetnik Miran Müllner, izvolite.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
V tej razpravi je bilo že nekaj rečenega o prilivih in o zadolževanju občine. Se pravi, bo za 
neke druge investicije, ki pač, g. župan, niso vaša prioriteta, čeprav se ta prioriteta  
večkrat poudarja, kako je pomembna in se jo nekako odlaga, medtem, ko se dejansko v 
času, ko se je ta občina zelo zadolžila, pa ta mestni svet nihče ni vprašal ali je to prav, ali 
ni prav, da se zadolžuje. Dejansko načrtujemo odliv za pol milijona evrov, kar je 
nesprejemljivo. Vsaj po mojem. Prej je bilo lepo rečeno, da se za dva projekta, ki sta 
noter, čakajo prilivi, tu pa se kar sedaj na vrat, na nos daje za neke druge stvari in ste 
nekje omenjali skozi cel mandat, da so potrebne prioritete, prioritete. Saj je bila prioriteta 
Bevkov trg, ampak na ta račun še ni zgrajen vodovod Dornberk – Prvačina, ceste, ampak 
mislim, da se na tak način vseeno ne more nič in da je neka korektnost tudi pri vašem 
vodenju, da mora biti tudi do tega mestnega sveta in tudi do prihodnjega, ki bo sodeloval 
tu noter.  
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Mislim, da zadolževanje za tak denar v tej situaciji, ko smo se znašli, ko je občina 
dvakrat v tem letu bila na robu likvidnosti in ko ste vzeli drage kredite, to ni ravno 
najboljša ponudba, da se potem lepo razidemo.  

Mislim, da če to potrdimo, v veliki meri obremenjujemo že prihajajoč mestni svet z 
neko investicijo, ki je vprašanje, če bo tistemu mestnemu svetu prioriteta., medtem pa 
druge stvari  dejansko puščamo h kraju. 

Moram pa reči, da menim, da osnovnih ciljev, ki smo si jih zastavili, tako na 
gospodarskem kot na prostorskem področju ne zadovoljujemo in zaradi tega predvsem, 
ker kot je bilo že rečeno, ne vlagamo v gospodarstvo, v zadeve, ki bi tekle, ampak gremo 
na vrat na nos skozi neke ponudbe. Kajti v Novi Gorici je vsaj v coni Meblo pet takih 
objektov, ki so bistveno bolj poceni, pa se nihče ni šel z njimi pogajati, niti se noče 
pogajati, ampak tam stojijo. Tako, da na take stvari, kot jih ponujate, na žalost ne boste 
dobili mojega glasu zato, ker sem že takrat povedal.  

Žal mi je pa predvsem zaradi tega, ker nekaj stvari, ki so bile obljubljene pred 
štirimi leti, se jih niste držali. Upam pa, če boste še župan, da ne boste držali fige v žepu 
prihajajočim svetnikom, ampak, da dejansko tisto, kar se boste zmenili, boste tudi 
realizirali. Pa pustite svoje prijatelje ob strani.  
 
Matej Arčon, župan: 
Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Se opravičujem, imam malo težek glas zadnje dni. Moram takoj povedati, da se zavedam 
situacije, da potrebujemo humanitarni center in ga more občina na tak ali drugačen način 
dobiti.  

Imel pa bi vprašanje. Med programi, ki naj bi se uvrstili v ta objekt, če sem prav 
razumel je tudi razdelilnica hrane. Sam sem si ta objekt ogledal. Razdeljen je 
funkcionalno na dva objekta. Eden je takšen, ki je primeren verjetno za postelje ali pa za 
sobe za brezdomce, tisti, ki je namenjen pa razdelilnici hrane, se pravi stara menza po 
domače, je pa po informacijah, ki jih imam iz strokovnih krogov potreben rušenja.  

Zanima me, ali je res, da je ta delilnica hrane potrebna rušenja?  Če je to res, če 
ste naredili projekcijo, koliko bi to stalo, da imamo pred seboj sliko v kaj sploh gremo? Če 
se spomnite, sem na začetku vstopa ali pa pred dvema letoma predlagal, da se kupi 
žičnica na Lokve za 200.000,00 EUR, ker smo dobili iz projektne pisane osemdeset strani 
dolg elaborat, iz katerega so vsi učinki za - proti, pogledano z vseh strani. Sedaj pa 
gremo tu na krat 2 ali pa še krat 2,5 ceno, pa ne vemo niti kakšna bo končna investicija. 
Ali ni morda za presoditi, da bi naredili humanitarni center, stroškovno gledano, ali bolje 
na neki zemlji, ki je v lasti občine in novogradnjo? Zanima me, če ste delali te primerjave? 
Se pravi, ali narediti takšen humanitarni center - novogradnjo na zemljišču, ki je last 
občine, vi za vi tega nakupa, rušitve jedilnice, postavitve nove jedilnice in tako naprej.  
 
Matej Arčon, župan: 
Druga replika, Miran Müllner, izvolite.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
To je moja prva replika na razpravo Gregorju Veličkovu. Kolega Gregor, ne morem se 
strinjati s tem, ko govoriš, da Nova Gorica potrebuje humanitarni center.  

Mislim, da socialne ustanove, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo, imajo vsaka svoj 
prostor in ne vem, če kupujemo zato, da bo noter skladišče Rdečega križa, mislim, da je 
to za lase privlečeno, se pa strinjam o projektni dokumentaciji, kot sem že na začetku 
spraševal, da je potrebna. Ampak nikakor ne pristajam na to, da Nova Gorica potrebuje 
humanitarni center. Kajti, če se sprijaznimo s tem, da potrebujemo humanitarni center, 
potem kaj načrtujemo? Še večjo revščino, še večjo brezposelnost, še več ljudi, ki jim 
bomo tam razdeljevali hrano. Hrana se deli v domu upokojencev, in sicer petdeset kosil,  
trideset kosil v dijaškem domu, dvajset na Kapeli in še marsikatera druga menza bi v Novi 
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Gorici lahko razdeljevala. Sedaj pa ne vem, ali bomo ljudi potem še markirali, kdo bo to 
šel noter?  

Mislim, da bi bil bolj potreben drugačen pogled in drugačne zadeve. Nekateri 
odkimavate z glavo, pač tisti, ki ste prepričani, ampak mogoče je v Sloveniji ravno zaradi 
takih, ki odkimavate in ki podpirate socialo na tak način še večja revščina, kot jo imamo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Replik na repliko ni. Glede vprašanja svetnika Veličkova bo podala odgovor načelnica 
Aleksandra Torbica. Ni replik. On je samo repliciral, je povedal, da replicira g. Veličkovu. 
Dva stavka, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Miran, vsa humanitarna društva se strinjajo, da potrebujemo humanitarni center. Ne vem 
od kje tebi podatek, da ga ne rabimo, verjetno veš več kot vsi skupaj.  To je eno.  

Drugo pa me zanima, zakaj ne kupujemo tako kot ves normalen svet na drugi 
javni dražbi, ampak na prvi.  
 
Matej Arčon, župan: 
Je druga javna dražba. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Druga. Se opravičujem.  
 
Matej Arčon, župan: 
Marinka Saksida, izvolite. 
 
Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
Humanitarni center je bil nekako prioriteta tudi odbora za socialno varstvo in zdravstvo 
tega mestnega sveta in so to tudi v tem mestnem svetu in na sejah sprejemanja 
proračuna in tako dalje, vsakokrat izpostavili. Mi smo se že pred časom sestali z zavodi, z 
ne vladinimi organizacijami, društvi na to temo in res so vsi podprli, da se potrebuje nek 
prostor na tem področju, kjer bodo sorodne vsebine skoncentrirane na enem mestu. Tako 
je  tudi po primerljivih občinah, če si malo pogledate.  

Kar se samih vsebin tiče je bilo eno vprašanje glede aktivnosti za brezdomce, ki bi 
potekale. To bi bil dnevni center, kjer bi lahko brezdomci zadovoljili svoje osnovne 
potrebe, tudi prenočišča bi bila. Sedaj mi namreč v sodelovanju s Centrom za socialno 
delo in z društvi rešujemo te zadeve segmentno, začasno, omogočamo jim preko 
denarnih pomoči bivanje za dva, tri mesece v samskem domu ali kjer so pač razpoložljive 
kapacitete. Na ta način bi pa lahko zadevo rešili dolgoročno. Imamo tudi izvajalce, ki bi 
bili pripravljeni to dejavnost izvajati, ampak do sedaj pač nekega ustreznega prostora 
kamor bi lahko to dejavnost uvedli, ni bilo. O selitvi dnevnega centra za uporabnike 
prepovedanih drog pa za enkrat nismo razmišljali.  

Glede razdelilnice hrane. Kot rečeno, se sedaj to deli na dveh lokacijah, več kot 
petdeset obrokov nekako trenutna izvajalca ne preneseta, da bi delala več obrokov. Na 
zadnjem srečanju, ki smo ga imeli, je bilo rečeno, da so te potrebe tudi že do sto, tako, da 
menimo, da je tudi to potrebno izvajati na enem mestu. Tudi to imajo urejeno v ostalih 
občinah z neko enotno razdelilnico hrane. 

V nepremičnini, ki je predmet nakupa sta sedaj res dva objekta. Večji, kjer so 
večinoma sobe, bi v tem trenutku umestili razdelilnico hrane, potem dolgoročno bi pa vso 
zadevo prestavili v manjši objekt, ki je v slabšem stanju. Povedala bi še to, da je bila že 
pred leti 2006 ali 2007 izdelana naloga humanitarni center. Takrat jo je izpeljal Rdeči križ 
in že takrat je bila za bistveno manjše kapacitete investicije ocenjena na 500.000,00 EUR 
brez zemljišč. 
 
Matej Arčon, župan: 



 

 8 

Aleksandra Torbica, izvolite. 
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Bom odgovorila točno na tista vprašanja, ki se nanašajo na stanje objektov.  

V bistvu je res, da ta manjši objekt v katerem je bila trenutno menza, ni v 
najboljšem stanju, pri čemer je bila s strani oddelka za družbene dejavnosti pravzaprav 
neka vrsta ocene, primerjava stroškov med tem, da bi se objekt odstranilo in naredilo 
novo gradnjo ali pa poskusilo sanirati takega kot je. Tu pač prihaja praktično do neke  
razlike, če bi se želelo narediti novo gradnjo v istem obsegu, ali pa rekonstruirati tak 
objekt v takem stanju, kot je. Gre za 30.000,00 EUR razlike v korist rekonstrukcije. 
Vendar glede na to, da se v ta drugi objekt, ki je dejansko precej velik in tudi v relativno  
solidnem stanju, spodnji dve nadstropji, ki sta v kvalitetnem stanju imata tudi servisne 
prostore, ki so bili relativno pred kratkim prenovljeni tudi s sistemom ogrevanja in 
podobno, v bistvu se razmišlja o tem, da bi se v ta del dalo umestiti te dejavnosti vsaj 
začasno, dokler se neke racionalne rešitve v zvezi s tem drugim objektom ne sprejme. Je 
pa tako, da je ta večji objekt v takem stanju, da je edina stvar o kateri je potrebno pač 
hitrejše pristopiti, zamenjava strehe, glede na to, da objekt nekaj let ni bil vzdrževan, 
vendar je to v sklopu nekih takih prenov nekaj čisto normalnega in sprejemljivega.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik, prosim. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Sedaj sem delno dobil odgovor. Se pravi, bolj poceni bi bilo, če sem prav razumel. 
Ampak, ker ste se odločili, da bi ga zrušili in zgradili novega, delilnico hrane, me zanima, 
če smem vprašati, koliko to stane, 30 % ali 30 tisoč evrov? Dajte številke na mizo, sam 
teh številk nisem videl. Se pravi, koliko stane zrušiti manjši objekt in postaviti novega, kar 
nameravate, koliko stane obnova strehe, ki je očitno potrebna in koliko bi stal nov cel tak 
kompleks? To sprašujem. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Veličkov, razumem vaše vprašanje. Mi smo ocenili, da glede na kvadrature, ki so 
v tem zemljišču, mislim, da je 2700 m2, glede na to, da je objekt okrog 9000 m2 oziroma  
točne številke ne vem, da se ta dražba za to ceno zelo splača in je mišljena prva faza v 
tem domu kjer so tudi sobe, narediti razdelilnico hrane, eno začasno rešitev in potem, ko 
bo denar, na tistem zemljišču oziroma tisto delilnico hrane porušiti in zgraditi en center in 
dati v drugo uporabo. Se pravi, gre za kratkoročno in dolgoročno rešitev. Zdelo se nam 
pa je smiselno glede na ceno in kvadrature, ki ima vrednost, ta posel izkoristiti in to 
zemljišče pridobiti, ker je tudi komunalno opremljeno.  

Izvolite, načelnica. 
  
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Sama prenova strehe za ta daljši in večji objekt je ocenjena nekje na 50.000,00 EUR, 
sama bom rekla, če gremo v rušenje, kar pa ni nujno potrebno v prvi fazi, recimo samo 
rušenje 10.000,00 EUR je nekako ocenjeno. V primeru, da bi se odločili za novo gradnjo 
je pa stvar taka, da je v bistvu seveda še en proces za speljati, kjer se mora pač točno 
določiti, kaj se želi, koliko veliko se želi in tako naprej. Kar je bilo ocenjeno v bistvu skozi 
stroške z neko primerjalno analizo je, da če bi prenovili objekt tak kot je, ali  kot je in vzeli 
nov objekt ravno take velikosti, bi bila razlika med rekonstrukcijo in novo gradnjo okrog 
slabih 30.000,00 EUR v korist rekonstrukcije. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
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G. župan, sam se tudi osebno strinjam in podpiram, da se za humanitarni center pridobi 
neke prostore, ki so tudi po mojem mnenju nujni, vendar pri tej zgodbi, če dobro 
poslušam, mi je jasno samo nekaj, da se po vaši oceni splača nakup te nepremičnine. 
Potem pa bomo videli, ali bo odpad, ali bodo vile, če bo koničasto ali okroglo, ali bomo 
podirali, ali bomo popravljali, ali bomo delali novo.  

Trdim še enkrat, kar sem uvodoma rekel, ta občinska uprava pri tem projektu je 
popolnoma zatajila. Ni naredila ustreznega elaborata, da bi danes prišla sem in rekla: 
»Dragi svetniki, to kupujemo, ker bomo potem pojutrišnjem še toliko investirali in bomo 
imeli tak in tak objekt.« To bi bil pravilni pristop do mestnega sveta, ko je potrebno 
odločati o takem nakupu. To je moje mnenje. Sicer pa štartati na predpostavko, da se 
trenutno nekaj splača, ker je to druga licitacija, mogoče se bo pri tretji še bolj splačalo, 
ampak kupiti nekaj, ker se splača in ne vem kaj bomo potem s tem počeli, je pa po moje 
v teh časih malo hazarderstvo, kajti se bojim, da bomo na koncu ugotovili, da bi bilo 
najbolje, da bi naredili nov objekt nekje na nekem cenejšem zemljišču in bo prišla ideja, 
da bomo pa tu naredili eno stolpnico. Tudi v redu. Vendar prav je, da se v štartu predstavi 
svetnikom kakšne so ideje te občinske uprave.  
 
Matej Arčon, župan: 
Mislim, da bo tu tudi predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo, vaš kolega 
Horvat, povedal, da smo sedem let iskali primerno lokacijo za humanitarni center in v prvi 
vrsti smo ocenili, da je ta lokacija primerna, ker ni toliko v tem urbanem delu, je za 
Soškimi elektrarnami, je na nek način ograjena in glede na ceno in kvadraturo smo 
ocenili, da se to splača. Še enkrat poudarjam. Oddelek je naredil eno analizo o začasni 
sanaciji te strehe, načelnica je povedala in dejansko je prva faza delilnica hrane in za 
poskrbeti za te brezdomce, ki nimajo pač prehrane čez dan.  
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Moram reči, da med tem časom kar sem se prijavil na razpravo, je že en sam svetnik, ki 
ga ne bom imenoval, odgovoril skozi replike že na večino tistih mojih vprašanj oziroma 
mojih pobud. Imenoval ga ne bom zato, ker potem bo imel možnost še ene replike na vse 
te replike.  

Sam pa se strinjam, da je to treba kupiti, žal govorimo o humanitarnem centru. 
Mislim, da moramo govoriti o objektu kot samem oziroma o naložbi. Verjamem in 
prepričan sem, da za leto, dve ali pa mogoče tri se bo situacija tudi v naši občini 
spremenila na še boljše in da bomo lahko tam noter imeli tudi kakšno drugo dejavnost, 
ker to vzemimo kot naložbo, saj mislim, da je v tem trenutku pametno to. Ne bomo kupili, 
kupil bo nekdo drugi in kaj se bo zgodilo, tam se bo spet umestilo neko dejavnost, ki nam 
ne bo po godu in bomo spet krivi mestni svetniki, zato, ker se nismo odločili, da bi to 
zadevo sedaj kupili.  

 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več, zaključujem razpravo. 

Na glasovanje dajem predlog sklepa, da je mestni svet sprejel Dopolnitev 
letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2014 tako kot je v 
gradivu. Glasujemo.  

 
Od 22 svetnikov jih je 17 glasovalo za, 3 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Viljem De Brea, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Petrovčič, Uroš Saksida, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali: Tomaž Belingar, Anton Peršič, Gregor Veličkov. 
Dopolnitev letnega načrta je bila sprejeta.  
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S tem je tudi seja zaključena. Še naprej vam voščim prijeten dan.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri. 
 
 
 
                Miran Ljucovič             Matej Arčon     
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS               ŽUPAN 
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