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Številka: 900-21/2017-36 
Nova Gorica, 26. oktober 2017  
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
30. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 26. oktobra 2017 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.  
 
Sejo je vodil do 7. točke Matej Arčon, župan, v nadaljevanju pa Marko Tribušon, 
podžupan.  
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal župan Matej Arčon.   
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 27 svetnikov, in sicer: mag. Lara Beseničar 
Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, 
Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, dr. Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, mag. Tanja Pipan, Tadej Pišot, Edbin Skok, mag. Tomaž Slokar, Marko Tribušon, 
Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  
  
Opravičeno odsotni: dr. Mirjam Bon Klanjšček, Matija Klinkon, Simon Rosič, Karmen 
Saksida 
 
Odsoten: dr. Robert Golob 
 
Seji so prisostvovali: 
●   mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave 
●   Andrej Markočič, vodja kabineta župana  
●   mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
●   Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe  
●   Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo  
●   Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD)  
●   Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD)   
●   Maja Šinogoj, predstavnica podjetja LOCUS, d.o.o., Domžale, Poslovna enota Nova  
     Gorica.  
   
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Tadej Pišot in  
- Luka Manojlović   

 
Od 24 svetnikov jih je 12 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, 
Edbin Skok, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
 
Matej Arčon, župan: 
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Na sejo so bili vabljeni k 7. točki Maja Šinigoj, predstavnica podjetja LOCUS, d. o. o. 
Domžale, Poslovna enota Nova Gorica. Naknadno ste prejeli zapisnik 29. seje in dodatno 
gradivo k 2. točki Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov. 17. 
glasov je potrebnih pri točki 1., 6. in 10.  
 Odpiram razpravo na dnevni red. Je ni, zaključujem in gremo najprej na 
glasovanje kjer je potrebnih 17 glasov za uvrstitev na dnevni red. 
 Dajem na glasovanje predlog, da se na današnjo sejo uvrsti 1. točka  
dnevnega reda Potrditev zapisnika 29. seje mestnega sveta, ki je bila 28. septembra 
2017. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran 
Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog, da se na današnjo sejo uvrsti točka 6. dnevnega reda 
Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2017. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro 
Kerševan, Uroš Komel, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko 
Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog, da se na današnjo sejo uvrsti točka 10. dnevnega 
reda Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda za šport Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Anton Harej, Ana Jug, Miro 
Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Edbin Skok, 
Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Na glasovanje dajem predlog dnevnega reda. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 
Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko 
Žgavc. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 
1.    Potrditev zapisnika 29. seje mestnega sveta, ki je bila 28. septembra 2017        
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih 
5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
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6.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2017 (skrajšani postopek) 
7.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG (druga  
       obravnava) 
8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje 
 lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju 
 MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 
 (prva obravnava)   
9.   Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v MONG (prva obravnava) 
10.   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda    
  za šport Nova Gorica (skrajšani postopek)   
11.  Predlog Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v 
 MONG (prva obravnava) 
12.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih 
 projektov v MONG (prva obravnava) 
13.  Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi o oddaji poslovnih prostorov na 
 Gregorčičevi ulici 13 v Dornberku za nedoločen čas 
14.  Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za pet let za    
       zemljišča del parc. št. 347, del parc. št. 348 in del parc. št. 349/3, vse k. o. Šmaver   
15.  Predlog Sklepa o seznanitvi z vsebino dokumenta EZTS GO z dne 9. 10. 2017 o 
 izbiri nacionalne zakonodaje za postopke javnega naročanja. 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 29. seje mestnega sveta, ki je bila 28. septembra 2017 
 
Matej Arčon, župan: 
Začenjamo s prvo točko - Potrditev zapisnika 29. seje mestnega sveta z dne 28. 
septembra. Razprava, je ni.  
 Dajem na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 29. seje mestnega sveta, 
ki je bila 28. septembra 2017. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, Tanja Pipan, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Zapisnik 29. seje mestnega sveta, ki je bila 28. septembra 2017, je bil potrjen.  
 
 
 
2. točka dnevnega reda 

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. Valter Vodopivec 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Na prejšnji seji sem predlagal eno pobudo županu in občinski upravi v zvezi s preverbo 
cen oskrbe s pitno vodo. Odgovor, ki sem ga prejel, je napotoval na to, da bom na 
včerajšnji seji, kjer smo se vodje svetniških skupin sestali s predstavniki Vodovodov in 
kanalizacije, dobil odgovor na mojo pobudo. Moram reči, da po dve in pol urni razpravi je 
bil s strani nekaterih vodij svetniških skupin, župana in pa predstavnikov izvajalca 
gospodarske javne službe sicer podan nek način reševanja tega vprašanja, vendar sem 
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drugačnega mnenja. Župan, zato ponovno predlagam, da občinska uprava pripravi novo 
ceno oskrbe občanov s pitno vodo, ki bo nižja od danes veljavne in ki jo tudi v skladu s 
pravili sprejema mestni svet. Če bo ta cena nižja in to bo, ker danes že vemo, da ne bo 
pokrivala stroške najema oziroma najemnine infrastrukture za potrebe oskrbe s pitno 
vodo, da razliko v ceni mestni svet opredeli kot subvencijo iz proračuna.  
 Posledično pa ima občinska uprava potem vse možnosti, da skupaj z izvajalcem 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo preverja vsebino in elemente iz elaborata 
o oblikovanju cen ali so morda kje kakršnekoli rezerve, ki bi lahko pomenile nižjo ceno, 
nižjo najemnino, da se razumemo. V tem primeru bi se potem korigirala ta cena za najem 
in bi posledično bil nižji znesek subvencije pri oskrbi s pitno vodo. Na ta način bomo 
primerno zagotovili, ali pa razbremenili družinske proračune občank in občanov in kar je 
še najbolj pomembno je to, da nam tako možno rešitev nalaga tudi Uredba o oblikovanju 
cen za gospodarske javne službe na področju ohranjevanja okolja in tako naprej. Ta 
uredba za oblikovanje cene je tudi podlaga za določanje cen mestnemu svetu za oskrbo 
s pitno vodo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Edbin Skok, izvolite. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Na prejšnji seji sem podal dve svetniški pobudi, na eno nisem dobil odgovora, ker je baje 
bilo nekaj tehničnih težav. To bo čas do naslednje seje.   

Z odgovorom na drugo pobudo, ki sem ga prejel, nisem bil zadovoljen, ker sem 
dal tri predloge in mi niste odgovorili niti tega, da ste jih razumeli, kaj šele, da bi jih 
poskušali obrazložiti oziroma razrešiti. Naj spomnim, kot prvi predlog sem omenil 
vodovodne priključke brez kanalizacije in v povezavi s tem brez predmetno 
zaračunavanje odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Kot drugi predlog sem omenil 
razrešitev problema plačevanja storitve odvajanje in čiščenje odpadnih voda v primeru, 
ko bo potrebno storitev izvesti prej kot v predvidenih treh letih in kot tretje neupravičeno 
zaračunavanje storitev greznic tam kjer storitve ni možno izvesti. 
 Na zadnji predlog ste nekaj malega odgovorili, in sicer to, da storitve ni možno 
zaračunati, če je ni možno izvesti. Zakaj potem prihajajo položnice po ljudski govorici tudi 
na naslove podrtih hiš na Vršah pri Čepovanu, kljub temu, da tam ni nihče živel že nekaj 
desetletij? Na Trnovski in Banjški planoti so ljudje v strahu pred položnicami, ki 
neupravičeno prihajajo. Ali ni to grozno, da je občina ali njen koncesionar povzročitelj 
strahu? V res neprimernem odgovoru ste priznali, da res ne morete zaračunati storitve, 
če je niste sposobni izvesti. Zakaj se tega ni prej preverilo? Vsak izgovor, da ni bilo časa 
za to ne vzdrži presoje. Zakaj ste računali s tem, da bodo ljudje sicer jamrali, a na koncu 
le plačali? To pomeni, da nimate niti toliko spoštovanja do teh ljudi, plačnikov javnih 
storitev, da bi si vzeli čas in prisluhnili njihovemu mnenju. Način dela, kot ste ga pokazali, 
nakazuje v smer na čas, ki smo ga upam, da preživeli.  
 Vaš odgovor je nastal ob sodelovanju s koncesionarjem. Tu se mi poraja 
vprašanje, ali se sploh zavedate, kdo se komu mora prilagajati? Vse zgleda, da se 
uprava MONG prilagaja koncesionarju.  Če se bo izkazalo, da je res tako in na račun 
občanov, koristnikov njihovih javnih storitev bo to imelo resne posledice. Pomislekov, ki 
sem jih že napisal v pobudi, ne bom ponovno razlagal in niti se ne bom spuščal v vaše 
tolmačenje.   

Želim sporočiti le to, da nihče in tudi občina ne nima pravice upravljati z zasebno 
lastnino. Naj ponovim, greznice pri stanovanjskih objektih so zasebna lastnina. Lastniki 
imajo pravico do upravljanja, vsako nadaljnje razpredanje o tem, pride v kolizijo s 33. 
členom Ustave Republike Slovenije. 
 Zakon o gospodarskih javnih službah, Uradni list Republike Slovenije 32/93, ki ga 
citirate v odgovoru, ima naslednji 2. odstavek 5. člena, citiram: «Uporaba javnih dobrin, ki 
se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami ni obvezna, če zakon ali odlok 
lokalne skupnosti za posamezne primere ne določa drugače.« Iz tega izhaja, da je 
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MONG zasebne greznice označil kot javno dobrino. Zakaj le? Ponovno poudarjam, da 
zasebne greznice niso nikakršna javna dobrina in tu veljajo pravila prostega trga. S 
pojmom javno dobrino lahko označujemo javno kanalizacijo, za katero vemo, kje obstaja 
in čemu služi. Oprostite mojemu ciničnemu pomisleku. Javni mestni prevoz, ki je 
financiran iz občinskega proračuna je tudi javna dobrina. Glede na vaše razmišljanje v 
odgovoru na moje svetniško pobudo lahko pričakujemo odredbo obveznega prevoza za 
naše občane z mestnim avtobusom. Hudo.  
 Ponovno vas pozivam, da pripravite predloge za spremembo Odloka o ureditvi 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območju MONG 
tako, da ne bo prihajalo do napak, ki smo jim sedaj priča v naši občini.   

Na koncu pa še to. Iz odgovora na mojo svetniško pobudo, ki ga lahko vsak 
prebere na uradni internetni strani MONG, je možno razbrati krčevito branjenje pravnih 
določil, ki so po mojem laičnem mnenju vredna presoje z Ustavo Republike Slovenije. 
 
Matej Arčon, župan: 
Miran Vidmar, izvolite 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
Z odgovorom na svetniško vprašanje s prejšnje seje, kjer sprašujem o odkupu objekta in 
s tem razširitvijo ceste za zaselek Zajči, Mravljevi proti Svetemu Martinu, vse na 
Preserjah v katastrski občini Branik, me niste prepričali.   

Navajate, da s samo rušitvijo ne bi rešili vseh težav povezanih s to cesto. Pobuda 
za pripravo svetniškega vprašanja je prišla od krajanov samih in po skrbnem ogledu 
situacije in možnosti realizacije smo prišli do sklepa, kaj je potrebno narediti, da pridemo 
do razširitve. Še enkrat povem, da z odkupom, delno rušitvijo te hiše in z menjavo 
manjšega gospodarskega objekta pridemo do želenega cilja. Kar se pa tiče financ, 
imamo na občini finančno službo, katera skrbi nad porabo proračunskih sredstev. Kot 
navajate v odgovoru, pričakujem sestanek, kjer se bomo predstavniki Mestne občine 
Nova Gorica, krajevne skupnosti in zainteresiranih krajanov dogovorili kako naprej. Ta 
razširitev se vleče že kar nekaj let in mislim, da je že čas, da nehamo prekladati nalogo v 
bodoče. 
 Tudi z drugim odgovorom me niste zadovoljili, kjer kar tako na pamet odgovarjate, 
da pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za novogradnjo ni bila ustrezno obravnavana 
odvodnja parcele. Problem poznam in s tem je bila pridobljena ponudba, kjer je tudi 
predstavljena izvedba po parcelah. Želim, da ponovno proučite zadevo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Uroš Komel, izvolite.  
 
Svetnik Uroš Komel: 
Kot veste, Javni zavod za šport upravlja z otroškimi igrišči na območju Mestne občine 
Nova Gorica, v centru mesta in v Solkanu in ugotavljamo, da so ta igrišča v vedno 
slabšem stanju. Ob pregledu proračunskih sredstev, ki jih občina namenja za urejanje 
igrišč, sem videl, da Javni zavod za šport v tem proračunskem obdobju še ni po črpal teh 
sredstev, ki znašajo v višini cca 30.000,00 EUR. S tem denarjem… 
 
Matej Arčon, župan: 
Se opravičujem. Ali je to odgovor na vprašanje? Niso še pobude. 
 
Svetnik Uroš Komel: 
Se opravičujem, sem preskočil. 
 
Matej Arčon, župan: 
Klemen Miklavič, izvolite. 
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Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Tudi sam sem imel dve vprašanji. Okrog prvega se ne bom sploh vrtel zaradi tega, ker so 
dogovarjanja še v teku. Edino eno pripombo izražam lahko, in sicer zadovoljstvo v imenu 
skupine Goriška.si, ker je župan naredil korak nazaj, odprl ponovno razpravo o ceniku 
vodovodnih in kanalizacijskih storitev, torej se le da kaj spremeniti na manj, se pravi 
znižati ceno. 
 Sedaj pa druga zadeva, ki sem jo vprašal. Občina šolam plačuje nadstandard. 
Zanimalo me je, kam gre ta denar po posameznih šolah in sem dobil odgovor, da gre ta 
denar v zaposlovanje kadra v teh šolah. Po hitrem pregledu sem ugotovil tudi, da je nekaj 
od tega kadra administrativnega oziroma logistično tehničnega supporta tem šolam. 
Sedaj, če smo dobro razumeli nadstandard, gre za to, da imajo otroci boljši pouk, se 
pravi, da zvišujemo kakovost šol, medtem, ko je administrativni support režija, logistika in 
tako naprej, domena države, se pravi, vlada mora plačati te zadeve. Potem smo šli malo 
bolj podrobno pogledati, vzeli eno večjih šol pod drobnogled, se pravi, za kaj je tam 
plačan nekdo v administrativnem delu in smo ugotovili, da v resnici ta šola ima dve pa pol 
tajnici za ravnatelja. Sedaj se sprašujemo, ali je ta denar racionalno porabljen tudi po 
drugih šolah? Pri tej šoli ni. Ker ravnatelj ene šole v velikosti Frana Erjavca ne rabi dve pa 
pol tajnici.   

Zato predlagamo občinski upravi, da natančno revidira porabo teh sredstev, da 
umakne sredstva od tam, kjer grejo za administrativni support in ga nameni strokovnemu 
supportu, se pravi tja, kamor bomo lahko iz tega denarja dobili boljši pouk, boljšo kvaliteto 
dela v šoli za otroke v občini. To naj stori v dogovoru z državo, se pravi, v nekem 
dogovoru na tak način, da se ljudi prerazporeja in ne odpušča, če je le možno. 
Potrebujemo pa tudi nek pravilnik, ki bo jasno določal, kaj nadstandard je in kam se ga 
namenja.  
 
Matej Arčon, župan: 
Luka Manojlović. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Na prejšnji seji sem postavil vprašanje glede problematike reševanja plazu na Gradišču. 
Od občinske uprave sem dobil korekten odgovor, ne morem reči, tako, da sem z njim 
delno zadovoljen. Sicer so tu sedaj napisani neki skrajni roki, eden je 31. 12. 2023, eden 
je konec leta 2020, se pravi, da so precej oddaljeni roki. Kar me tu bega je to, da 
verjamem, da je najlepše pač reči, da do takrat morajo biti stvari urejene in se bodo takrat 
že izvedle. Sicer v osrednjem delu odgovora piše, da se bodo izvajale neke meritve in da 
so bile spomladi, ravno sedaj pa so naročene nove. Tako, da bom to vprašanje samo 
dopolnil s tem, da bi vas prosil, da nas obvestite, kadar bodo te opravljene, da bomo 
lahko potem nadaljevali to debato in ugotovili, kdaj se bo šlo v akcije saniranja tega 
problema.  
 Še eno stvar bom kar sedaj izrazil v odgovorih, sicer je res nepričakovana, moram 
pa posebej pohvaliti. Danes zjutraj sem poslal eno svetniško vprašanje in ne morete 
verjeti, g. Miran Ljucovič mi je ustno podal odgovor že na tej seji, kar se mu res 
zahvaljujem za njegovo ažurnost in hitrost. Tako, da bo na naslednji seji toliko manj 
odgovorov.  
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Pred to sejo sem podal vprašanje, in sicer kako se naša občina vključuje v investicijske 
priložnosti Slovenije, o čemer je bila konferenca v Ljubljani prejšnji mesec. Odgovor sem  
dobil danes predpoldan, tako, da ga še nisem uspel podrobno proučiti. Me pa skrbi, da 
občinska uprava o tem samo pošlje organizatorju prošnjo za vsa gradiva, da bo to 
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proučila in kot dobre prakse mogoče za naprej, kaj bo dobro za našo občino. Torej to me 
skrbi. 
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več, zaključujem to točko in prehajamo na 3. točko. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Damjana Pavlica, prijavi naj se Luka Manojlović. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
27. 6. 2017 je bilo v Primorskih novicah z debelimi črkami napisano »Laščakova vila je 
spet v igri«. Za obnovo Remize naj bi občina pridobila denar na razpisu iz EU. Sedaj, ko 
remiza ni več aktualna, mora občina najti alternativo, sicer se lahko zgodi, da bo nekaj 
milijonov evrov izgubila. Slišala sem celo, da je Laščakova vila spet na prodaj. Župan je 
obljubil, da se bo dogovarjal z državo za brezplačen prenos vile na občino. Zanima me, 
kako potekajo pogovori?   

Bojim se, da bo vila ostala sramota tako za občino kot za državo. Naredimo korak 
naprej, da bo vila zasijala v vsej svoji lepoti kot vila Vipolže v Brdih, kjer se je občina 
uspela z državo dogovoriti in vilo obnoviti z evropskimi sredstvi. 
 
Matej Arčon, župan: 
Luka Manojlović, pripravi naj se Stanko Žgavc. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Imam svetniško vprašanje na temo stanovanjske problematike. Kot nam je znano je 
zadnji programski dokument, ki je urejal stanovanjsko problematiko v Mestni občini Nova 
Gorica, predstavljala s strani Stanovanjskega sklada izdelana Strategija Stanovanjskega 
sklada  MONG za obdobje 2009-2013, ki jo je mestni svet potrdil dne 14. maja 2009. 
Njeni cilji in ukrepi niso bili v celoti realizirani, kar je razumljivo, saj je stanovanjska 
izgradnja dolgoročna obveznost.   

Stanovanjskemu področju je sicer posvečen del vsebine aktualne Trajnostno 
urbane strategije - TUS. V analizi stanja so izpostavljeni zlasti negativni kazalci kot so 
pomanjkanje neprofitnih stanovanj, energetska potratnost stanovanj, nedostopnost 
stanovanj za mlade družine in socialno šibkejše. Kot razvojni izzivi pa so izpostavljeni 
ravno ukrepi za odpravo teh slabosti. Neposredno z dostopnostjo stanovanj je povezan 
ukrep 3.4 Stanovanja ter s tem povezane prednostne aktivnosti, ki pa so zelo ohlapno 
zastavljene brez kazalcev učinkovitosti namreč, nič konkretneje in niso zadeve 
zastavljene niti v izvedbenem načrtu TUS.   

V Goriški.si menimo, da je ena pomembnejših nalog mestnega sveta spremljanje 
in nadziranje izvajanja Stanovanjskega sklada ter politike s sprejemanjem urbanističnih 
dokumentov namenjenih stanovanjski gradnji, ki omogočajo kvalitetno zasnovo sosesk in 
gradnjo različnih vrst stanovanj na zaokroženih kompleksih, kar pripomore k racionalnosti 
gradnje, v letnem proračunu pa predvideti zadostna sredstva za gradnjo socialnih ter 
neprofitnih stanovanj ter sredstva za pridobivanje in komunalno opremljanje zemljišč za 
postavitev ustrezne komunalne infrastrukture, ki je potrebna za uresničevanje prostorskih 
programov občine.  
 Menimo, da je potrebno celostni stanovanjski politiki nameniti večjo pozornost, na 
stanovanjsko izgradnjo gledati dolgoročno in ne parcialno, znotraj nje pa mora 
Stanovanjski sklad poskrbeti za vse tiste, ki si sami ne morejo reševati svojega 
stanovanjskega vprašanja. To je mlade, socialno ogrožene, starejše, invalide in ostale.   
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Zato se na občinsko upravo in Stanovanjski sklad obračamo s svetniškim 
vprašanjem, in sicer:  

- Na kakšen način se trenutno izvaja  izvrševanje stanovanjske politike v naši 
občini? 

- Ali obstaja strateški dokument ali akcijski načrt, ki bi urejal to področje, vendar 
mestnemu svetu in javnosti ni znan?   

- Na kakšen način si občinska uprava in Stanovanjski sklad predstavljata reševanje 
stanovanjske problematike v prihodnjem desetletju? 

 
Svetnik je postavil še pismeno vprašanje glede participativnega proračuna in ponovno 
vprašanje glede brezplačne pravne pomoči.  
 
Matej Arčon, župan: 
Stanko Žgavc, pripravi naj se Tomaž Slokar. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
V Krajevni skupnosti Rožna Dolina ob krožišču pred mejnim prehodom je postavljen 
spomenik Slovenski osamosvojitveni vojni, ki spominja na dogodke na tem mestu dne 28. 
junija 1991. Zapis o dogodkih, katerim je posvečen spomenik, je objavljen tudi na spletni 
strani Krajevne skupnosti Rožna Dolina. Tam je tudi fotografija spomenika. Več 
veteranov Slovenske osamosvojitvene vojne me je opozorilo na neurejeno okolico 
spomenika. Namreč rastlinje je v celoti povsem preraslo spomenik, kar pomeni, da 
spomenik že dalj časa ni vzdrževan. V posledici takega dejanskega stanja je spomenik 
praktično neviden in neobstoječ.  

Predlagam, da pristojne službe poskrbijo za ureditev okolice spomenika in po 
potrebi tudi za očiščenje spomenika samega. 
 
Matej Arčon, župan: 
Tomaž Slokar, pripravi naj se Klemen Miklavič. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Postavljam vprašanje oziroma dajem predlog na temo prenove povezovalne ceste med 
Dornberkom in  Gradiščem. Pred približno enim mesecem je bil na cesti Gradišče – 
Dornberk nameščen kontejner in po vasi Gradišče je zaokrožila novica, da se bo začela 
prenova ceste v tem predelu ter, da bo cesta zaprta za ves promet za nedoločen čas. 
Problematika ceste je že dolgo poznana v preteklosti in bi bila sicer lahko rešena že 
veliko prej. Krajani so čakali na podrobnejše informacije o dogajanju, vendar jih ni bilo. 
Občinska uprava je bila opozorjena, da bo zapora ceste povzročila veliko težav za 
vsakodnevne uporabnike le-te pri dostopu in vsakodnevnih prevozih s prošnjo, da najde 
krajanom bolj prijazno rešitev.  
 Kmalu zatem se je zamišljena zapora tudi zgodila. Prošnje niso bile uslišane. 
Krajani so tako primorani za dostop v vas uporabiti cesto na relaciji Renče – Volčja Draga 
– Prvačina – Dornberk, kar pomeni dnevno nekaj 10 km več kot bi to bilo običajno in 
vsakodnevno tako nastaja nezanemarljivo dodatnih stroškov za prevoz. S predhodnim in 
pravočasnim obveščanjem krajanov glede nameravane izvedbe del, bi bilo mogoče najti 
bistveno racionalnejšo rešitev obvoza, in sicer na dva načina, ki bi po prvem predlogu bil 
obvoz dolg 300 metrov, po drugem še sprejemljivem pa 2 km, nikakor pa ne 13 km, 
kolikor sedaj znaša obvoz. Obe varianti bi zahtevali minimalne stroške in le par ur 
urejanja, to pomeni nekaj nasutja gramoza ter njegovo raztegnitev. Ker krajani niso bili o 
tem pravočasno obveščeni, o možnih rešitvah ni bilo mogoče niti predlagati, niti 
razpravljati. Pri tem čudi tudi neprimeren odnos lokalne KS, njenega vodstva do kraja in 
krajanov.  

Na podlagi opisane problematike občinski upravi resno predlagam, da v kolikor bo 
obnova trajala daljše obdobje, nemudoma pridobi in prouči dodatne predloge in najde 
boljšo, sprejemljivejšo rešitev, sicer pa naj krajanom, ki cesto uporabljajo, povrne 
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vsakodnevno nastajajoče stroške zaradi neracionalnosti trenutne rešitve, ki to rešitev 
vsekakor ni.  
 
Matej Arčon, župan: 
Klemen Miklavič, pripravi naj se Anton Harej. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Demokratizacija in preglednost nadzora družbe HIT d.d.. Z imenovanjem uprave in  
predsednika uprave se je poleglo zanimanje javnosti in medijev, ni se pa polegla 
radovednost gibanja Goriška.si oziroma kritičnost gibanja Goriška.si. Zahtevali smo, da 
se pride predstaviti član nadzornega sveta, ki ga je tja predlagala Mestna občina Nova 
Gorica, na eno od sej mestnega sveta.   

Od tega je že minilo dolgo, zato vas še enkrat opominjam, župan, prosim, da na 
naslednjo sejo uvrstite tudi točko, na kateri se bo predstavil gospod Marjan Pintar, da bo 
predstavil svojo motivacijo, svoje kompetence za to mesto in kako namerava poročati 
mestnemu svetu in občanom, kaj se dogaja v družbi HIT d. d.. 
 
Svetnik je podal še pismeno pobudo glede naročenih in realiziranih študij.  
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Harej, pripravi naj se Tadej Pišot. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Poslovanje podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. se mi v zadnjem času zdi vedno bolj 
problematično. Najprej so povečali položnice za 100%, kar so storili po našem mnenju 
neupravičeno, kar bomo morali tu nekateri posamezni svetniki še posebej dokazati, ker 
nam na včerajšnjem sestanku ni uspelo odgovor Ministrstva za finance razumeti enako. 
Še vedno namreč beremo odgovor vsak po svoje. Dejstvo pa je, da si po našem mnenju 
občina premalo konkretno prizadeva narediti red in učinkovit nadzor nad upravljanjem 
podjetja. Sprašujem: 
 1. Zakaj je razpis za direktorja podjetja Vodovodi in kanalizacija dne 13. 10. bil 
objavljen zgolj v Uradnem listu? Ni bil niti v Primorskih novicah, niti na spletnih straneh 
Zavoda za zaposlovanje ga ne boste našli. In razpis je odprt štirinajst dni. Sprašujemo se 
zakaj to? Je to podjetje javno financirano in nadzirano? Zakaj ni resnično javne objave? 
Zahtevam, da se zaradi te anomalije razpis podaljša še za štirinajst dni ter se takoj 
naslednji teden objavi razpis tako na spletnih straneh zavoda kot v Primorskih novicah. 
 2. Istega dne 13. 10. je bil na spletni strani Zavoda za zaposlovanje objavljen 
razpis za notranjega revizorja znotraj podjetja Vodovodi in kanalizacija. Kako zanimivo, 
kajne? Razpis za revizorja je objavljen na spletni strani zavoda, razpis za direktorja pa 
ne. Do sedaj podjetje ni imelo notranjega revizorja. Sprašujem se, ali ima podjetje res 
toliko denarja, da poleg šestih individualnih pogodb zahtevamo še sedmo individualno? 
Zunanjega revizorja že imajo, zakaj še notranjega? Zahtevam, da se razpis umakne, ker 
vodno podjetje ne potrebuje notranjega revizorja. Tako je naše mnenje. To bi morali kot 
občina zahtevati. 
 3. Kot večinski lastnik podjetja ter glavni plačnik vseh stroškov v podjetju niti ne 
vemo, koliko denarja gre za plače vodilnih. Imamo tu zatečeno stanje individualnih 
pogodb in ne vem, kdaj se bo tu naredil red. Ker če lastnik in financer reda ne moreta 
narediti, kdo ga bo? 
 4. Kot občina bi morali zahtevati, da podjetje posluje v skladu z napovedanimi 
cenami v investicijskih projektih za katere so prejeli tudi evropski denar. Na podlagi te 
dokumentacije so bili pripravljeni izračuni in tudi nove cene. Iz teh predvidenih napovedi 
bi morali izhajati in vsako podražitev bi morali ustrezno računsko predstaviti.  
 5. Občinski odbor Nove Slovenije Nova Gorica in nekateri tu prisotni svetniki se 
nikakor ne moremo strinjati s predlogom, ki smo ga danes na tem mestu že slišali, da bi 
iz občinskega proračuna subvencionirali plačevanje amortizacije. 
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Matej Arčon, župan: 
Tadej Pišot, pripravi naj se Miran Vidmar. 
 
Svetnik Tadej Pišot: 
V današnji izdaji Primorskih novic sem zasledil članek o obisku kitajske delegacije 
turističnih delavcev v Sloveniji. Kar me je še posebej razveselilo v tem članku je to, da je 
bila ta delegacija tudi na Goriškem, natančneje v družbi HIT in v Goriških Brdih. Poleg 
zadovoljstva pa je bil ob branju članka prisoten tudi grenak priokus. Organizator obiska 
kitajske delegacije je bila namreč Turistična organizacija iz Maribora. To nam samo daje 
dodatno potrditev, da zadolženi za razvoj turizma v Novi Gorici niso proaktivni v 
delovanju in ne izkoriščajo turističnih potencialov naše regije.   

Zato se na vas ponovno obračam z vprašanjem, kdaj bo ustanovljen zavod za 
turizem, kateri bo dal zagon Novogoriškemu turizmu? Tokrat bi vas res prosil za 
natančen odgovor, kdaj bo ustanovljen, ker nanj čakamo že preveč časa, namreč cel 
mandat se o tem pogovarjamo in čas bi bil, da se počasi to ustanovi in da gremo od 
besed k dejanjem.  
 
Matej Arčon, župan: 
Miran Vidmar, pripravi naj se Ana Jug. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
Na nas so se obrnili prebivalci spodnjega dela Branika, zaselka Bizjaki zaradi postavitve 
javne razsvetljave v križišču ob kontejnerskem mestu med državno cesto in odcepom za 
zaselek Bizjaki. Smatramo, da zaradi nepreglednosti križišča in zaradi varnosti prometa v 
nočnem času je potrebno na omenjenem mestu postaviti javno razsvetljavo. Ta problem 
je že pred leti bil predstavljen s strani sveta krajevne skupnosti v načrtu širitve javne 
razsvetljave po krajevnih skupnostih, a brez uspeha.   

Želim, da ustrezna služba prevzame pobudo in pristopi k realizaciji te zadeve. V 
prilogi je tudi mapna kopija, tako, da veste, kje se ta zadeva nahaja. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ana Jug, pripravi naj se Uroš Komel. 
 
Svetnica Ana Jug: 
V preteklih dneh sem bila priča posebne pozornosti Občine Trbovlje in lokalnih 
organizacij. Prejela sem v dar štiri knjige s posvetilom, od katerih so vsi avtorji 
Trboveljčani. Sporočilnost teh daril je velika, zlasti pa je pomembno, da so ponosni na 
domače ustvarjalce in tako poskrbijo k njihovi promociji izven lokalnih meja. 

Tudi pri nas imamo ustvarjalce, ki s svojim delom žanjejo uspehe po širšem 
slovenskem prostoru in tudi izven: Milan Petek Levokov, Darinka Kozinc, Marija Marcina,  
Nataša Konc Lorenzutti, Anja Mugerli, Alja Furlan, Nataša Gregorič in drugi. Navedeni 
avtorji in ustvarjalci so bili že večkrat nominirani za najvišje nagrade v Sloveniji na 
literarnem področju ali pa jih tudi prejeli (Desetnica, Modra ptica, nagrada DSP in revije 
Sodobnost za najboljšo kratko prozo, Veronika - za poezijo itd.), njihova dela se vrtijo in 
predstavljajo po nacionalni televiziji in radiu, pogosto pa nastopajo z branjem tako v 
domačem goriškem prostoru, še več pa zunaj, ob Noči knjige ali pa pri zamejskih 
Slovencih, zastopajo pa tudi slovensko literaturo na mednarodni ravni na raznih literarnih 
festivalih v tujini.  

Prav je, da smo ponosni nanje in prav je, da jih promoviramo! Avtorji namreč v 
svojih delih predstavljajo - opisujejo tudi naš konec dežele, Goriško in celotno Primorsko, 
tudi s svojo zgodovino, ki mnogim mlajšim že tone v pozabo, mnogi od zunaj pa je tudi ne 
poznajo. 

Kaj je lepšega, če se navzven, našim gostom od koderkoli že prihajajo, lahko 
predstavimo z odlično knjigo, v kateri je ubesedeno naše življenje tukaj in zdaj, ta naš 
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prostor in zgodba našega človeka - in ne samo zgodba iz Ljubljane ali od kod drugod! Z 
domačim avtorjem - avtorico!  

Zato občinsko upravo in župana sprašujem, kaj je MONG storila na tem področju, 
koliko njihovih knjig je odkupila v protokolarne in druge namene? 

Vsekakor pa predlagam, da MONG v darilni program v protokolarne namene, pa 
tudi sicer v svoje aktivnosti vključi čim več stvaritev domačih avtorjev. 
 
Matej Arčon, župan: 
Uroš Komel, pripravi naj se Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Uroš Komel: 
Se opravičujem za prej. Javni zavod za šport upravlja z otroškimi igrišči v Mestni občini 
Nova Gorica, v centru, pa v okolici, tudi v Solkanu in tu ugotavljamo, da so ta igrišča v 
vedno slabšem stanju. V proračunu je bilo v ta namen namenjenih 20.000,00 EUR. Ker 
nekatere postavke v okviru vzdrževanja niso bile izvršene, mislim, da se je ta postavka 
dvignila na 30.000,00 EUR, tako, da ima do konca leta Javni zavod za šport na razpolago 
30.000,00 EUR za vzdrževanje igral. 
 V krajevnih skupnostih in tudi krajani ugotavljamo, da so ta igrala slabo 
vzdrževana. Javni zavod za šport kot organ, ki naj bi za to služil, mislim, da ne opravlja 
dobro svoje funkcije. Glede na to, da smo sedaj že na koncu proračunskega obdobja in 
da ta denar še ni bil porabljen, bi prosil, da zavod postori za kar smo ga zadolžili. Hkrati bi 
pa tudi občinsko upravo pozval in prosil, da ta igrala ob vikendih naredi taka, da se otroci 
lahko na njih igrajo, v smislu, da tam ni parkirane pločevine.  
 
Matej Arčon, župan: 
Gregor Veličkov, pripravi naj se kot zadnji še Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Postavil bom eno vprašanje ali pa eno tezo v zvezi z nepravilnim parkiranjem v Novi 
Gorici. Pred dnevi sem se seznanil na konkretnem primeru, da v Ljubljani za nepravilno 
parkiranje ne izrekajo več kazni, ampak zaračunavajo, kot da bi parkiral za cel dan, se 
pravi parkirnino za cel dan. Mislim, da je to za uporabnike spodbudno po eni strani, da 
uporabljajo parkirne listke, po drugi strani pa kazni niso tako visoke.   

Želel bi si, da bi bilo nekaj podobnega vpeljano tudi v Novi Gorici. Zato bi prosil, 
da mi pripravite pravno podlago, na podlagi katere se v Novi Gorici zaračunavajo kazni, 
da me obvestite kakšna je višina kazni za nepravilno parkiranje v Novi Gorici, če ne daš 
listka za recimo 15 minutno brezplačno parkiranje, ali če sploh ne daš listka, da bom 
lahko pripravil predlog predpisa, da bi se parkiranje uredilo na tak način kot v Ljubljani in 
v drugih mestnih občinah.  
 
Matej Arčon, župan: 
Še Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Prejel sem odgovor na moje nestrinjanje na postavljeno vprašanje oziroma pobudo pred 
dvema sejama v zvezi z izvajanjem, bi rekel davka na nepozidana stavbna zemljišča, v 
katerem mi na prvo nestrinjanje občinska uprava odgovarja dejansko v njenem slogu.   

Ampak zmotilo me je eno dejstvo. Navaja, da tudi v primeru, ko bi se posameznik 
pritožil na izdano odločbo o odmeri te davščine, to ne pomeni, da ne bo plačal nič in bo v 
tem primeru ugotovitve pritožbi odmera odmerjena drugače in vsakokrat vsekakor ne bo 
nižja od prve ali pa lahko tudi ne bo nižja od prve. Tu se postavlja ključno vprašanje, in 
sicer na podlagi katerega odloka jim bo drugače odmerjeno? Ali na podlagi trenutne volje 
in razpoloženja uradnika ali pa bo temelj in podlaga v veljavnem odloku? Namreč, sam 
sem dvakrat opozoril, da je aktualni odlok neveljaven, to je ugotovilo tudi ustavno 
sodišče, ki je razveljavilo zakon, ki je podlaga temu odloku in osebno menim, da bi 
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morala občinska uprava mestnemu svetu predlagati, da razveljavi sedanji odlok in 
ponovno uveljavi prejšnji odlok, ki ga je ta aktualni povozil, da rečem po domače. 
 Trdim, ali pa sem prepričan, da imamo trenutno v veljavi nelegalen odlok. Tisti 
odlok, ki bi moral veljati, ni v veljavi, skratka popolna zmeda na tem področju. Sam 
dobivam tudi informacije, da tisti ljudje, ki bolj pozorno razmislijo in preštudirajo nastalo 
situacijo, enostavno ne plačujejo teh davščin. To se bo zagotovo poznalo tudi pri 
prihodkih in prilivih v proračun.  

Zato ponovno pozivam občinsko upravo naj skupaj s svojo pravno službo prouči 
nastalo situacijo ter predlaga mestnemu svetu v sprejem takšne sklepe, da bo postalo 
obračunavanje in zaračunavanje davščin oziroma nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča legalno, zakonito in korektno. 
 
Svetnik Anton Peršič je postavil pismeno vprašanje glede konference na temo 
»Investicijske priložnosti Slovenije«. Svetnik Aleš Dugulin je podal pismeni predlog, da se 
uredi AP za javni linijski promet in šolski avtobus na lokaciji zahodnega dela vasi Trnovo 
ob državni cesti proti Novi Gorici. Svetnica mag. Tanja Pipan je podala pismeno pobudo 
glede ponovne preveritve smiselnosti nakupa poslovne cone MIP, vprašanja v zvezi z 
delniško družbo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica in vprašanje glede ukrepov, ki bi 
lahko pospešili razvoj podjetništva v naši občini.  
 
Matej Arčon, župan: 
S tem je ta točka tudi zaključena. 
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

Poročilo o izvršenih sklepih 
 
Matej Arčon župan: 
Poročilo o izvršenih sklepih. Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Samo sprašujem, ker nisem zasledil v poročilu, kakšno usodo sta doživela tista dva 
sklepa ob sprejemanju oziroma potrjevanju cene za oskrbo s pitno vodo, ko je mestni 
svet sprejel sklep, da se v primeru, da Občina Šempeter– Vrtojba ne potrdi enotne cene, 
za razliko izstavi račun Občini Šempeter-Vrtojba. Zanima me, v kakšnem stanju je ta 
sklep, v izvajanju, izvršen ali ne izvršen, ali pa ne bo izvršen? 
 
Matej Arčon, župan: 
Direktorica, boste direktorica? 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Sklep je v izvajanju. Namreč niti ne vemo še, ali je sploh karkoli prišlo do neplačevanja s 
strani Občine Šempeter-Vrtojba. Poleg tega pa je seveda ta sklep še trenutno v 
proučevanju, ali sploh obstaja pravna podlaga za vzpostavitev zahtevka do Občine 
Šempeter–Vrtojba. 
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več, dajem sklep, kot je v gradivu na glasovanje. Točka je zaključena.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Postopkovno. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. 
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Svetnik Valter Vodopivec:  
Prosim, da mi daš možnost, da repliciram gospe direktorici. Sprejemam njeno razlago, 
vendar bi rad vedel, v kateri zaporedni točki je v poročilu to zavedeno. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Saj tudi sama to ne vem, ker bomo zavedli. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Se pravi je bil poskus. Svetniki bodo pozabili, zavedli, gremo dalje. 
 
Matej Arčon, župan: 
Bomo dodali naslednjič.  
 Dajem na glasovanje predlog Poročila o izvršenih sklepih. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 17 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Damjana 
Pavlica, Tadej Pišot, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 
 Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Matej Arčon, župan: 
Predsednik komisije, izvolite. 
 
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Predsednik sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica je Mestni svet MONG pozval, da v 
omenjeni svet zavoda imenuje svojega predstavnika. Svet zavoda Glasbena šola šteje 
devet članov, ki ga sestavljajo trije člani predstavniki ustanovitelja, od katerega je eden 
predstavnik mestne občine, trije predstavniki zaposlenih in trije predstavniki staršev.  
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je omenjeno zadevo 
obravnavala ter predlaga mestnemu svetu, da sprejme sledeči sklep: »V svet zavoda 
Glasbena šola Nova Gorica se kot predstavnico Mestne občine Nova Gorica imenuje 
Eleno Zavadlav Ušaj. 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava, je ni.   
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet zavoda Glasbena šola 
Nova Gorica kot predstavnico Mestne občine Nova Gorica imenuje Eleno Zavadlav 
Ušaj. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 
Tadej Pišot, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, 
Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
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Izvolite, še eno. 
 
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Direktor Doma upokojencev Gradišče je Mestni svet MONG zaprosil za podajo mnenja v 
postopku imenovanja direktorja omenjenega zavoda. Skladno z zakonom o socialnem 
varstvu imenuje direktorja javnega socialno varstvenega zavoda, katerega ustanoviteljica 
je Republika Slovenija, svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, 
po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.  
 Omenjeno zadevo je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
obravnavala ter predlaga mestnemu svetu, da sprejme sledeči sklep: »Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica daje pozitivno mnenje k imenovanju Silvana Gregoriča, za 
direktorja zavoda Doma upokojencev Gradišče. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Če ni, zaključujem.  
 Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da mestni svet daje pozitivno mnenje k 
imenovanju Silvana Gregoriča za direktorja zavoda Dom upokojencev Gradišče. 
Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko 
Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
S tem je tudi ta točka zaključena in prehajamo na točko 6. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2017  
 

Matej Arčon, župan: 
Izvolite, direktorica občinske uprave. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Pred vami je predlog drugega rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 
2017. V teku izvajanja proračuna proti koncu proračunskega leta se ugotavlja tudi 
odstopanje oziroma določene zamike, s čimer se usklajuje v tem rebalansu prihodke in 
odhodke. Cilj je seveda optimalnejša realizacija in uskladitev prihodkovne in odhodkovne 
strani z dejanskim stanjem.   
 Prihodki se v rebalansu zvišujejo za 156.000,00 EUR, skladno s tem kar pač 
ocenjujemo, da bomo prejeli v proračun, odhodki pa se znižujejo za 2,2 milijona evrov 
predvsem zaradi zamika investicij iz naslova CTN in projektov TUS. Posledično se 
seveda tudi zadolževanje, ki je bilo načrtovano v začetku leta, znižuje za 2,5 milijona 
evrov.    
 V splošnem delu bi opozorila samo na nekaj posebnosti. V posebnem delu smo 
povečali proračunsko rezervacijo na podlagi priporočila nadzornega odbora. Gre za 
sredstva, ki se lahko porabijo za nepredvidene na novo odprte postavke v primeru 
pridobitve nekih projektov. Tako smo že pred rebalansom samim odprli dve novi postavki 
iz tega vira za dva projekta, in sicer za projekt ROSIE in za projekt INNOWISE. Z 
rebalansom pa predlagamo odprtje treh novih postavk, in sicer postavke Vzpostavitev 
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kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica, projekt VIPAVA in pa proračunsko postavko 
PARTICIPATIVNI PRORAČUN.    
 Podrobnejše vam bo pa predstavila vodja finančno računovodske službe. 
 
Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe  
Predlagani planirani prihodki torej znašajo 33 milijona evra. Tekoči prihodki so planirani v 
višini 30,32 milijona evra in ti so v primerjavi z veljavnim planom proračuna večji za 
798.000,00 EUR oziroma 3 % . Davčni prihodki so planirani v višini 20,87 milijona evra, v 
primerjavi z veljavnim planom proračuna se povečuje za 1 %, kar znaša 229.000,00 
EUR. Z rebalansom se usklajujejo prihodki iz naslova dohodnine. Največje povečanje v 
okviru skupine kontov pa se nanaša na prihodke iz naslova okoljske dajatve za odvajanje 
okoljskih voda v višini 200.000,00 EUR. Po navodilu  FURS-a se akontacija za mesec julij 
in avgust še nista zmanjšali, čeprav je bila nova cena sprejeta s 1. 7. 2017. Večje 
povečanje je razvidno tudi na davkih na promet nepremičnin fizičnih oseb, ki se 
povečujejo kar za 150.000,00 EUR v primerjavi z veljavnim planom. 
 Nedavčni prihodki so planirani v višini 9,45 milijona evra. V primerjavi z veljavnim 
planom se povečuje za 6 % oziroma 569.000,00 EUR. V skupini kontov je največje 
povečanje planirano na prihodkih od premoženja v višini 255.000,00 EUR. Poglavitni 
razlog pa je, da je občina dobila s strani podjetja Komunala poravnan pretežni del 
preostalih zapadlih obveznosti iz naslova najemnin za javno infrastrukturo. V okviru 
skupine kontov se v večjem obsegu povečujejo tudi prihodki iz naslova izplačila dividend 
podjetja HIT v višini 181.000,00 EUR, prihodki od obresti v višini 81.000,00 EUR in 
prihodki iz naslova unovčenja instrumentov za zavarovanje izvedbe posla v višini 
78.000,00 EUR. 
 Kapitalski prihodki so planirani v višini 697.000,00 EUR, kar znaša 8 % glede na 
veljavni plan. Največje zmanjšanje prihodkov v primerjavi z veljavnim planom proračuna 
je razvidno v okviru skupine transfernih prihodkov. Ti so predvideni v višini 1,27 milijonov 
evrov in v primerjavi s planom veljavnim nižji za 669.000,00 EUR oziroma 34 %. V okviru 
skupine kontov prejetih sredstev iz Evropske unije ni bistvenih sprememb v primerjavi z 
veljavnim planom. 
 Na odhodkovni strani se v skladu z zmanjšanjem prihodkov in s spremembo na 
računih financiranja zmanjšujejo odhodki v višini 2,2 milijona evra. Ti so v predlogu 
rebalansa planirani v višini 33,57 milijonov evrov. Povečujejo se tekoči transferji v višini 
107.000,00 EUR, investicijski transferji v višini 59.000,00 EUR ter tekoči odhodki v višini 
58.000,00 EUR. V največjem obsegu se zmanjšujejo investicijski odhodki, in sicer v višini 
2,4 milijona evra. Največja tri znižanja na postavkah so na sanacijskih delih na 
odlagalnem polju. To je predvideno po pridobitvi odločbe o zapiranju odlagalnega polja. 
Izvesti je potrebno še javni razpis in izbiro izvajalca, zato se pričetek del zamika v leto 
2018. Proračunska postavka optimizacija in aktivizacija površin športnega parka Nova 
Gorica oziroma izgradnja pokritega bazena se za letošnje leto zmanjšuje za 510.000,00 
EUR, načrtuje se priprava in oddaja popolne vloge na drugo stopnjo na Ministrstvo za 
okolje in prostor in sicer do aprila 2018, zaradi tega se začetek zamika v leto 2018. 
 Z rebalansom se tudi znižujejo sredstva za meteorno odvodnjo za 323.000,00 
EUR, pripravlja se pa prilagoditev projektne rešitve za izvedbo odvodnje širšega območja 
Osnovne šole Šempas. 
 Največje povečanje v primerjavi z veljavnim planom pa je na postavki sredstev za 
dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica - Plače, to je zaradi tega, ker so se 
plače povečale za dva razreda, in sicer za tiste z manjšimi plačami, ker pa se enotne 
cene za starše v letu 2017 niso spreminjale, mora mestna občina kriti razliko.  
 Podrobnejše obrazložitve so pa podane v gradivu.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo? 
 
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 



  

16 

Nismo imeli pripomb. 
 
Matej Arčon, župan: 
Brez pripomb. Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Tudi mi nismo imeli pripomb. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za prostor? 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Približno isti smo kot oni. 
 
Matej Arčon, župan: 
Še odbor za kulturo, šolstvo in šport.  
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Ni pripomb. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Ker nisem nikjer zasledil, bi samo vprašal, koliko nas je stala dokumentacija in priprave 
projekta za ureditev Remize?  
 
Matej Arčon, župan: 
Bi šli po sklopih in potem pogledali odgovore. Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Imam dve zadevi, vezano na proračun. Za eno bi prosil, da se v obrazložitvi predloga 
rebalansa proračuna na strani 122 popravi tekst, ker v obrazložitvi piše pod točko 04034 
Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme, da so sredstva na postavki namenjena  
nabavi opreme v Javnem zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost. To ni prav tako. 
Namreč sredstva so namenjena nabavi opreme prostovoljnim gasilskim društvom. 
Konkretno ta znesek kar mi je poznano je za Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica.  
 Drugo pa predlagam amandma na Načrt razvojnih programov - NRP za obdobje 
2017–2020, in sicer, da v okviru Načrta razvojnih programov 2017-2020 na področju 
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih postavka OB084-13-0010 Zagotavljanje in 
vzdrževanje objektov in opreme za leto 2019 namesto 60.000,00 EUR se navede 
120.000,00 EUR, za leto 2020 se navede 120.000,00 EUR ter po letu 2020 se navede 
120.000,00 EUR. Zakaj? V Mestni občini Nova Gorica poleg Javnega zavoda za gasilsko 
in reševalno dejavnost javno gasilsko službo izvajajo tudi tri prostovoljna gasilska 
društva, to je Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica, Dornberk ter Čepovan. 
 Na podlagi plana nabave gasilskih vozil, ki je bil sprejet že v letu 2008, poveljstvo 
javne gasilske službe ugotavlja, da realizacija nabave teh vozil odstopa od zastavljenega 
plana. Razlogov je tu verjetno več, predvsem pa gospodarska kriza, ki je bila v teh letih in 
se verjetno občina ni odločala, da bi šla po tem planu nabave vozil. Na podlagi meril za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot glede na kategorizacijo le-teh, manjkata tako 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dornberk kot tudi Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Nova Gorica po eno gasilsko vozilo. Skladno z zakonom o gasilstvu bi morala ta nabava 
biti že realizirana.  
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S sprejetjem tega amandmaja in upoštevanjem predlaganih zneskov v nadaljnjih 
občinskih proračunih bomo omogočili, da omenjeni društvi nabavijo manjkajoči vozili. 
Strošek obeh vozil se pričakuje v višini približno 550.000,00 EUR.  
 
Matej Arčon, župan: 
Klemen Miklavič. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Bom bral, ker so mi pripravili to vprašanje naši aktivisti. Na postavki 07030 Strokovne 
podlage za trajnostno urejanje prometa povečujemo konto 4208, študije o izvedljivosti 
projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring iz 39.900,00 EUR na 
110.000,00 EUR. Povišanje je kar znatno. Prosimo, da to povišanje pojasnite, kolikor se 
da natančno.  
 Prosim tudi, da do naslednje seje mestnim svetnicam in svetnikom pripravite 
pisen pregled nad naročenimi in realiziranimi študijami v zadnjih treh letih. Kakšne 
zneske smo namenili za posamezno študijo, zakaj je bilo izbrano ravno dotično podjetje, 
katera podjetja so se še prijavila in zakaj vsako od njih ni bilo izbrano in kako ste sledili 
realizaciji v posamezni študiji postavljenih rešitev? 
 
Matej Arčon, župan: 
Stanko Žgavc, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Kot član statutarno-pravne komisije sem seznanjen s problematiko, o kateri svetnik Valter 
Vodopivec na več sejah opozarja in predlaga rešitve. Gledam sedaj pri tej točki 703 Davki 
od premoženja in obrazložitev konta, kjer pišete, da bo znesek nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za pravne osebe, torej je planiran v višini 2,2 milijona EUR, za 
fizične osebe pa 1 milijon.   
 Glede na argumentirano debato svetnika Vodopivca in na vaše ne odgovore, 
sprašujem, ali je tu prišlo do napake, da je to kar od lani prepisano oziroma od prejšnjih 
let oziroma, kako ste postavili planiran znesek za pravne osebe 2.200.000,00 EUR in za 
fizične osebe 1.000.000,00 EUR, se pravi na podlagi katerega pravnega akta, na podlagi 
katerih pravnih pravil? 
 
Matej Arčon, župan: 
Še Damjana Pavlica, izvolite. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Moje vprašanje je kaj mislite s kanalizacijo Šempas-Osek-Vitovlje, ker tu v NRP ne vidim 
te postavke? Istočasno predlagam še, da se umesti izvedba in izgradnja pločnika v 
Šempasu do zaselka Pristava, ker tudi tega ne vidim. Sprašujem pa še, kaj bo s 
telovadnico v Šempasu, ker v NRP tudi tega ne vidim? 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim za odgovore. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Ali bi mogoče začeli od zadaj? Telovadnica in kanalizacija, to kar ste sedaj spraševali, da 
ni v NRP. Tudi na priporočilo nadzornega odbora poskušamo uvrščati v Načrte razvojnih 
programov tiste projekte, ki so kolikor toliko že jasno ocenjeni, ovrednoteni in izpeljani. 
Seveda tudi to je v načrtu, da se bo izvajalo, vendar očitno zaradi tega še nismo dobili 
podatka iz dotičnega oddelka, kaj vključiti. Seveda imamo v bodoče še pripravo 
rebalansa proračuna za leto 2018 in tudi tam se bomo seveda potem pogovarjali o tem, 
kaj bomo še spreminjali in vključevali v NRP.  
 Bomo pa seveda to vzeli na znanje, kar ste povedala. 
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Svetnica Damjana Pavlica: 
Tolikokrat sem rekla, da je res ta pločnik nujen, ker je nevaren za pešce in ljudi, ki hodijo 
v trgovine in obiskujejo katerekoli ustanove v Šempasu. Tako, da to bi vas prosila, da 
daste v NRP. Glede kanalizacije pa sprašujem zato, ker se bodo ustanavljale služnosti in 
me res zanima, kaj bo s to izvedbo?   
  
Matej Arčon, župan: 
To bo odgovorila vodja projektne pisarne, izvolite. 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD): 
Glede obveznega opremljanja območja, se pravi to je aglomeracija Vitovlje, smo v tem 
letu izvedli posodobitev geodetskih podlag in pa sestanke z lastniki zemljišč za pridobitev 
približno tristo predvidenih služnosti. Po prvem krogu usklajevanj se je prilagajalo 
posamezne odseke, posamezni potek tras in v nadaljevanju sledi pač še en krog 
preverjanja na terenu in po tem pridobitev gradbenih dovoljenj za izgradnjo kanalizacije, 
se pravi odvajanja odpadnih voda. V nadaljevanju se bo preverjalo možnost pridobitve 
sofinanciranja iz evropskih sredstev in potem na podlagi tega zastavilo dinamiko za 
izvedbo. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
To bi bilo potem do 2020 ali se pač ne ve kako? 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD): 
To je ena izmed območij opremljanja za katero je pač Slovenija dobila opomin in je 
prednostna.  
 
Matej Arčon, župan:  
Odgovor gospodu Hareju. 
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe: 
Pregledali smo postavko in sredstva za Remizo so se financirala iz postavk za drugo 
projektno dokumentacijo, porabilo se je okvirno 30.000,00 EUR. 
 
Matej Arčon, župan: 
Povišanje postavke, vprašanje svetnika Miklaviča. Izvolite. 
 
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Ta postavka se je res povečala iz več razlogov. S sprejetjem Celostne prometne 
strategije smo pristopili k pripravi več prometno–tehničnih dokumentacij, ki nam 
omogočajo izvajanje predvidenih ukrepov. Med drugim so stvari, ki jih moramo še izvajati 
oziroma pripravljamo še Varno pot v šolo Branik. Potem imamo v izdelavi recimo Solkan 
1, ki je povezano tako z varnimi potmi v šolo, kot z investicijami predvidenimi v staro jedro 
Solkana, pa v vstopno točko v Solkan, potem imamo še en del Branika na državni cesti 
proti Rihemberku, potem imamo še cel kup drugih zadev, vezanih tudi na to, ker so bile 
pobude za urejanje varnih prehodov za pešce na območju Kidričeve. Po drugi strani pa je 
potrebno veliko teh prometnih ureditev načrtovati zato, da lahko potem kandidiramo 
oziroma pridobimo oziroma po črpamo sredstva, ki so iz naslova Celostne prometne 
strategije pravzaprav namenjena tovrstnim izvedbam. 
 
Matej Arčon, župan: 
Gospod Stanko Žgavc je postavil vprašanje glede prihodkov. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
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Razprava o tem kako planiramo prihodke. Za planiranje prihodkov glede nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč je podlaga izdane odmerne odločbe. Ravno v teh dneh smo 
imeli tudi še pogovor s Finančnim uradom v Novi Gorici in odmerne odločbe bodo izdane  
ta mesec oziroma v začetku novembra in zaradi tega smo pač planirali v višini 
predvideno odmerjenih odločb. Druge podlage za oceno koliko bo prihodkov nimamo. 
 
Matej Arčon, župan: 
To ni replika, to je razprava, prosim, če se odjavite. Miran Vidmar, izvolite. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
Iz tabele načrta razvojnih programov za obdobje 2017-2020 na postavki 15 Ravnanje z 
odpadno vodo kanalizacija Branik, se mi poraja vprašanje, kako in kje se bodo pridobila 
sredstva za dokončanje investicije. Kajti za dobro polovico te investicije v Braniku je bilo 
do sedaj porabljenih 1.375.000,00 EUR, to je za slabo polovico, za nadaljnjo polovico je 
drugo leto namenjenih samo 120.000,00 EUR in v naslednjih letih ne vidim nobenega 
financiranja. Ta finančni izkaz v tabeli je samo za kanalizacijsko mrežo, čistilna naprava 
je tukaj izvzeta. Sem v skrbeh. 
 
Matej Arčon, župan: 
Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Če sem prav razumel gospo direktorico, bodo nove odločbe NUSZ ali kakorkoli že temu 
rečemo, izdane v začetku novembra. Mene zanima na podlagi katerega odloka?  
 Drugo vprašanje, ki se mi pojavlja pa je, kdaj bodo občanke in občani prejeli te 
odločbe oziroma položnice tako rekoč, kdaj jih bodo poravnali in potem pridemo na 
končni problem. Mislim, da občina v zadnjih štirinajstih dnevih tega leta ne bo mogla 
porabiti tega denarja. Torej je vse skupaj prikazano kot en milni mehurček, ki se bo 
razpočil že takoj po tej seji. 
 
Matej Arčon, župan: 
To razumem kot komentar, ne kot vprašanje. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Se opravičujem, župan, pričakujem, da mi direktorica občinske uprave zanika moje 
predpostavke, pa utemelji, da sem v zmoti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
To ali ste vi v zmoti ali ne, vam ne morem povedati. Lahko samo povem to, da vedno ko 
se planirajo tudi prihodki, temeljijo plani na nekih osnovah, ki so pač lahko predvidljivi in 
ocenjeni. Pri nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v vseh letih vedno planiramo 
prihodke v višini odmernih odločb, ki se jih izda. Tudi v vseh preteklih letih se ni nikoli 
vedelo, koliko teh odmernih odločb bo plačanih oziroma dejansko realiziranih. Tudi na 
koncu leta smo dobili vedno samo poročilo suma sumarno. Toliko odmernih odločb je 
bilo, toliko je bilo poravnanih. Odločbe bodo izstavljene, tako smo dobili tudi navodilo, na 
podlagi trenutno veljavnega odloka. 
 
Matej Arčon, župan: 
Replika. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
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Še ena in potem končam. Glejte. Takoj se postavi vprašanje, zakaj bodo šele v začetku 
novembra izdane odločbe oziroma položnice, zakaj čaka občina devet mesecev, polnih 
deset mesecev, da pridobi finančna sredstva? Tukaj je denarni tok nekje zastal. Na 
podlagi veljavnega odloka, ste rekla. Na podlagi veljavnega odloka so bile na sodišču 
razveljavljene odločbe FURS-a. S tem ste vi seznanjena, jih tudi posedujete, ker ste 
morala vrniti vplačane davščine skupaj z zamudnimi obrestmi.   
 Torej, sedaj se sprašujem, ali se namenoma sprenevedamo, ali pa je nekaj 
drugega v ozadju? Moja fantazija se tu neha. Ne znam si več razlagati. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Še enkrat lahko samo to odgovorim, kar sem vam že enkrat odgovorila. Celoten odmerni 
postopek na podlagi česar se odmerja in tako naprej, razen tega, da samo bazo podatkov 
posreduje občina, vodi Finančna uprava Republike Slovenije. Takšno smo dobili sedaj 
usmeritev in tako tudi ravnamo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Še kdo? Če ne, zaključujem razpravo in dajem najprej na glasovanje edini amandma, in 
sicer svetnika Aleša Markočiča, ki ne povečuje in ne zmanjšuje samega rebalansa ampak 
načrt razvojnih programov.  
 Dajem na glasovanje predlog amandmaja, da se v Načrtu razvojnih 
programov za obdobje 2017-2020 spremeni področje 07 OBRAMBA IN UKREPI OB 
IZREDNIH DOGODKIH OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in 
opreme, in sicer za leto 2019 namesto 60.000,00 EUR se navede 120.000,00 EUR, za 
leto 2020 se navede 120.000,00 EUR,  po letu 2020 se navede 120.000,00 EUR. 
Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Tanja 
Pipan, Tadej Pišot, Edbin Skok, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Na glasovanje dajem predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2017 s 
sprejetim amandmajem. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž 
Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 
Pišot, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 7. točko. 
 
 
 
7. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG  
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, vodja oddelka Aleksandra Torbica. 
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Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo: 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, pred vami je drugo branje Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Nova Gorica. Pojasnjeno vam je bilo v obrazložitvi, da v bistvu odlok ne obsega celotne 
spremembe odloka, ampak samo to kar je bilo dejansko nekako namenjeno 
gospodarskemu razvoju in spremljanju nekih investicijskih razvojnih pobud ter možnost 
tudi izvzema zemljišč iz stavbnih zemljišč. Predvsem odlok prinaša nekatere spremembe, 
ki so za občane in občino pravzaprav želene in potrebne. Namreč omogoča izvedbo več 
pomembnih razvojnih investicij kot so bazen na območju športnega parka, kot je možna 
gradnja novega dela zdravstvenega doma ter omogoča tudi dejansko razvoj in 
umeščanje Univerze v Novi Gorici. Ob tem pa seveda rešuje in obravnava nekatere stvari 
kot so na primer nekatere gospodarske pobude, ki se potem omogoča, da se to lahko 
izvaja. Poleg tega pa sam odlok uvaja tudi prve ukrepe vezane na predvidene celostne 
prometne strategije, kjer je predvsem vezano na določanje števila parkirišč. 
  V sami obrazložitvi smo tudi podali kakšen je postopek. Z njim ste seznanjeni. 
Sam postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih načrtov je zelo 
jasno in striktno določen z Zakonom o prostorskem načrtovanju, zato tudi v sami 
obravnavi po prvem branju praktično ne moremo v sam odlok vnesti nekih sprememb. 
Kaj je bilo spremenjeno, je pa tudi v obrazložitvi podano.  
 Za podrobnejša vprašanja ostajamo na voljo. Glede na to, da tudi na prejšnji seji niso 
bili podani odgovori, so poleg seveda obrazložitev podana tudi neka pojasnila skozi 
obrazložitev na predloge samih svetnikov.  
 Tako, da vam predlagam, da se odlok obravnava in tudi sprejme. Za vprašanja pa 
ostajamo na razpolago. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za prostor? 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Načeloma smo bili vsi za. Sklep o Soških vilah se umakne, ker pride tu pripravljen 
amandma svetniške skupine Soča.  
 Ostaja pa predlog sklepa, da se ga potrdi, in sicer: »V urejevalni enoti NG 28/01 
se črta besedilo: »V vogalu ob krožišču je gradnjo treba zaključiti z objektom, ki 
predstavlja višinski poudarek. Za arhitekturno rešitev se izvede javni natečaj.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Imamo dva amandmaja. Prvi bo predstavil amandma, ko se bo prijavil 
g. Leban. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Svetniška skupina Soča vlaga amandma na Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica, in sicer se nanaša na 108. 
člen navedenega odloka, in sicer na postavko, ki zajema solkansko področje. To je 
postavka SO 08/01 SSS. Berem besedilo, ki naj se na novo glasi v tej oznaki: 
»Od stanovanjskih dovoljena le gradnja enostanovanjskih stavb. Dovoljena etažnost P+1. 
Minimalna velikost parcele objekta 250 m2. Potrebno je zagotoviti eno parkirno mesto na 
pet stanovanjskih stavb za obiskovalce. Zgradi se povezovalna cesta med Ulicama Velika 
pot in Pot na Breg, dvosmerna kolesarska steza širine 2x1,5 m in hodnik za pešce. 
Povezovalna cesta dopušča tudi promet s kmetijskimi stroji. Na stiku enote z območjem 
poslovne cone se mora zaradi hrupa zagotoviti ustrezen odmik stanovanjskih objektov in 
zeleni pas«.   

Mislim, da je bilo okrog tega dosti govora in po dolgem napornem usklajevanju 
smo prišli do enega besedila, ki bo sigurno boljše in smiselno, kot je bilo prejšnje.  
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Matej Arčon, župan: 
Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Socialni demokrati predlagamo, da se spremembe pri izračunu parkirnih mest zavrne, 
predlagane spremembe v točkah 111, 1121 in 1122 ter namesto tega ohrani veljaven 
tekst v veljavnem aktualnem odloku OPN. Gre za to, da predlagamo, da se ne spreminja 
oziroma posega v število parkirnih mest pri individualni gradnji.  
 
Matej Arčon, župan: 
Še kdo? Imamo tri amandmaje. Izvolite, svetnik Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Imel bi eno vprašanje v zvezi s 50. členom prečiščenega besedila, in sicer pri postavitvi 
začasnih objektov. V odloku piše pod točko 15.: »Za postavitve začasnih objektov, 
kioskov, ut in tipskih zabojnikov je potrebno pridobiti soglasje občinske strokovne službe, 
pristojne za prostor.« 
 Zanima me, ali je bilo to soglasje pridobljeno in kdo nadzira to. Katera služba je 
pristojna za to? 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, ga. Torbica. 
 
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Ta soglasja izdaja služba za okolje in prostor na oddelku za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo. Nadzor… 
 
Matej Arčon, župan: 
Inšpektor. 
 
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Praviloma občinski inšpektor. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Sam sem se pozanimal in noben inšpektor tega ne nadzira. Tako, da bi predlagal, da mi 
do naslednje seje ali odgovorite, kateri dejansko to nadzira in se o tem pozanimate in če 
ne, da pripravite neko dopolnitev odloka, da bomo vzpostavili nek pameten nadzor in red.   
 
Matej Arčon, župan: 
Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Že zadnjič smo sicer to zadevo izpostavili, ampak mi mislimo, da kljub temu, da je to tako 
pomembno, da se splača drgniti. Namreč, mi bomo danes podprli amandma gospoda 
kolege Lebana, ampak obenem to s stisnjenimi zobmi. Zaradi tega, ker ko se bo tam 
začela pozidava, se bo pozidalo zadnji kos odprte zemlje, kjer bi se lahko širila dejavnost 
športnega turizma bolj natančno kajakaštva.  
 Zato pozivam, da od sedaj naprej zadeve gledamo celovito in naprej in take 
zadeve predvidimo, da se ne bo zgodilo to, kar so že v prejšnjih mandatih zakuhali, da 
brez glavo zidamo v korist investitorjem in nepremičninskim trgovcem.  
 
Matej Arčon, župan: 
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Če ni več, imamo tri amandmaje. Svetniku Lebanu bi se tudi zahvalil za usklajevanje tega 
amandmaja s krajani in krajevno skupnostjo in verjamem, da bo danes tudi ta amandma 
dobil podporo.  
 Sedaj pa ne razumeti svetnik Vodopivec, da nasprotujem, samo povedal bi, da se 
pri vašem amandmaju vračamo na stari odlok, ker sprememba OPN je sledila tistemu, 
kar ste sprejeli na mestnem svetu - Celostno prometno strategijo. Se pravi, mi smo 
sprejeli Celostno prometno strategijo in smo želeli skozi OPN slediti tej Celostni prometni 
strategiji, tako, da se ti trije elementi, ni nič narobe, vračamo nazaj. Ni nič narobe, samo 
toliko v vednost.  

Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam repliko na vaše izvajanje. Tudi sam sem imel uvodoma v začetku nekoliko 
drugačen pogled na ta del člena, vendar sem razumel vaše opozorilo, da v kolikor bi 
vztrajal s svojim prvotnim amandmajem, bi posledično lahko pripeljalo do tega, da bi se 
nekdo pritožil zaradi postopkovnih procesnih razlogov in bi celoten Odlok o spremembi ali 
pa člen padel, kar bi imelo negativni vpliv tako na ambicije okrog bazena, kakor okrog 
zdravstvenega doma.  

Zato sem bil prepričan, da ste razumel mojo dobro voljo, da sem umaknil prvotni 
namen svetniške skupine Socialnih demokratov in pristal na to, da ohranimo obstoječi 
tekst in s tem zagotovimo procesno korektnost ali pa preprečimo komurkoli, da bi 
izpodbijal sprejete spremembe. Da bomo pa pokrili ugotovitve ali pa želje, ki izhajajo iz 
prometne strategije, imamo možnost, ker če sem prav seznanjen so v postopkih še 
nekatere spremembe OPN-ja tako, da bo še vedno čas uskladiti tako prometno strategijo, 
kot tudi to željo in ambicijo po spreminjanju števila parkirnih mest. Toliko, župan. 
  
Matej Arčon, župan: 
Tudi vam se zahvaljujem za vaše sodelovanje in razumevanje, res je. Sem samo želel 
opozoriti na tisto, kar smo vas tudi na sestanku opozorili, da smo sprejeli strategijo in smo 
ji želeli slediti in tu se vračamo nazaj in ste bil zelo korekten in moram povedati, da je 
korektno tako, kot je bilo. Ne spreminjamo v bistvu tega člena, ne tvegamo, da pademo 
na tem členu. Sem pa bil dolžan povedati, da kar se tiče strategije, da ne bi potem kdaj 
prišlo, da nismo sledili, je pa še čas v drugih OPN-jih to popraviti. Dajem najprej predloge 
amandmajev po vrsti. Najprej je amandma odbora za prostor.   
 Dajem na glasovanje predlog Amandmaja, in sicer: »V urejevalni enoti NG 
28/01 se črta besedilo: »V vogalu ob krožišču je gradnjo treba zaključiti z objektom, 
ki predstavlja višinski poudarek. Za arhitekturno rešitev se izvede javni natečaj.« 
Glasujemo. 
 Kot sem razumel gre za Ronket, tisti travnik še ne pozidan. Tam je tako in tako 
OPPN v izdelavi, tako, da ni problemov. 
 
Od 26 svetnikov jih je 14 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro 
Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tomaž Slokar, Miran Vidmar. 
PROTI je glasoval: Gregor Veličkov.  
Amandma je bil sprejet. 
 
Potem je amandma urejevalne enote Solkan, ki ga je predstavil svetnik Jožko Leban. 
 Dajem na glasovanje predlog Amandmaja, da se v 108. členu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG spremeni besedilo, navedeno 
pod postavko SO-08/1, ki se na novo glasi: »Solkan SO-08/01 SSS. Od 
stanovanjskih dovoljena le gradnja enostanovanjskih stavb. Dovoljena etažnost 
P+1. Minimalna velikost parcele objekta 250 m2. Potrebno je zagotoviti 1/PM/5 
stanovanjskih stavb za obiskovalce. Zgradi se povezovalna cesta med Ulicama 
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Velika pot in Pot na Breg, dvosmerna kolesarska steza širine 2x1,5 m in hodnik za 
pešce. Povezovalna cesta dopušča tudi promet s kmetijskimi stroji. Na stiku enote 
z območjem poslovne cone se mora zaradi hrupa zagotoviti ustrezen odmik 
stanovanjskih objektov in zeleni pas.« Glasujemo.   
 
Od 27 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Klemen Miklavič, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, 
Edbin Skok, Tomaž Slokar, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Še zadnji amandma svetnika Valterja Vodopivca glede parkirnih mest. Tudi ste prejeli po 
elektronski pošti. 
 Dajem na glasovanje predlog Amandmaja, da se zavrnejo predlagane 
spremembe pri izračunu parkirnih mest v točkah 111, 1121 in 1122, tako, da 
ostanejo v veljavi dosedanje določbe Odloka o OPN MONG. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 13 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 
Tatjana Krapše, Jožef Leban, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Gregor Veličkov, 
Miran Vidmar, Valter Vodopivec. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN 
MONG s sprejetimi Amandmaji. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 
Pišot, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 8. 
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih 
površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, 
Kromberk, Rožna Dolina in Pristava  

 
Matej Arčon, župan: 
Postopkovno? Izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dobro namerno. Mi dobivamo zapisnike odborov na samo sejo. Verjemite, da je 
spremljati sejo, sodelovati v razpravah in še brati zapisnike odborov praktično nemogoče. 
Predlagam, da se v bodoče, ko se vlagajo tako amandmaji na tak način…   
 
Matej Arčon, župan: 
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To so amandmaji, da se izloči iz zapisnika…  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Kakorkoli. 
 
Matej Arčon, župan: 
Da, se strinjam.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Se mi zdi korektno do svetnic in svetnikov, je nemogoče to.  
 
Matej Arčon, župan: 
Se strinjam. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dobro.  
 
Matej Arčon, župan: 
8. točka, vodja oddelka Martina Remec Pečenko, izvolite. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Gre za spremembo Odloka o koncesiji za opravljanja gospodarske javne službe urejanja 
in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica. Ta odlok je danes 
drugič v prvem branju.   
 Povedano je že bilo, da se glavnina sprememb nanaša na uskladitve določil glede 
postopka podelitve koncesije, spremembam zakonodaje na področju javnega naročanja. 
Na prejšnji seji je bilo podanih kar nekaj pripomb, vprašanj. V obrazložitvi smo podali 
odgovore na vse te pripombe in vprašanja. Glede na eno od njih smo pa tudi dopolnili 4. 
člen, ki se nanaša na 1. odstavek 44. člena odloka, in sicer, da strokovno komisijo za 
izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije na predlog župana imenuje mestni 
svet. V strokovni komisiji pa mora biti po en predstavnik krajevne skupnosti, na območju 
katere se podeljuje koncesija.  
 Predlagam, da odlok obravnavate.  
 
 
VODENJE SEJE JE PREVZEL MARKO TRIBUŠON, PODŽUPAN.  
 
 
                Miran Ljucovič                    Matej Arčon     
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                       ŽUPAN                
 
 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Najprej odbori. Odbor za prostor.  
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Nismo imeli pripomb, je bilo tako temeljito poročilo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za gospodarstvo? 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo tudi nismo imeli pripomb ter predlagamo, da se sprejme. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Ostala dva odbora nista obravnavala.  
 Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Pripravljavcem se moram zahvaliti, da so upoštevali nekatere pripombe iz moje razprave 
na prejšnji seji. Vendar kljub vsemu se mi pojavljajo, ali pa zasledujem nekatere napake, 
vsaj po mojem videnju nelogičnosti. Gremo po vrsti.  
 V 4. členu lepo piše, da komisijo imenuje na predlog župana mestni svet, vendar v 
eni točki pravi pa, da v primeru, da se ugotovi kolizija interesov neskladno s postopki, da 
je potrebno zamenjati enega od članov komisije ali predsednika. Le-to naredi župan. To 
ni v skladu s hierarhijo, da tako rečem. Če komisijo imenuje mestni svet, mora tudi 
nadomestnega ali pa novega člana imenovati na predlog župana mestni svet. Prosim, da 
se to uredi oziroma popravi.  
 Nadalje, v tej komisiji je pač predvideno, da morajo imeti člani strokovne komisije 
najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega 
področja. Že zadnjič sem opozarjal s katerega delovnega področja. Potrebno je definirati, 
kajti tu imamo lahko različne smeri usposobljenosti, ki z izvajanjem omenjene 
gospodarske javne službe nimajo niti približno zveze. 
 Naprej, me pa še dodatno bi rekel sedaj ustvarja nek dvom, in sicer se 
opravičujem, se ne spomnim, če je že na prejšnji seji bilo predvideno, da izvaja nadzor 
nad izvajanjem koncesije Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine 
Brda. Če je to bilo že prej, se opravičujem, ker sem to spregledal, danes pa menim, da je 
potrebno to popraviti. Namreč, v veljavnem odloku piše, da nadzor nad izvajanjem javne 
službe izvaja občinski organ, pristojen za gospodarske javne službe. To je pa nekaj 
drugega kot medobčinska uprava dveh občin, posebej še zato, ker če uporabim tak 
splošen izraz, je namreč o predlagani rešitvi mestni svet nekako izločen iz procesa 
spremljanja, izvajanja te koncesije, saj mestni svet nima, dovolite izrazu »pristojnosti« 
nad oziroma vpogleda v delo medobčinske uprave. To je medobčinska uprava nad katero 
mestni svet nima ingerenc. Zato menim, da bi bilo prav, da obdržimo veljavno rešitev, da 
pa spremljanje in izvajanje koncesije nadzira pristojni organ za komunalne javne 
dejavnosti.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova 
Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava, opravi druga 
obravnava in se upošteva mnenja in pripombe iz razprave. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v MONG (prva obravnava) 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo oddelka za pojasnilo. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Čeprav je ta odlok precej kratek, smo ga skupaj s pravno službo usklajevali kar nekaj 
časa. Vključen je bil tudi tržni inšpektorat in pa javno podjetje Mestne storitve Nova 
Gorica. Veliko občin tak odlok že ima in tudi pri nas smo bili dejansko s strani tržnega 
inšpektorata opozorjeni, da smo ga dolžni pripraviti in tudi izdajati soglasja za prodajo 
blaga zunaj prodajaln. Namreč, 6. člen Zakona o trgovini določa, da lokalna skupnost v 
svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način. Določa pa tudi, da 
mora prodajalec pridobiti soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora ter, da 
mora biti v takem soglasju določen prostor in časovni termin.  
 Lokacije za prodajo torej določi lokalna skupnost. Te seveda ne morejo biti kjer 
koli, ampak se določijo ob upoštevanju določil občinskega prostorskega načrta vezano na 
dejavnosti, ki se pač lahko izvajajo v okviru posameznih namenskih rab, pri tem pa je 
seveda potrebno upoštevati pri presoji, ali je neka lokacija ustrezna tudi iz vidika cestno 
prometnih predpisov. 
 Nekaj takih lokacij je v odloku že navedenih, vse ostale, ki se bodo morebiti 
pojavile oziroma za katere bo izražen interes, pa se bo presojalo na enak način, kot sem 
ravnokar povedala.   

Glede samega postopka izdaje dovoljenja za prodajo zunaj prodajaln, bom 
povedala zelo konkretno, da sta tu pač predvideni dve situaciji. Ena v primeru, da bo 
lokacija zasebno zemljišče, ko bo prodajalec vlogi za izdajo soglasja moral priložiti tudi 
soglasje lastnika in z izdajo dovoljenja za prodajo bo tak postopek zaključen. V primeru, 
da bo lokacija javna površina oziroma površina v lasti občine pa vsi vemo, da v teh 
primernih izdajajo Mestne storitve kot javna podjetja dovoljenja za uporabo javnih površin 
in zato zaračunajo tudi odškodnino, zato so pač bile pooblaščene s pravilnikom, ki ga je 
sprejel mestni svet leta 2011. V tem primeru bo torej potrebno dobiti dve dovoljenji, eno 
za uporabo javne površine, drugo pa za prodajo blaga, ki ga bo izdala občinska uprava. 
Seveda bosta morala ta postopka teči nekako vzporedno in čim hitreje. 
 Zavedamo se sicer, da tak postopek ni najbolj prijazen do strank, vendar je 
trenutno glede na obstoječo ureditev edini možen. Podobno je namreč urejeno tudi v 
primeru prireditev, ko dovoljenja izdaja Upravna enota, pa Mestne storitve izdajajo 
dovoljenja za uporabo javne površine in tako naprej. Iz odloka pa so po napotilih tržnega 
inšpektorata in pristojnega ministrstva tudi izvzeti, kot je navedeno v 2. odstavku 2. člena 
tisti, ki prodajajo lastne pridelke na svojih ali najetih zemljiščih. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za gospodarstvo, predsednik, izvolite. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Pri tej točki smo na odboru glasovali z enim glasom za in tremi proti sprejemu tega 
odloka, in sicer zato, ker menimo, da vsebuje nekaj točk oziroma način kako je zastavljen 
ta odlok, ni najbolj prijazen do uporabnikov. Na odboru bi si želeli videti, da se postopke 
za prijavo teh stojnic, začasnih objektov in mobilnih prodajaln poenostavi, tako, da 
dejansko občani, ki bi želeli opravljati to dejavnost v mestni občini, bi imeli čim manj 
birokratskih ovir, zato, da lahko legalno uredijo ta način prodaje.  
 Tako kot je trenutno zastavljen odlok, namreč predvideva, da se res lahko da dve 
prošnji, eno je to, če je lastnik zemljišča občina, drugo je pa za dovoljenje za prodajo. 
Mogoče bi se dalo združiti to v eno samo prošnjo, tam kjer nekdo pač želi prodajati na 
zemljišču mestne občine, kot drugo je pa težava v tem, da vsakič, ko želi nekdo prodajati 
svoje izdelke v mobilnih objektih, mora dati noter novo prošnjo. Nova prošnja stane 
dobrih 22,00 EUR in je časovno in prostorsko zelo jasno opredeljena.  



  

28 

 To pomeni, da nekdo vsakič, ki želi opravljati neko prodajo na zemljiščih občine ali 
pa tudi na drugih zemljiščih, kjer ima dovoljenje, mora dati to vlogo in vlogo se plača. 
Menimo, da če bi se odlok malo drugače zapeljal, da bi nekdo drug dal vlogo za dlje časa 
in prostorsko nekoliko manj striktno, bi lahko dejansko z eno takso opravljal to dejavnost 
dlje časa in bi lahko lažje spremenil lokacijo prodaje.  

Tako, da generalno gledano so to pripombe odbora. Imeli pa smo še eno 
pripombo na to, da morajo vlogo oddati 14 dni prej, preden začnejo prodajati. Kjer gre za 
poljščine, za take pridelke, menimo, da je to predolgo obdobje, saj ne moreš točno vedeti, 
kdaj boš obiral, kdaj boš imel možnost in tako naprej, tako, da predlagamo, da se to 
skrajša na 8 dni in s temi pripombami pač dajemo upravi, da pripravi odlok z določenimi 
dopolnitvami za drugo branje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljeni je svetnik Miro Kerševan, izvolite. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Povedal bom kako je praksa po drugih občinah. Gotovo bo tudi ta občina enako kot 
ostale.  

Dovoljenje vsi čakajo 14 dni, ampak dovoljenje velja za celo leto. Druga stvar je,  
ko pa greš ti prodajati oziroma, ko gre prodajalec prodajati na stojnico plača pa 4,00 EUR 
dnevno, se mora prijaviti oziroma plačati po predračunu ali po elektronski pošti. To je vse, 
kar je tudi najbolj sprejemljivo. Če imaš danes ti solato, boš čakal 14 dni dovoljenje, da 
boš šele prodal. Enako velja tudi z ostalim sadjem. Dovoljenje bi moralo veljati celo leto, 
vsak dan, ko se prijaviš, plačaš tisti dan, ko greš. To imajo vse ostale občine po Sloveniji.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala svetniku za ta dodatna pojasnila. Naslednji je prijavljen svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Dobro je, da to stvar uredimo z odlokom tako, kot je bilo nam predstavljeno.  

Bi pa dal eno pobudo v razmislek pripravljavcu s tega zornega kota, da če bi se 
dalo v sam odlok vnesti določilo oziroma člen, kjer bi omejili oziroma usmerili tiste, ki 
izvajajo to dejavnost vsaj v središču mesta, tu bi izpostavil Bevkov trg, pa parkirne 
prostore nasproti HIT-a, da bi uporabili neke enotne stojnice oziroma stojnice Mestne 
občine Nova Gorica. Ker vemo, da ko pridejo kakšne prireditve, imamo od plavih, 
rumenih, zelenih do plastičnih, lesenih, morda bi mestna občina te stojnice oziroma 
Mestne storitve te stojnice nabavile in potem uporabnikom to posodile, morda celo 
brezplačno, pač odvisno kot bi se dogovorili. S tem bi pač tudi nek prostor, kjer bi se ta 
dejavnost izvajala, uredil, bil bi tudi en lep zgled, ne pa da imamo lahko kdaj v določenih 
trenutkih neko »barakarsko naselje«, ki ni po mojem za nobenega občana lepo to 
pogledati. V razmislek, če bi se to morda dalo urediti. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja prijavljena je svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Sama bi bolj prosila eno pojasnilo. Na primer v Šempasu se pred zadružnim domom 
prodaja ribe in lastnica tega zemljišča je krajevna skupnost. Kaj v tem primeru mora ta, ki 
prodaja ribe oziroma suho robo, narediti? Ali pa tudi ta potujoča trgovina, ki se ustavlja na 
nekaj mestih? 
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
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Včeraj je bila na odboru za gospodarstvo razburljiva debata, kar je kolega Tomaž Jug že 
povedal. Tudi sam imam v zvezi s tem nekaj vprašanj.  

Po mojem mnenju je sam osnutek odloka zelo slabo pripravljen, in sicer zaradi 
tega, ker v bistvu zahteva od prodajalca, ki želi priti v Novo Gorico in na območje Mestne 
občine Nova Gorica prodajati preveč nepomembnih podatkov. Najprej zahteva od njega 
točno lokacijo, parcelno številko, katastrsko občino in tako naprej… 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik, se opravičujem, lahko malček bližje mikrofonu? 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Lahko, samo nekaj se je pojavilo… 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Očitno imamo eno tehnično težavo. Samo trenutek, očitno je nekaj z mikrofoni narobe. 
Svetnik Edbin Skok, prosim. Mogoče je šel vaš mikrofon. Lahko greste na moje mesto. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Da, je šla cela linija. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tam pri g. Vodopivcu dela. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Da, sedaj pa dela. Se opravičujem.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ta mikrofon je očitno bolj vajen, da se več govori v njega.  
 
Svetnik Edbin Skok: 
Očitno je nekaj na tem. Glejte, drugi pomislek je prodaja na privatnih površinah. Občina 
kot taka ne more omejiti kakršnekoli prodaje na privatnih površinah, če se lastnik 
površine strinja z nekom, da pride k njemu prodajati. V odloku so navedeni tudi prodaja 
pred bencinskimi servisi, nakupovalnimi središči in tako naprej. Kolikor vem je večinoma 
prostor na teh parkiriščih oziroma na teh zemljiščih zaseben in tu gre za konkretno 
najemno pogodbo med prodajalcem in lastnikom oziroma upravljavcem zemljišč in v tem 
primeru ni potrebnih nobenih dodatnih soglasij, kar tudi govori sam predlog odloka.  
 Naslednje je bil predlog časovne omejitve 6 mesecev. Ta predlog časovne 
omejitve domnevno izhaja iz OPN-ja, kar je popolnoma neustrezno, po mojem je vsaj eno 
leto. Kot zadnje bi še poudaril to, da je osnutek v bistvu naravnan tako, da je za vsako 
spremembo, ki bo v bodoče terjala neko spremembo na oddani odločbi, potrebno s strani 
prodajalca plačati dodatno upravno takso v višini 22,000 EUR. Se pravi, to ni neka 
spodbuda za prihod prodajalcev v Novo Gorico. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Mislim, da 3. člen ni sestavljen tako, kot bi moral biti. Najprej mislim, da je taksativno 
naštevanje prostorov, kjer se lahko prodaja zunaj prodajaln mukotrpno delo in dvomim, 
da je bilo opravljeno toliko ur, kolikor bi bilo potrebno. Tu je našteto nekaj parcel in to je 
to. Po drugi strani je pa zadnja alineja drugega odstavka kjer piše: »na drugih za to 
primernih lokacijah«, ki ne vemo, kdo jih bo določal in to je kar nekaj po moji presoji. 
 V drugem odstavku je določeno, da se prodaja blaga zunaj prodajaln lahko izvaja 
pod pogojem, da so skladne s prostorskimi akti občine in cestno prometnimi predpisi. V 
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tem primeru pristojni organ, ki ne vemo kdo je, izda dovoljenje pod pogojem, da oddelek 
občinske uprave pristojen za okolje in prostor, izda soglasje za postavitev začasnega 
objekta. Kaj če začasnega objekta ni, če je recimo tovornjak, ki prodaja breskve tako kot 
tam pri kmečki trgovini, ali bo tudi izdajal oddelek občinske uprave soglasje, kaj če ne bo 
izdal, mislim, da je precej površno napisano. Bom malo na pamet govoril, tudi v zadnjem 
členu oziroma v kazenskih določbah sta oba dva odstavka po moji oceni neusklajena. V 
prvem odstavku je napisano, da se s kaznijo 300,00 EUR kaznuje podjetnik posameznik, 
v drugem odstavku pa odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. Ne vem, 
če je to pravno čisto korektno napisano. Prosim, dajte to še enkrat preveriti. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem.   

Sprašujem predsednika odbora za gospodarstvo. Vi ste to dali kot pripombe, ne 
želite, da sprejmemo kot amandma z glasovanjem in vrnemo v prvo obravnavo, ker 
imamo v bistvu možnost pred drugo obravnavo.  
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
To ni mišljeno kot amandma, ampak gre dejansko za predloge, ki jih dajemo občinski 
upravi zato, da do drugega branja pripravi boljši odlok oziroma bolj primeren. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Predsednik se strinja, da se to upošteva kot predloge in se to do druge obravnave 
upošteva. Odpiram glasovanje. 

Izvolite postopkovno, Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte, dajte predsednik odbora nedvoumno pojasniti, kaj predlagate? Ali se vrne odlok 
ponovno v prvo obravnavo, kar je za razumeti, da občinska uprava pripravi nov odlok za 
naslednjo sejo? Enak, drugačen, pač začnemo znova. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Dobro. Potem odbor predlaga, da se vrne v prvo obravnavo in za naslednjo sejo se 
pripravi spet nov odlok.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Torej dajem na glasovanje predlog odbora za gospodarstvo. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se o predlogu Odloka o prodaji 
blaga zunaj prodajaln v MONG opravi ponovna prva obravnava in se upošteva 
predloge in mnenja. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, 
Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 
Pišot, Edbin Skok, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
10. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda za šport Nova Gorica  

 
Marko Tribušon, podžupan: 
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Prosim vodjo oddelka. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Lani smo sprejeli temeljite spremembe Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport 
Nova Gorica. Letos je začel veljati nov Zakon o športu, ki v določenem delu posega tudi v 
delovanje javnih zavodov za šport in pa tekom izvajanja tega akta so se že pojavile 
nekatere pomanjkljivosti. Spreminja se tako prvi odstavek 5. člena odloka, ki določa, kaj 
je javna služba javnega zavoda. To besedilo je sedaj usklajeno z novim zakonom. 
Spreminja se šesti odstavek 5. člena, ki določa tržno dejavnost javnega zavoda. Tudi tu 
so dopolnitve nekaterih določil iz standardne klasifikacije dejavnosti. Javni zavod namreč 
upravlja z otroškimi igrišči, izvaja tudi dnevno varstvo otrok in podobno.  
 Spreminja se dikcija pri sestavi sveta zavoda, in sicer se dikcija dva predstavnika 
izvajalcev letnega programa športa nadomešča z dva predstavnika uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti. Dogajalo se je namreč, da se lahko izvajalci letnega programa 
športa med leti spreminjajo, ker so vezani na javni razpis in posledično bi lahko bilo zelo 
pogosto menjavanje teh članov sveta zavoda in na ta način onemogočeno delovanje 
sveta zavoda, zato predlagamo to novo dikcijo. Uvajamo tudi nova določila, kako 
postopati v primeru, da kateremu od članov predčasno preneha mandat. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za kulturo, šolstvo in šport. Izvolite. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor se strinja s spremembami odloka. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori niso obravnavali. Odpiram razpravo. Svetnica Ana Jug, izvolite. 
 
Svetnica Ana Jug: 
Že prej sem se mislila oglasiti pri kadrovskih vprašanjih. V bistvu kot svetnica in pa kot 
članica kadrovske komisije mi je zelo pomembno to, kar se sedaj v tem odloku dogaja, 
torej, da se konkretizirajo določbe v zvezi z imenovanjem članov sveta. Mislim, da je to 
zelo pomembno, ker smo zlasti sedaj imeli eno obdobje, ko imenovani člani niso vedeli, 
ali so redni ali so nadomestni. Tako, da to pozdravljam in bomo glasovali za.  
 Videla sem tudi, da ima odbor eno pomembno točko v zapisniku, da bomo pač 
člani komisije dobili več podatkov in da predlagajo, da bi tudi pravilnik dobil vsak član 
tako, da bi vedel, kako ravnati. To tudi zelo pozdravljam. Pozdravljam to, da bomo imeli 
dosledne imenovane mandate, ker ti mandati so res pomembni, ker trajanje mandata je 
vezano tudi na trajanje odgovornosti. Bi pa mogoče v bodoče, ko te stvari pripravljamo, 
razmišljali o tem, da bi bilo prav, da če že imenujemo člane, da dobimo tudi povratne 
informacije, kako delujejo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica Tatjana Krapše, izvolite. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Opravičujem se za eno malenkostno napako, ki pa je pomembna pri sklepu odbora. Da, 
seveda se strinjamo s tem, kar sem rekla, s tem, da predlagamo eno majhno 
spremembo.  

Predlagamo, da se spremeni in dopolni odlok z zapisom: Odlok o ustanovitvi 
Javnega zavoda za šport Nova Gorica se spremeni tako, da se glasi: »Svet zavoda se 
konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina njegovih članov«. Črta se beseda 
»lahko«. 

Dajemo ta predlog na glasovanje in s to spremembo se strinjamo s potrditvijo 
odloka. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato zaključujem. dajem najprej na glasovanje predlog 
odloka odbora, oziroma dodatnega amandmaja odbora s tem popravkom, za šolstvo. 
 Na glasovanje dajem najprej predlog Amandmaja odbora za kulturo, šolstvo 
in šport, ki se glasi: »Svet zavoda se konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena 
večina njegovih članov«. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž 
Jug, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, 
Edbin Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ker ni bilo nobenih drugih pripomb, predlagam glasovanje, da prekvalificiramo v drugo 
branje in ga sprejmemo. Se opravičujem, ni potrebno. 
 Dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica z amandmajem. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž 
Jug, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Edbin Skok, 
Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin.  
Odlok je bil sprejet. 
 
 
 
11. točka dnevnega reda  

Predlog Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa 
športa v MONG 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za poročilo. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Pred vami je nov Odlok o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa 
v mestni občini. Kot sem povedala že pri prejšnji točki, je bil sprejet nov Zakon o športu, 
ki temeljito posega v razdeljevanje sredstev na tem področju. Po novem se programi in 
področja za izvajanje, katerim se z letnim programom športa določa obseg javnih 
sredstev za sofinanciranje, deli na naslednji način, in sicer to so vsebine športnih 
programov, športni objekti in površine za šport v naravi, razvojne dejavnosti v športu, 
organiziranost v športu, športne prireditve in promocije športa in družbena in okoljska 
odgovornost v športu. Nekoliko spreminjamo pogoje za sofinanciranje. Lahko rečemo, da 
v prid prijaviteljem, in sicer znižujemo pogoj aktivnih članov prijaviteljev za tiste, ki imajo 
sedež v mestni občini, in sicer iz 75 % na 50%. Pomembna novost je tudi ta, da 
dopuščamo možnost prijave tudi društvom, ki niso iz naše občine, v kolikor imajo v naši 
občini izpostavo, enoto, podružnico ali kaj podobnega, morajo pa imeti v tem primeru 
najmanj 90 % vadečih iz občine. 
 Nov Zakon o športu zelo natančno določa sam postopek dodeljevanja sredstev. 
Jasno razmejuje naloge med komisijo in pristojni organ. Novost pri komisiji je, da morajo 
predsedniki in člani komisije podpisati izjavo o prepovedi interesne povezanosti in pa se v 
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določenih primerih izločiti iz komisije. Nadalje je opisan sam postopek javnega razpisa. 
Zakon o športu govori tudi o pritožbi oziroma uporablja izraz ugovor. V določenem 
primeru je možno zoper odločbo vložiti ugovor. Tudi tu uvajamo eno novost, in sicer, da 
ko nekdo vloži ta ugovor, se komisija ponovno sestane, predebatira to pritožbo, se pa 
lahko na to komisijo povabi tudi predstavnika oziroma pritožnika, ki lahko sodeluje v 
razpravi, nima pa sicer pravice potem prisostvovati pri glasovanju.  
 Tudi merila so del novega odloka kot priloga odloka. Sledijo oziroma so razdelana 
po tej razdelitvi iz 2. člena, natančno je za posamezno področje določeno, kaj se lahko 
financira, v kakšnem obsegu, pod kakšnimi pogoji. To so lahko materialni stroški, 
strokovni kader, uporaba športnih površin. Če ste primerjali s prejšnjim odlokom, ni več 
posebej poglavje sofinanciranje profesionalnega trenerja. To področje sofinanciranja še 
vedno ostaja v razpisu, uporabljamo pa izraz strokovni kader. Pogojev v tem delu ne 
spreminjamo. Pri pripravi tega odloka smo sodelovali s Športno zvezo Nova Gorica, 
Javnim zavodom za šport. Predlog Odloka je bil posredovan tudi prijaviteljem. Dobili smo 
zelo malo pripomb, smo jih pa upoštevali, kolikor je bilo upravičeno. 
 Športna zveza nam je posredovala dopis glede priprave tega odloka in bi prebrala 
to njihovo mnenje: »Športna zveza Nova Gorica si skladno z namenom osrednje 
organizacije športa v mestni občini prizadeva za izboljšanje pogojev za delovanje 
športnih društev in organizacij z ravnanjem s prostovoljci in za krepitev medsebojnih 
povezanosti športnih organizacij ter vlogi civilne športne sfere tudi na našem lokalnem 
nivoju. Ob sprejetju novega Zakon o športu ugotavljamo, da bi se zaradi nekaterih 
nejasnosti pri interpretaciji zakona v občinskih okoljih lahko pojavila vrsta odprtih 
vprašanj, ki bi imela lahko pri njegovi implementaciji negativne učinke na nadaljnji 
uspešni razvoj športa tudi v naši sredini. Želeli bi pri sprejemanju opozoriti predvsem na 
samo proceduro, ki jo predvideva zakon in o kateri smo pred sprejemom Zakona o športu 
tudi na nivoju Olimpijskega komiteja Slovenije opozarjali, in sicer 16. člen v tretjem  
odstavku določa, da občinski svet z odlokom podrobneje določi financiranje športa na 
lokalni ravni. Občinski odlok ima na področju lokalne samouprave enako težo kot zakon 
na državni ravni. Procedura sprejemanja odloka je tako dvofazna, tu pa lahko nastane 
večji problem, če občinski svet zaseda bolj poredko. Zadovoljni lahko ugotavljamo, da 
smo pri pripravi predloga odloka skupaj z oddelkom za družbene dejavnosti sodelovali, 
koordinirali in zastopali interese lokalnih športnih organizacij ter posredovali naše 
pomisleke, povezane z ugotavljanjem financiranja lokalnih športnih organizacij v Novi 
Gorici. V sled tega pričakujemo, da bo odlok, seveda v kolikor ne bo s strani svetnikov 
večjih vsebinskih pripomb, obravnavan na način, da bo sprejet že danes, torej dvofazno, 
saj bi s tem omogočili obravnavo Letnega programa športa že na naslednji seji. S tem bi 
vzpostavili pogoje za takojšen razpis in tako pravočasno zagotovili financiranje športa v 
naši občini za leto 2018. Predsednik Športne zveze Nova Gorica Miran Müllner. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Na odboru je bila burna razprava, vendar kljub vsemu se odbor strinja, da se odlok 
sprejme, vendar z enim pomembnim priporočilom oziroma sklepom.  
 Prebrala bom ta sklep: «Javnemu zavodu za šport Nova Gorica, Športni zvezi 
Nova Gorica in športnim društvom je potrebno čim prej predstaviti spremembe Zakona o 
športu in Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v 
Mestni občini Nova Gorica.«  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Prijavljenih na razpravo očitno ni, zato razpravo 
zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da je potrebno Javnemu zavodu za 
šport Nova Gorica, Športni zvezi Nova Gorica in športnim društvom čim prej 
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predstaviti spremembe Zakona o športu in Odloka o sofinanciranju programov in 
področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, 

Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Edbin Skok, 

Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ker tudi tu ni bilo nobenih pripomb, predlagam glasovanje, da prekvalificiramo v drugo 
branje in sprejmemo ta odlok, kot je bilo že navedeno v pojasnilu komisije za šport. 
 Dajem na glasovanje predlog, da se predlog Odloka o sofinanciranju 
programov in področij Letnega programa športa v MONG prekvalificira v drugo 
branje. Glasujemo.  
 
Od 24 svetnikov jih je 22 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž 
Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, 
Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 
Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Aleš Markočič. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Na glasovanje dajem predlog Odloka o sofinanciranju programov in področij 
Letnega programa športa v MONG. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž 
Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tanja Pipan, Tadej Pišot, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Odlok je bil sprejet. 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
kulturnih projektov v MONG  

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo za pojasnilo. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Tudi s tem odlokom smo se veliko ukvarjali in ga usklajevali. Bom izpostavila samo 
pomembnejše spremembe, ki jih ta odlok prinaša. Pomembna novost je, da se kot 
upravičeni stroški v okviru katerih jih prejmejo prijavitelji, lahko upoštevajo tudi splošni 
materialni stroški ter tudi honorar zaposlenih pri prijavitelju, in sicer v višini do največ 10 
% vrednosti prijavljenega projekta. Med lastna sredstva se lahko šteje tudi prostovoljno 
delo, prav tako v višini 10 % vrednosti prijavljenega projekta. Pomembna novost, ki smo 
jo uskladili s prijavitelji na razpis je tudi, da lahko prijavitelj iz javnega razpisa zaprosi za 
sofinanciranje projekta do največ 70 % celotne vrednosti projekta, hkrati pa zaprošeni 
znesek sofinanciranja ne sme presegati 15 % celotne vrednosti razpisanih sredstev. 
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Novost je tudi tu glede komisije, da morajo njeni člani podpisati izjavo o prepovedi 
interesne povezanosti. Predlogu odloka so postavljeni novi kriteriji. Po novem so ti trije, in 
sicer kakovost projekta, reference prijavitelja in finančna ustreznost projekta. 
 Potem je pa še ena pomembna sprememba, in sicer ta, da se prag za 
sofinanciranje zvišuje iz sedanjih 60 % na 70 % vseh točk, to pa zaradi tega, da 
omogočimo oziroma izdatneje financiramo kvalitetnejše, produkcijsko zahtevnejše 
projekte, ki so večjega pomena za našo občino. Kot rečeno, smo se tekom priprave tega 
odloka dvakrat sestali s prijavitelji in v največji možni meri uskladili to spremembo odloka, 
čisto vsega pač ni bilo možno upoštevati.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za kulturo, šolstvo in šport, izvolite. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je imel kar nekaj predlogov o korekcijah odloka, in sicer 
bom prebrala po vrsti.  
- V 8. členu Kriterij 1: Kakovost projekta, se črta točka 1.3 Nekomercialna naravnanost 

projekta v smislu vsebine. Preostale točke se temu ustrezno preštevilčijo. 
- V novi točki 1.3 (prejšnja 1.4) se vrednost točke poveča na do 20 točk. 
- V 8. členu Kriterij 2: Reference prijavitelja, se na koncu stavka v točki 2.a1) in 2.b2 

doda še besedilo: »…ali drugo ekvivalentno državno priznanje (Prešernova nagrada, 
Borštnikov prstan..).«.  

Mestnemu svetu se predlaga, da predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG s temi dopolnitvami sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo za svetnice in svetnike. Svetnik Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
K prvemu branju predlagamo tudi mi dva razmisleka oziroma dve konkretni modifikaciji, in 
sicer, da se v razpisni dokumentaciji zapiše 45 dni kot maksimalen rok, ki lahko preteče 
med zaključkom razpisa in izdajo prvih odločb prijaviteljem. Razlog - da se občinska 
uprava zaveže rokom in s tem čim prej sproži postopek črpanja sredstev prijaviteljem. 
 Drugi predlog zadeva kvaliteto in kvantiteto. Predlagamo usklajevanje pogodb 
glede na prejeta sredstva, saj prijavitelji pričakujejo nek znesek, ki je potreben za 
kvalitetno izpeljavo projekta. Potem, ko pa dobijo nižjega, se od njih pričakuje, da z manj 
denarja izvedejo prijavljeni program v celoti, sicer ne prejmejo vseh sredstev, ki so jim 
bila odobrena. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je lahko za zgled, saj ima to 
urejeno. Pravna služba MONG pravi, da se to ne da, ker bi bilo potem  potrebno 
spreminjati točke v pogodbi, mi pa trdimo, da se da, če se hoče. Namreč po spreminjanju 
točk ni potrebe, saj projekt ostane ravno tako kvaliteten, samo manj številčen, je manj 
koncertov, manj gostov, manj predavateljev, manjša dimenzija, ko gre za kip, likovno 
postavitev ali kaj podobnega. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razprave očitno ni več, zato razpravo zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG 
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva pripombe in mnenja iz razprave. 
Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
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Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko 
Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
13. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi o oddaji poslovnih 
prostorov na Gregorčičevi ulici 13 v Dornberku za nedoločen čas 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za pojasnilo. 
 
Poročevalka: mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave 
Mestna občina Nova Gorica je imela s podjetjem Vitel sklenjeno pogodbo o najemu 
mansardnih prostorov v stavbi na Gregorčičevi ulici 13 v Dornberku. Ob izteku je seveda 
najemnik izrazil željo po podaljšanju. Ker gre za obdobje daljše od petih let, se lahko 
spremeni to najemno razmerje v nedoločen čas. Občina je pripravila vse potrebne 
postopke in seveda za to potrebuje soglasje mestnega sveta v skladu z deveto alinejo 
drugega odstavka 11. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica. Najemnik je do sedaj 
vse obveznosti iz naslova najemnine poravnal. Mesečna najemnina je znašala 150,00 
EUR, prav tako je poravnal vse obratovalne stroške krajevni skupnosti, ki sicer skrbi za 
celoten objekt.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za gospodarstvo? 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Odbor je bil s štirimi glasovi proti temu sklepu. Ne zaradi tega, ker ne bi želeli, da se ta 
prostor odda naprej uporabniku za nedoločen čas, ampak zato, ker nismo prejeli dovolj 
informacij, da bi se lahko pametno odločali. To pomeni, da ključne informacije kot je 
višina najemnine, dejavnost, ki se tam opravlja in tako naprej, niso bile na odboru podane 
in zato pač nismo mogli o tem odločati.  
 Kolikor sem videl, je bila ta informacija kasneje podana, tako, da prepuščamo 
mestnemu svetu, naj se glede tega izjasni in odloči. Bi pa predlagal samo to, da se 
naslednjič na odbore poda vse relevantne informacije zato, da se lahko mi na odboru 
odločamo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se strinjam, vendar so bile informacije danes s strani direktorice podane na seji.  
 Svetnica Tanja Pipan, izvolite. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
V bistvu bi imela zelo podobno pripombo kot odbor, in sicer v primerjavi s 14. točko nisem 
razumela, zakaj v tej točki 13. ni pogodbe o najemu, medtem, ko ste v 14. točki to 
pogodbo dali zraven, tako, da se je dalo to prebrati. Sicer podpiram sklep, vem, da so 
plačevali te stvari, tako, da nisem proti, ampak res dejansko se ne da primerjati tako kot v 
14. točki. Predlagala bi, da to daste naslednjič tudi nam vsem ostalim svetnikom.   
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Anton Harej, izvolite. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Opozoril bi tudi, da kljub temu, da gre za stavbo MONG, sem pogrešal na včerajšnjem  
sestanku odbora za gospodarstvo informacijo glede stališča krajevne skupnosti. Konec 
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koncev sama krajevna skupnost skrbi, kakor je že povedala ga. direktorica, za sam 
objekt. Nismo razpolagali z informacijo, kako so se na krajevni skupnosti izjasnili. Že 
včeraj sem izrazil pomislek, da bi bila mogoče boljše kot za nedoločen čas smiselna raje 
pogodba spet za pet let. Nekako po petih letih se pač pogodba izteče. Če imaš druge 
programe, jih lahko umestiš, drugače je pa na tebi obveznost, da prekineš pogodbo v 
skladu…Tri mesece? V redu.   
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Stanko Žgavc, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Torej, pogodba za nedoločen čas je bistveno drugačna od pogodbe za določen čas, zato 
res piše, da si lahko pogodbo ogledamo na pristojnem oddelku mestne občine. Ne vem, 
koliko svetnikov je v pogledalo v to pogodbo. Jaz nisem.  
 Zato sprašujem, kako je z odpovedjo pogodbe kot take glede na precej veliko 
površino 72 in nekaj m2? Sprašujem tudi, kako je s podnajemom, ali lahko najemnik za 
nedoločen čas da prostore tudi v podnajem? Mislim, da bi bilo prav, da bi elemente take 
pogodbe, kjer pogodbeno stran dolgoročno zavezuje, dobili v obrazložitev predloga.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ker ni več prijavljenih na razpravo, razpravo na tej točki zaključujem.  
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Se opravičujem, vendar pričakujem odgovor, ker sicer ne morem glasovati. Se pravi, 
kako je z odpovedjo, kako je s podnajemom, kako je to urejeno v pogodbi?  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorico za odgovor na to vprašanje. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
V primeru pogodb za nedoločen čas se upošteva veljavna zakonodaja in je vedno 
naveden in tudi v tem primeru je naveden tri mesečni odpovedni rok. Naj povem, da smo 
se s krajevno skupnostjo že ob prvem najemu pogovarjali glede najema tega prostora in 
se je krajevna skupnost strinjala. Tudi sedaj ni imela nobenih pomislekov, ko smo 
preverjali, če so vse obveznosti poravnane. Pri vseh pogodbah za najem naših prostorov 
je pa vedno navedeno tudi, da je oddaja v podnajem samo na podlagi našega 
predhodnega soglasja. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Žgavc, je v redu? 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Zahvaljujem se za pojasnila. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
V tem trenutku zaključujem razpravo.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi o 
oddaji poslovnih prostorov na Gregorčičevi ulici 13 v Dornberku za nedoločen čas. 
Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 17 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 
Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
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PROTI je glasoval: Aleš Markočič. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 14. predzadnjo točko današnjega dnevnega reda. 
  
 
 
14. točka dnevnega reda 

Predlog  Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za pet let 
za zemljišča del parc. št. 347, del parc. št. 348 in del parc. št. 349/3, vse k. o. 
Šmaver 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za pojasnila. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
V bistvu gre za to, da je skladno s Statutom Mestne občine Nova Gorica najemno 
pogodbo, če se želi podaljšati rok veljavnosti za nadaljnje obdobje petih let oziroma 
podaljšati nad pet let, potrebno pridobiti soglasje mestnega sveta.  
 Gre za najemno pogodbo, ki ima mestna občina sklenjeno za območje tako 
imenovanega pustolovskega parka Soča - Sabotin in želi dejansko s tem istim 
uporabnikom teh zemljišč podaljšati pogodbo še za nadaljnjih pet let. Podatki so podani v 
pogodbi. Se pravi, odpovedni roki in najemnina. Gre za večje površine ampak za zelo 
zahteven teren kot tak in višina najemnine je mislim nekje okrog 88,00 EUR na mesec.  

Predlagamo, da je ta dejavnost tudi v nadalje prisotna na tem območju in da pač 
podate soglasje k podaljšanju najema.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru nismo imeli pripomb. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za gospodarstvo nima pripomb, odbor za prostor ni obravnaval. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Nas ne upoštevajo več pri tem. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Razprave ni, zato razpravo zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju 
najemne pogodbe za pet let za zemljišča del parc. št. 347, del parc. št. 348 in del 
parc. št. 349/3, vse k.o. Šmaver. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Anton Harej, Ana Jug, Miro 
Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Anton Peršič, Tanja Pipan, Edbin Skok, Marko Tribušon, 
Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Še zadnja 15. točka. 
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15. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z vsebino dokumenta EZTS GO z dne 9. 10. 
2017 o izbiri nacionalne zakonodaje za postopke javnega naročanja 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za pojasnila. 
 
Poročevalka: Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne 
Namen točke je seznanitev mestnega sveta o navedenem dokumentu EZTS GO z dne 9. 
10. 2017 o uporabi Nacionalnih predpisov o postopkih javnega naročanja Evropskega 
združenja za teritorialno sodelovanje. Prisotni člani Mestnega sveta MONG ste se z 
dokumentom že seznanili na srečanju vseh treh občinskih svetov in mestnega sveta v 
Perli 9. 10. Podajam pa kratko pojasnilo.   

EZTS GO je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, in sicer neprofitno 
združenje javnega prava, ki je ustanovljeno in deluje po italijanskem pravnem redu. To je 
bila dejansko odločitev ob ustanovitvi tega združenja. Glede na dejstvo, da je podlaga za 
ustanovitev EZTS GO Evropska uredba o združenih za teritorialno sodelovanje se lahko 
združenje ravna po pravni podlagi o postopkih javnega naročanja, in sicer po direktivi 
2014/24, ki v določenem členu določa, da se organ združenja lahko odloča, katere 
postopke oziroma katero nacionalno zakonodajo uporabi za postopke javnih naročil. 
Predlog sklepa je, kot je v dokumentu z dne 9. 10. Ne vem če je potrebno, da ga 
prebiram. V gradivu je priložen in s tem sklepom se člani mestnega sveta danes 
seznanjate. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Kot je bilo povedano, smo večina svetnikov že bili na tej skupni seji, tako, da večinoma 
vemo, za kaj se gre. Odbori. Odbor za gospodarstvo? 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru nismo obravnavali zato, ker ni bilo javno predstavljeno. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori tudi niso obravnavali. Odpiram razpravo. Razprave ni, zato jo tudi v tem 
trenutku zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi z vsebino dokumenta 
EZTS GO z dne 9. 10. 2017 o izbiri nacionalne zakonodaje za postopke javnega 
naročanja. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž 
Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Anton Peršič, Tanja Pipan, Edbin Skok, Marko 
Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem zaključujem 30. sejo Mestnega sveta MONG.  
 Vsem se zahvaljujem za udeležbo, lep pozdrav in nasvidenje na naslednji seji.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.39 uri.  
 
 
                  Miran Ljucovič                 Marko Tribušon           
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PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                  PODŽUPAN                
 
 
 
 

       OVERITELJA ZAPISNIKA: 
 

 
________________________________         __________________________________ 
Tadej Pišot                                                         Luka Manojlović           


