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Številka: 900-6/2013-3 
Nova Gorica,  14. marec 2013 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
7. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 14. marca  2013 v 
veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 15.00 uri.  
 

Sejo je vodil Matej Arčon, župan mestne občine. 
 

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

 

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

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

 Simon Klaut, vodja kabineta župana  

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

 Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo  

 Zoran Ušaj, strokovni sodelavec za investicije 

 Andrej Miška, direktor Komunale Nova Gorica, d.d. 

 Gorazd Ambrožič, predsednik sveta delavcev Komunale Nova Gorica, d.d.  

 Ana Prosen, zunanja pravna svetovalka  
 
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Kaja Draksler   

- Valter Vodopivec.   

 

Od 24 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, 
Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, 
Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 



 

 2 

 
Matej Arčon, župan: 

Predlog dnevnega reda zajema dve točki. Na začetku seje bi povedal, da je bila vabljena 
k drugi točki ga. Ana Prosen, ki je nudila strokovno pomoč in g. Andrej Miška, direktor 
Komunale ter Gorazd Ambrožič, predsednik sveta delavcev.   

Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. Izvolite besedo, g Müllner.  
 
Svetnik Miran Müllner: 

Mislim, da je potrebno nekaj povedati tudi na to zadevo.  
Imamo izredno sejo po tem, ko smo pred časom sprejeli nov poslovnik, nov statut, 

ampak res ne vidim nobenega razloga, da imamo to izredno sejo. Pričakoval sem, g. 
župan, da boste na začetku pojasnil, kakšna vrsta bolezni je izbruhnila v mestu, da 
moramo reševati to mesto na takšen način.  

Pričakoval pa bi, da bi na dnevni red uvrstili tudi kakšno besedo o HIT-u. Ne 
nazadnje se tu dogajajo čudne stvari. V časopisih vidimo, da se menjava uprava in to gre 
kar mimo mestnega sveta. Že kar nekaj mestnih svetnikov je opozarjalo tudi na tem 
mestnem svetu, da bi bilo dobro, da imamo kakšno besedo o tem, ampak to očitno za 
Novo Gorico ni pomembno. Pomembno je popolnoma nekaj drugega, da bomo speljali 
nekatere zadeve, ki po mojem mnenju sploh niso tako nujno potrebne v tem trenutku.  

Glede na to, ker smo že tu, pa izpeljimo to izredno sejo, ampak ne vidim 
nobenega razloga, da je to kar je na dnevnem redu tista res prava vsebina, kajti danes bi 
morali govoriti o nečem drugem.  

 
Matej Arčon, župan: 
Razmišljal sem o uvrstitvi tudi točke glede situacije v HIT-u, ampak žal je naš predstavnik 
v nadzornem svetu HIT-a ob 12. uri odpotoval v tujino in se vrača v soboto, tako, da 
bomo skušali pripraviti prihodnji teden razpravo o tej temi ali vsaj povabiti svetnice in 
svetnike na sestanek z njim in da bo tudi predstavil razloge in potek dogajanja na 
nadzornem svetu.  

Replika, izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner.: 

Moram replicirati. Oprostite, to ni nikakršen pravi odgovor.  
O tej zadevi bi morali razpravljati že dva, tri dni oziroma en teden pred tem, ko se 

je to dogajalo. Saj se je vedelo, kaj se dogaja. Kaj bomo sedaj? Začnemo zbirati članke in 
bomo potem tu pametovali, ko so stvari že mimo. Tako se dogaja za marsikatero stvar v 
Novi Gorici in je popolnoma nepravilno. Mislim, da tudi vaš odgovor ni sprejemljiv za 
mestni svet. Ne vem, kot da nam je vseeno, kaj se dogaja oziroma kje so resnični 
problemi.  
 
Matej Arčon, župan: 
Spoštovani svetnik, ta točka sploh ni bila uvrščena na sejo nadzornega sveta kot točka 
dnevnega reda, ampak zgodila se je pod točko »razno«. Glede na predvidevanja in 
govorice pa ne morem uvrščati točk na mestni svet.  

Dajem predlog dnevnega reda kot je v gradivu, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 21 glasovalo za, 1 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Marko Tribušon, 
Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko 
Žgavc.   
PROTI je glasoval: Miran Müllner.  
 
Ugotavljam, da je sprejet naslednji dnevni red:  
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1. Predstavitev projekta Regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica  
2. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki 

Nova Gorica, d.o.o. (prva obravnava). 
 
 
Če se strinjate, odrejam petnajst minut odmora, da se pripravi predstavitev projekta 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica. 
 
Spoštovane svetnice in svetniki. Začenjamo s prvo točko dnevnega reda 7. izredne seje 
mestnega sveta. 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 
            Predstavitev projekta Regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica 
 
Matej Arčon, župan: 

Vodenje seje bo kot predlagatelj, kot tisti, ki bo obrazložil sam potek regijskega centra, 
prevzel podžupan Mitja Trtnik.  

Čisto na kratko vas še seznanim z dvema zelo svežima novicama, in sicer, da 
smo danes končno dobili uporabno dovoljenje za Osnovno šolo Ledine in tudi odločbo 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za središče mesta.  

Besedo predajam podžupanu g. Trtniku. Kar izvolite na moje mesto. 
 
Poročevalec: Mitja Trtnik, podžupan 
Naša dolžnost je, da vas seznanimo o projektu izgradnje Regijskega centra za ravnanje z 
odpadki Nova Gorica. Mislim, da je v predlogu, ki ste ga dobili po e-mailu, zelo dobro in 
nazorno prikazan ta del, z Zoranom pa imava to nalogo, da vam tudi malo obrazloživa.   

Na tem mestu se moram zahvaliti tudi direktorju Kocerod, ki nam je odstopil   
slikovni material tega centra, ki že dela na Koroškem, tako, da boste imeli lepšo 
predstavo, kaj pomeni takšen center v nekem okolju. Tehnični del te predstavitve bo vodil 
Zoran, sam bi pa samo za uvod povedal, kako je potekal ta projekt do te faze, katerega 
imamo.  

Torej, že davnega leta 2004–2008 kot ste lahko zasledili, se je začelo delati na 
tem projektu v naši statistični Severno Primorski regiji trinajstih občin in leta 2010 je prišlo 
do podpisa pogodbe med trinajstimi občinami za to izgradnjo in pa seveda sofinanciranje 
tega centra. Občine so Nova Gorica, Idrija, Cerkno, Kobarid, Bovec, Tolmin, Kanal ob 
Soči, Brda, Šempeter–Vrtojba, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Vipava in 
Ajdovščina. Približno 120.000 ljudi je tej regiji in te občine partnerke so tudi podpisale  
pogodbe v letu 2010. Namen tega centra je izgraditi sodoben in pa stroškovno učinkovit 
način ravnanja z odpadki, s tem pa seveda zadostiti uredbi Evropske skupnosti kakor tudi 
slovenskim zakonodajnim pogojem. Gre za to, da v letu 2015, kot ste tudi sami 
seznanjeni, odlaganje odpadkov na način, ki se danes izvaja po Sloveniji v nekaterih 
občinah, ne povsod, saj tam kjer imajo centre se to ne izvaja več, ne bo več mogoč. Tako 
tudi pri nas ne bi bil več mogoč. Iz tega razloga je prav, da smo tudi  mi pristopili k  
izgradnji tega centra. 

Ta center bo omogočal obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in ločeno 
zbranih frakcij. Moram poudariti besedo nenevarnih, ker se dostikrat ljudje sprašujejo 
kakšni bodo ti odpadki. Gre za nenevarne odpadke. Vemo, da se nevarni odpadki lahko 
shranjujejo in tudi zbirajo na poseben način. Gre za varno odlaganje teh predelanih 
nenevarnih odpadkov. V tem našem centru bo tako obdelava kot odlaganje teh 
nenevarnih komunalnih odpadkov. Cilji projekta so zmanjšati količine odloženih 
odpadkov, kar je že sedaj zelo prisotno, tu so seveda ljudje tisti, ki morajo na tem delu 



 

 4 

delati, da se ločuje. Vemo, da se danes že dobro ločuje tako plastika, papir in steklo in 
mislim, da je potrebno s tem delom nadaljevati oziroma osveščati ljudi, da bi seveda 
prišlo do čim boljšega ločevanja in čim manj odlaganja mešanih komunalnih odpadkov. 

Sam center je predviden, da bo učinkovito predeloval, imamo oceno za leto 2015, 
33.000 ton mešanih komunalnih odpadkov. Tu govorim seveda v sklopu te pogodbe 
trinajstih občin, tako, da je ta številka tista, ki jo predvidevamo glede na upad komunalnih 
odpadkov iz obdobja recimo dve leti ali tri leta nazaj, ko je bila ta številka izredno visoka. 
Takrat je dosegala po podatkih Komunale 50.000 ton, se pravi, da je s tem učinkovitim 
ločevanjem odpadkov teh mešanih odpadkov toliko manj. Gre za to, da je ta količina tudi 
sedaj prevelika in da odloženi odpadki ne morejo več biti, po domače povedano, 
zakopani. Lahko so obdelani, predelani, biološko stabilizirani in seveda potem bo tisti del 
frakcij odpeljanih na sežig.  

Dovoljenje za obstoječe odlagališče se izteče 2015, s tem projektom smo morda 
malo v zamudi, toda za enkrat še vedno lovimo pravi rok. Mi smo prepričani, da bomo 
tudi dosegli to letnico 2015, da bo center tudi zgrajen. Gre za to, da bi v tem centru 
predelali, obdelali te odpadke na najbolj racionalen način in pa okolju neškodljiv način. Iz 
predstavitve, ki jo boste potem videli, je ta projekt dejansko za okolje oziroma vpliv 
minimalen. Tako, da menim, da je projekt zasnovan po teh podatkih in po naši 
predstavitvi, saj se boste tudi sami prepričali.  

Če na hitro povem samo oceno te investicije. Skupna vrednost projekta je 
osemintrideset milijonov in pol, tako, da ni majhna vrednost, vendar so ta sredstva  
zagotovljena s strani Ministrstva za okolje in kmetijstvo. Torej, ta sredstva imamo 
zagotovljena in naš center v tej smeri bo financiran iz Evropske skupnosti, in sicer 66 % 
teh iz kohezijskih sredstev, 11 % bo namenila država, torej Ministrstvo za okolje in 
kmetijstvo in 23 % občine.  

Na hitro povem, tabelo imate, da je dajatev naše občine skupaj v tem deležu, 
približno 2.470.000,00 EUR, ki jih moramo zagotoviti v teh procentih, ki odpadejo na 
občine. 

Sigurno je ena prvih prednosti za mestno občino ta, da bo urejenost tega območja  
predelave in odlaganja narejena po zahtevah Evropske unije in pa seveda novi 
zakonodaji ter okoljskih predpisih, torej tudi slovenske. Zelo velik moment, ki ga moram 
poudariti je, da potem, ko začnemo z novim centrom seveda zapiramo staro odlagališče v  
skladu z vsemi predpisi, ki so za zapiranje starega odlagališča. Tako, da to, kar smo  
nazadnje videli tudi po televiziji, kjer je bil posnetek tega odlagališča, tega ne bo več. 
Zaprto bo ozelenjeno, poskrbljeno bo za odvajanje plinov kot tudi izcednih vod v novo 
čistilno napravo, ki jo bo kasneje tudi Zoran predstavil, tako, da mislim, da je to tudi en 
velik moment za okoliško prebivalstvo, da se s tem odlagališčem, torej smradu in če 
banaliziram tudi galebov in vse naprej, ki se danes lahko tam vidi, tega ne bo več. 

Občine sofinancerke prevzemajo del bremena in zagotavljajo količine potrebne za 
racionalno delovanje. Mestna občina s pogodbo o prenosu stavbne pravice in pridobitvijo 
letnega nadomestila za zemljišče in obstoječo infrastrukturo pridobi določena sredstva. 
Odpirajo se nova delovna mesta. Ocenjeno je trideset do štirideset novih delovnih mest. 
Zakonsko določena odškodnina pripada za lokalno skupnost. Ocenjena je v višini 10 % 
odloženih odpadkov.  

To je na hitro en tak kratek uvod glede na to, da ste imeli možnost pogledati v 
prilogi tudi finančni del kakor tudi sam potek centra.  

Sedaj pa bi predal besedo Zoranu, ki bo povedal o samem projektu, ki ga imate 
tudi na slajdih in predstavitev podobnega centra, kot sem že prej omenil, in sicer Kocerod  
v Slovenj Gradcu.  

Zoran, izvoli.  
 
Zoran Ušaj, strokovni sodelavec za investicije: 

Sam bom začel samo s tem delom, ki je bil že sprejet v letu 2010, se pravi s potrjenim 
OPPN za območje v Stari Gori. Tu se lepo vidi dve odlagalni polji. Poleg tega 
obstoječega, ki se ga zapira, ki je nekje tisti v sredini skice, sta bili predvideni dve novi 
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odlagalni polji in sicer ena, ki ni predmet tega projekta in dva, ki je predmet tega projekta. 
Predvidevamo, da se v sklopu tega projekta izvaja samo drugo odlagalno polje. Eno zato, 
ker se je pač sama tehnologija tako spremenila, da je toliko manj odpadkov in da bo to 
zadostovalo za trideset, štirideset let ali pa tudi več, odvisno še od nadaljnjih aktivnosti. 

V tem delu so potem tudi razporejeni tehnološki objekti, ki zajemajo razne faze te 
obdelave. Kot je g. Trtnik že povedal, so se količine že precej zmanjšale. Projekt je bil 
sprojektiran v začetku na 50.000 ton, z možnostjo celo povečanja, potem smo zadevo 
zmanjšali tako, da so izhodiščni podatki na 33.000 ton mesečno komunalnih odpadkov in 
potem na 7.000 ločenih in 6.500 kosovnih. Sami tehnološki sklopi so pa nekako tako 
razmeščeni po tem zemljišču, ki je bilo tudi odkupljeno prav v te namene in delno na 
območju starega zaprtega dela odlagališča, tako, da se bo na starem delu na zgornji 
ploščadi sprojektirala sortirnica in obdelava kosovnih odpadkov ter skladišče za bale. Tu  
govorimo predvsem o enem toku teh odpadkov, se pravi o ločeno zbranih frakcijah, ki 
preidejo na to odlagališče. Na spodnji ploščadi, se pa organizira potem to bio sušenje, 
mehansko ločevanje, kompostarna, bio stabilizacija in mehanska separacija teh 
organskih frakcij.  

Če pogledate na tej skici, to rumeno je pa spodnja ploščad, se pravi ta, ki sedaj še 
ni obdelana. Zgornja vijoličasta je pa obstoječa reciklažna ploščad, ki je nad tem starim 
odlagalnim poljem. V sredini belo je tisto staro odlagalno polje, ki se zapira,  zeleno na 
spodnjem delu slikice je pa novo odlagalno polje. Če pogledamo je isti razpored na tej 
grafiki. Tako, da kar se tiče tehnologije je v spodnjem delu, bolj podrobno je sicer v 
literaturi navedena, če bodo še kakšna vprašanja bomo raje odgovarjali, tako, da za 
enkrat samo na hitro.  

Za samo tehnologijo obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki so vsi v zaprtih 
prostorih v armirano betonskih halah, ki so opremljene z bio filtri in vrečastimi filtri, se  
sprejem že vrši v zalogovnik in od tu je potem avtomatiziran razvoz do tunelov bio 
sušenja. Po dveh, treh, štirih tednih, odvisno od samega poteka postopka se zadeva 
premakne na naslednjo fazo, kjer se loči vso plastiko, kovine, ostale primesi, ki se jih 
lahko uporabi kot gorljivo frakcijo in te gredo v pripravo nadomestnega goriva SRF. Na 
drugi strani pa tisto kar ostane, kar ima večjo vsebnost organskih snovi, gre na aerobno 
stabilizacijo organskih frakcij, to je kompostarna in po koncu treh, štirih, petih tednov 
stabilizacije, se še enkrat naredi rafinacije, se pravi, da se iz te potegne še kar je ostalo 
razno raznih primesi ter škodljivih snovi in se samo ostanek potem odlaga na tem 
odlagalnem polju. To so v bistvu spet tiste količine, ki so že bile povedane.  

Mogoče samo še pregled izvedenih del. V času, ko smo mi nekako prevzeli 
projekt, je bila zadeva že narejena tako, da so bile študije variant že narejene, da je bil 
OPPN že v sprejemu in da se je začelo delati, da bi bila za OPPN tudi narejena neka 
ocena vplivov na okolje. Potem se je zadevo spravilo v prve idejne zasnove in 
sprojektiralo tudi idejni projekt za samo tehnologijo, za okolico, za odlagalno polje, čistilno 
napravo in tlačni vod pa so bili projekti izpeljani že do faze od idejnih zasnov, idejnega 
projekta, pa že do faze PGD in PZI, tako, da so tudi zbrana že skoraj vsa soglasja za 
možnost pridobitve gradbenega dovoljenja. 

Od ekonomske dokumentacije je bila narejena pred investicijska zasnova, študija 
izvedljivosti, potem tudi pripravljena vloga za ta kohezijska sredstva, tudi že celo leto teče 
postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja, tu je bilo precej narejenega in 
dopolnjenega ter spremenjenega. Mislim, da so sedaj izpolnjeni vsi pogoji za izdajo 
soglasja po zagotovilih ministrstva. V zadnjem času je pa tudi izdelana kompletna 
razpisna dokumentacija, in sicer za štiri javne razpise in trije so bili že objavljeni. Četrti 
razpis za tehnologijo je pa sedaj v potrditvi na ministrstvu. Trije objavljeni so bili za 
gradnjo odlagalnega polja, čistilne naprave, zunanja ureditev, potem za nadzor in za stike 
z javnostjo. Pred gradnjo je potreben odlok o ustanovitvi javnega podjetja in odlok o 
izvajanju gospodarske javne službe obdelave in odlaganja. Prvega imate danes v prvem 
branju predstavljenega v naslednji točki.  

Kakšne so še aktivnosti pred začetkom gradnje? Mi moramo ta javna naročila 
izvesti, se pravi, moramo dejansko po vseh postopkih, ki smo jih do sedaj izpeljali in v 
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času objave ter v času pridobitve ponudb oceniti, zbrati ponudnika in priti do tega, da 
imamo podpis pogodbe nekje poleti. V tem času moramo tudi pridobiti gradbeno 
dovoljenje za to prvo fazo, se pravi zunanjo ureditev, čistilno napravo in odlagalno polje. 
Za samo tehnologijo pa, ker je razpis za tehnologijo po rumeni knjigi, to pomeni, da 
izbrani izvajalec je dolžan sprojektirati tudi PGD, PZI na svojo tehnologijo in za to pridobiti 
gradbeno dovoljenje za to drugo fazo, se pravi za čisto tehnologijo. 

Ministrstvo nam je nekako postavilo pogoj, da je za pridobitev odločbe o 
sofinanciranju projekta, potrebno speljati te javne razpise, ker nekako je vseh strah, da 
mogoče ne bi prišli do konca s temi postopki in da bi bil v primeru pritožb problematičen 
sam potek projekta. Se pravi, če bi se zadeva preveč zavlekla, bi bila zelo omejena 
možnost  pridobitve teh evropskih sredstev, ker vsi vemo, da v tej finančni perspektivi do 
leta 2015 mora biti projekt zgrajen in prevzet, zato, da lahko v bistvu uveljavljamo in 
dobimo ta sredstva.  

Tu je še pridobitev okoljskega soglasja. Kot sem prej povedal, mislimo, da sedaj  
naj ne bi bilo več ovir za pridobitev. Sam potek gradnje je v letih 2013, 2014 in 2015. 
Začne se z zunanjo ureditvijo in prvo etapo odlagalnega polja. Po prvem razpisu sledi 
tudi gradnja čistilne naprave in potem še gradnja drugega odlagalnega polja. Po drugem 
razpisu pa se izvede tehnološke objekte in tudi naj bi se začelo še v letošnjem letu, po 
tem planu je sicer bilo v septembru, sedaj bomo videli, kako se bo razvilo. V glavnem naj 
bi prišli do leta 2015 do poskusnega obratovanja.  

Od tu naprej bi vam v bistvu pokazal samo slike. Bili smo že večkrat na ogledih 
teh centrov po Sloveniji. Bili smo sicer tudi v tujini, ampak to je primer, ki je zelo podoben 
recimo po obsegu, po velikosti in po tehnologiji našemu centru, zato bomo kar tega 
predstavili. Oni so gradili v letih od 2009 do 2012, tako, da so lani aprila začeli s 
poskusnim obratovanjem. To so pač klasične armiranobetonske hale. To je objekt za to 
bio sušenje, kjer se vidi razvod recimo tega zraka po dnu teh kanalov. Tu se kasneje 
potem vsipajo tile odpadki in se tu izvrši faza bio sušenja.   

Drugače so na zunaj objekti zelo podobni vsem industrijskim halam oziroma kot 
neka mini obrtna cona, recimo primer sortirnice, ki je ravno tako v zaprtem prostoru, v 
hali. Zunanji objekti s filtri, to je ta bio filter, ki je en velik bazen polnjen s tem lesnim 
papirjem. V teh bio filtrih se zbira ves zrak iz teh objektov bio sušenja in kompostarne. 
Noter je zadeva avtomatizirana, se pravi delavci niso v teh prostorih, kjer se vršijo t i 
postopki predelave, ampak so nekje eden ali pa dva, ki jih kontrolirata v samem procesu 
oziroma sta nekje v kabini v teh prostorih. To so ti tuneli, kjer se pač z dvigali premeščajo 
odpadki in se noter potem odvijajo sami postopki. To je del separacij, se pravi z 
mehanizacijo se tu ločijo posamezne frakcije aluminij, kovine, lahke frakcije, se pravi 
plastika, papir in se naprej ločijo od teh, ta del, ki je uporaben oziroma, ki ima večjo 
gorilno vrednost se rafinira oziroma spelje v sam postopek, ki je primeren potem za 
nadaljnji sežig, ta drugi del, ki ima večjo vsebnost organskih snovi se pelje potem na 
kompostarno.  

Tu je primerek še v gradnji njihovega odlagalnega polja, kjer se vidi, da je zadeva 
nekje v naravno umetni kotlini oblečena z nepropustno folijo, na koncu je pač izstop 
izcednih voda. Zadeva je zaščitena tudi s tem prodcem, tu še niso začeli odlagati. To so 
vhodni objekti.  

Na koncu zgleda zadeva kot ena mini obrtna cona. To je v glavnem to.  
 
Mitja Trtnik, podžupan:  
Se opravičujem. Sam bi samo toliko povzel, da se zadeva vrši v zaprtih prostorih. Ko 
pripelje komunalno vozilo komunalni odpadek se ena vrata od te hale odprejo, strese v to 
luknjo in takoj ko odpelje, se zaprejo. S tem se seveda preprečuje smrad za okolico, ker 
so vse hale tako kot je Zoran povedal, pod bio filtrom tako, da ves zrak, ki se izsesava iz 
hal gre skozi bio filtre, kjer se potem v okolico ne oddaja in se ne vrši ta smrad. Na 
odlagalno polje tako kot je bilo povedano, pride biološko stabilizirana frakcija. To se pravi, 
ni več raznašanja vetra, tega papirja in vse tako naprej. Imamo tudi  namen, da bomo tudi 
ta del frakcije, ki bo šla na odlagalno polje, kar smo tudi že v sam projekt vključili, 
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prekrivali s folijo, tako da bi s tem še bolj preprečevali razpihovanje ali tisti minimalni 
smrad, ki lahko prihaja od te frakcije tudi v okolje. 

To je ena taka predstavitev, sedaj pa bi prosil tudi vaša vprašanja in kolikor bova 
znala seveda, se bova trudila, da bi tudi odgovorila na  ta vprašanja. Izvolite. 
  
Svetnik Miran Müllner:   

Moram komentirati to projektno nalogo, ki je že nekaj časa v izvajanju in je prav tudi, da 
jo vsak od mestnih svetnikov nekje oceni in da bi nekako ta projekt poskušali zaključiti 
tudi v pravi luči.   

Za začetek bi mogoče povedal tiste stvari, ki so me malo zmotile in bi dejansko 
bilo prav, da se jih tudi v fazi projekta popravi. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker vem, da 
je to družbeni projekt, politični projekt, ampak, če bi pripravil tako projektno 
dokumentacijo za neko zgodbo nekdo, ki to poskuša sofinancirati, bom rekel s tistimi 
pravimi sredstvi, sam ne verjamem, da bi dobil kakšna sredstva zasebnikov. Kajti tu je 
kar cela vrsta vprašanj in tudi lukenj.   

Najprej bi rekel, da ni popolnoma jasna organizacijska shema projekta, kjer se ne 
vidi točno, kdo je vodja projekta oziroma vodjo poznamo. Ampak tam, ko ste napisali 
noter te občine, mislim, da je potrebno v projektih napisati tako, da so točno določeni 
nosilci posameznih nalog, vsaj v gospodarstvu je tako. Tu pa je evidentno, da je eden 
vodja projekta, ki je naredil vse, drugi pa zraven sedijo in berejo.  

Skeptičen sem tudi do časovnega razporeda oziroma do okvirnega terminskega 
plana projekta, ki ga imamo tam na strani 30. Predvsem v stopnji pripravljenosti projekta 
v upravnem delu, kjer menim, da se ta dovoljenja pridobivajo na precej čuden način. 
Zapisano je, da je zaradi nujnosti pridobitve dovoljenja za obstoječe stanje z ARSO 
dogovorjeno, da se rešuje najprej obstoječe stanje, saj bi se reševanje dovoljenja za 
sedanje in bodoče stanje lahko zavleklo zaradi zapletenosti postopkov, zato bo vloga za 
predvideno stanje umaknjena.   

Seveda saj vemo, tu se govori o presoji vplivov na okolje in če je v časovnici 
zapisano, da je 30. marca tisti rok, ko bi to morali dobiti, sam zelo dvomim, da boste v 
tem času to uspeli pridobiti. Mislim, da če imate na mestnem svetu to pod izredno sejo, bi 
morali tu imeti okoljevarstveno soglasje, ki je najbolj tak žgečkljiv dokument in dokler 
nimamo tega v rokah, težko govorimo o teh zadevah, da bodo šle v pravi smeri. 

Druga stvar, ki me moti je na tej prihodkovni strani. Podžupan je rekel, da je cilj 
tega zmanjšanje odpadkov, osveščanje prebivalstva. Seveda to je cilj. Ampak pravi cilj, 
če je javna služba, mora biti tudi zmanjšanje stroškov občanov za te zadeve. To je 
normalno v današnjem času. Projekt na tej prihodkovni strani celo ocenjuje, da je stopnja 
primanjkljajev v financiranju 77,88 %. Res, da v nekem dolgem časovnem obdobju, 
ampak to je nesprejemljivo. Kajti tista glavna stvar za katero ljudje mislijo, da bomo dobili 
s tem centrom, v tem projektu ni opredeljena. Preprosto ni povedano čigava je lastnina 
tistih komunalnih odpadkov, ki bodo potem šli v zažigalnico. Ali bomo mi kot lokalna 
skupnost sploh imeli možnost, da to prodamo? Ali bomo mi imeli kakšen prihodek? Ali pa 
mi tako delamo z javnimi sredstvi za nekoga, ki bo potem vse to skupaj lepo pospravil v 
žep in se nam smejal, tako kot se že smejejo po različnih občinah v Sloveniji in dejansko 
se z javnim denarjem podpirajo neke zadeve. Menim, da bi moral biti ta projekt s tem 
nadgrajen in če bomo teh 80 % pridobili, mislim, da je to velik prihodek in da bi se v teh 
občinah to moralo tudi nekako finančno poznati.  

Naslednja stvar, ki bi jo bilo potrebno reči je tudi analiza ocene tveganja. Mislim, 
da je sestavna stvar vsakega projekta, ki ga delaš ocena tveganja. Vi ste se ji zelo 
spretno izognili. Niste predvideli, kaj bi lahko ta projekt ogrozilo in en kup stvari je, ki bi ga 
lahko ogrozilo. Kaj se bo naredilo recimo, če pridejo zeleni in zaprejo vrata? To se 
dogaja. Kaj se bo naredilo, če se dogajajo stvari kot so v Napoliju? Kaj se bo zgodilo, če 
nihče ne bo hotel kupiti teh odpadkov, tega kar smo naredili? Mislim, da je ocena 
tveganja tista stvar, ki jo mora vsak projekt imeti, kajti niso samo finance oziroma ni samo 
denar tisti, ki danes potrjuje zgodbo, ampak tudi to.  
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Druga stvar, ki bi jo še omenil je ta, da niste v projektu analizirali konkurence. Kot 
da ste se nekje izogibali temu, ampak konkurenca na tem področju je izredno velika, 
izredno huda in tudi izredno umazano deluje, vsaj v sosednji Italiji.  

Tako, da mislim, da bi ta projekt bilo potrebno še nadgraditi s temi zadevami in 
potem poskušati dati prave odgovore. Jasno je, da je cilj zmanjšanje odpadkov, ampak 
na vsak način mora biti tudi cilj, da se zmanjša in da državljani oziroma občani, ki to pač 
za enkrat še ne ločujejo, imajo nekaj od tega. V tem primeru, kot je ta projekt 
predstavljen, je jasno, da v točki E 1.4 bomo tu mi enostavno prihodke dali z nekimi 
tarifami oziroma pristojbinami in jih bodo krili uporabniki. Se pravi, delamo neko stvar za 
nekoga, ne pa za občane.  
 
Matej Arčon, župan: 

Prijava na razpravo.  
Valter Vodopivec, pripravi naj se Miro Kerševan.  

   
Svetnik Valter Vodopivec: 

Pri gradivu, ki ima naslov Zahtevek za potrditev pomoči, mi je že naslov gradiva malo 
čuden. V tem gradivu sem iskal tisti osnovni smisel, zakaj sploh gre mestna občina v ta 
projekt oziroma kaj bo imela od tega projekta. Nikjer nisem zasledil kako in v kolikšni meri 
bodo v stroških odlaganja, obdelave, da tako rečem, na tem odlagališču udeleženi poleg 
dela stroškov za samo investicijo tudi stroški za rento, stroški za najemnino, stroški za 
stavbno dovolilo za gradnjo, stroški za odškodnine in drugo. Ta podatek mi manjka in je 
pri mojem razumevanju smotrnosti vstopa v ta projekt, ali pa sploh k pristopu k izgradnji 
tega projekta, ključnega pomena. Če bo mestna občina imela posledično po zaključku 
obratovanja tega CERO-ta samo to, da bo pač imela na svojem teritoriju odložene toliko 
in toliko m3 ali ton obdelanih odpadkov, potem je to zagotovo zgrešeno. Verjamem, da ni 
ambicija taka, vendar kakšna pa je dejansko ni znano.  

To je za mene pri tem dokumentu ključna informacija, sicer verjamem v vse druge 
postopke, da so korektno vodeni s strani tistih, ki so za projekt zadolženi. Pri drugem 
projektu, dokumentu, me pa  skrbi neko drugi dejstvo. S tem, ko je prišlo gradivo na 
mestni svet, je postalo gradivo javno na ta način, da je objavljeno na portalu mestne 
občine in s tem ni nič narobe. Narobe je to, da imam občutek, da je ponovno na mizi 
gradivo, ki je površno ali pa slabo pripravljeno. Mi smo že imeli nekaj težav z okoliškimi 
krajani v zvezi z gradivom, recimo gradivo za pridobitev okoljskega soglasja oziroma 
dovoljenja. Tam noter so se pojavljali nesmisli in izkazalo se je, da je bilo gradivo 
narejeno z levo roko, če uporabim tak izraz. Tudi pri tem gradivu opažam, da je 
sestavljenka, očitno zlepljenka z nekih drugih gradiv in bomo težko pojasnili okoliškim 
krajanom, da obstoječa čistilna naprava deluje odlično in sploh in oh, ob tem, da je g. 
župan dobil na mizo vodo iz te čistilne naprave, upam, da se še spominja, kakšna je bi la. 
Objavljati ne bom rekel neresnice, ampak dejstva, ki so daleč od realnih je vzbujanje pri 
okoliškem prebivalstvu neke dvome, ki se potem izkazujejo  v časovni premici vedno bolj 
za upravičene in to nikakor ne prispeva k lažjemu vodenju in izvajanju načrtovanega 
projekta. Tako, da imam osebno ti dve dilemi in pomisleke, vendar bomo videli kaj bodo 
tisti, ki projekt vodijo, odgovorili na to. 
  
Matej Arčon, župan: 

Verjetno bi moral vzeti tisto vodo in nesti nekomu, ki je odgovoren za to, da je taka voda. 
Sicer pa mislim, da gredo vsi napori, da že z mobilno čistilno napravo in z novo čistilno 
napravo odlagališča teh problemov izcednih voda ne bo več. Vas popolnoma razumem.  

Miro Kerševan, izvolite. 
 

Svetnik Valter Vodopivec: 

Župan, se opravičujem, vendar ta dokument ne govori kdo je kriv, kdo ni kriv. Ta 
dokument govori, da je zadeva v redu. Tu sam vidim napako. 
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Matej Arčon, župan: 

Verjetno ste seznanjen, da je v proceduri najem nove čistilne naprave oziroma mobilne 
naprave do izgradnje tiste naprave. Menim, da gredo napori v pravo smer.  

Miro Kerševan, pripravi naj se Patricija Šulin. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 

Zanima me kaj je s kuhinjskimi olji? Občani nimamo kam zliti. Ko se pogovarjam z ljudmi, 
mi povedo, da jih zlijejo oziroma zlijemo kar v kanalizacijo.  

Mislim, da o tem še nič nismo rekli in zato tudi postavljam to vprašanje.  
 

Matej Arčon, župan: 

Patricija Šulin, izvolite. 
  
Svetnica Patricija Šulin: 
Pregledala sem to dokumentacijo v celotnem delu, ki je nam in seveda tudi javnosti na 
razpolago. Pozdravljam tudi pripravljavca tega gradiva z veliko pohvalo. Menim, da je 
nujno, da je prišlo gradivo v obravnavo, da je transparentno pripravljeno, da zelo 
natančno po moji oceni predstavlja tudi tehnološke rešitve, ne samo to, ampak celotno 
funkcioniranje pravzaprav tega novega odlagališča. Mislim, da smo vsi na to čakali, ne 
samo zato, ker so sredstva skorajda v celoti zagotovljena iz kohezije, ampak tudi zato, 
ker se tako okoliško prebivalstvo, kot nekateri ostali strinjamo, da zdajšnje odlagališče 
verjetno ni več tehnološko okoljevarstveno in še kako drugače popolnoma ustrezno, 
sploh pa v smislu zakonodaje in direktiv Evropske unije.  

Sama bom ta projekt podprla tudi zaradi tega, ker pričakujem, da bodo cene za 
občane nižje kot so sedaj. Sicer sem v tem gradivu iskala kako bo prišlo do izračuna cen 
in  bi v nadaljevanju prosila pripravljavce, če lahko podrobneje to obrazložite, kajti 
verjetno ne samo mene ampak vse občane MONG kot tudi ostalih dvanajstih občin 
pristopnic zanima tudi to. Mi bomo kot svetniška skupina to podprli, pravzaprav pričakujoč 
tudi zadevo v delu nižjih cen in tudi, ko bo na naslednji seji ali na eni naslednjih sej 
predlagano povišanje cen komunalnih storitev, ki jih sedaj opravlja po koncesijski pogodbi 
Komunala d.d., ne bomo podprli. Verjamem tudi, da bomo zgradili ta objekt do leta 2015 
oziroma ga bomo do takrat tudi prevzeli in tudi tu pohvala županu za vse njegove 
dosedanje napore in aktivnosti pri tej zadevi.   

Ker sem že omenila Komunalo, sem si šla malček pogledati zgodovino. 6. maja 
2010, ko se je na občinskem svetu podelila ta koncesijska pogodba, je v bistvu bilo iz nje 
črtano prav to, kar se danes nanaša na ta Regijski center za ravnanje z odpadki in žal se 
je s tem strinjala skoraj večina takratnih svetnikov. Tudi ceno, ki jo Komunala d.d. Nova 
Gorica sedaj sestavlja in jo dobimo v obliki položnic v tem delu, ki gre na prodajo teh 
smeti naprej, lahko samo zaupamo, da gre res za te količine, čeprav dejansko mislim, da 
bi morala biti cena teh komunalnih storitev Komunale d.d. nižja.  

Kar sem pa še opazila iz leta 2010, ko se je ta koncesijska pogodba sprejemala, 
je bil na tej seji zdajšnji direktor Komunale d.d., g. Andrej Miška v treh vlogah, in sicer kot 
eden od lastnikov Komunale, d.d., direktor Komunale d.d. in tudi mestni svetnik MONG, ki 
je odločal o podelitvi koncesije, tako, da pravzaprav sprašujem in tudi si upam trditi, da je 
tu šlo v tem primeru, ko se je ta koncesijska pogodba podprla, za konflikt interesov. Do 
tega ne sme več prihajati, zato tudi pozdravljam ustanovitev javnega podjetja v katerega 
vstopa tudi MONG in le tako bomo našim občanom zagotovili tudi nižje cene komunalnih 
storitev.  

 
Matej Arčon, župan: 

Replika. Ste se prijavil na razpravo, da ni prišlo do pomote. Replike na izvajanje Patricije 
Šulin imajo Gregor Veličkov, Črtomir Špacapan, Miran Müllner in Boris Rijavec. 
Razprava? 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
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Imel bi najprej repliko, potem pa še razpravo. 
 
Matej Arčon, župan: 

Se pravi, replika je pravilna prijava. Najprej svetnik Gregor Veličkov, potem se bomo 
odločili.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Tudi sam bom podprl to gradivo, predvsem zaradi tega, ker mislim, da je treba narediti 
odlagališče tako, kot se gre, posebno, če so za to pridobili evropska sredstva. 

Ne vem pa od kje podatek, ga. Patricija Šulin, da bodo cene nižje. Cene so vedno 
bile višje in po inerciji sklepam, da bodo tudi v bodoče, ne glede na to kakšno odlagališče 
to bo. Če bi imeli manj odpadkov, bi lahko verjel, da bodo cene nižje, ker jih bo pa več, pa 
tega enostavno ne verjamem.  
 
Matej Arčon, župan:  

Replika Miran Müllner, izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Seveda bi repliciral, ker je bilo rečeno, da noter ni zapisano glede izračuna cen. Jasno je, 
da se bodo te cene določile s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, varstvo okolja, tako, da tu ne vidim nekega 
problema.  

Problem je v tem, da na prihodkovni strani ne pridobivamo nič s tem, kar se bo 
prodalo teh odpadkov oziroma tega energenta, ki naj bi mu bilo tako ime.  

Druga stvar pa, g. župan, ne vem, ali imamo sedaj razpravo o Komunali ali o 
projektu RCERO? O Komunali pa bi tudi sam rad razpravljal. Mislim, da bi bilo prav, da 
če kdaj debata zaide v kakšno nepravo smer, da se poskušamo res koncentrirati samo 
na tisto, kar smo dobili kot gradivo.  

 
Matej Arčon, župan: 

Moje osebno stališče je tako, kot sem vam povedal na sestanku vodij svetniških skupin, 
in sicer je recimo delno povezano z obstoječim koncesionarjem, da se na nekakšen način 
ob predstavitvi tega projekta, ki je osrednja točka, postavi čim več vprašanj in odprtih 
vprašanj, ki je povezano tudi s tem projektom, ker bi želel, da se pri naslednji točki, kjer je 
odlok o ustanovitvi javnega podjetja, skoncentriramo na vsebino odloka in vsebino teh 
členov, ki so jih na nek način tudi pripravili pravni strokovnjaki.  

Boris Rijavec, imel ste repliko na Patricijo Šulin. Izvolite. 
  
Svetnik Boris Rijavec:   

V marsičem se s kolegico Patricijo sicer strinjam, vendar sem pa nekako podvomil v 
njeno teorijo v smislu oblikovanja cen, podobno kakor Gregor Veličkov.  

Upam, da ne bo pomote, sam ta projekt podpiram. Ne nazadnje sem prepričan, 
kakor smo danes slišali, da bo prinesel marsikaj pozitivnega v smislu boljšega, 
pozitivnejšega vpliva na okolje in seveda s tem tudi za okoliške stanovalce. Vendar si po 
moji oceni moramo, kar smo velikokrat slišali v tem mestnem svetu, naliti čistega vina in 
reči nekaj okrog teh cen.     

Mislim, da je vseeno ta zadeva premalo razdelana tudi v samem projektu. Po moji 
oceni se bodo cene na račun tega dvignile, čeprav vidimo, da lahko zagotovimo 80% tako 
rekoč nepovratnih sredstev. Nekje sem zasledil ali pa slišal informacijo, da je ta cena, bi 
rekel oblikovana cena zelo odvisna tudi od tega, kakšna količina odpadkov se bo tu 
predelovala, če naj bi bila to večja količina odpadkov, bo nekako cena temu ustreznejša, 
če ne, pa ne. Tu se ne more sedaj garantirati, da bo taka količina kot je predvidena, tu je 
seveda tudi pristop ostalih občin. Kaj pa če se nekatere izmed teh občin premislijo in 
krenejo drugačno pot? Potem se ta zadeva nekako sesuje.   
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Matej Arčon, župan: 

Prosim, če zaključite. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 
V kolikor je danes že debata o tem bi prosil, ker gotovo se je nekaj projektov na to temo 
delalo, da se pove tudi nekaj besed, kakšne naj bi bile cene v prihodnje.  
 
Matej Arčon, župan:   

Prijave na razpravo.  
Zagotovo bi lahko trdili, kar se tiče same cene, da bo definitivno nižja, kot če bi 

vozili smeti v Ljubljano ali v Celje, s tem se verjetno vsi strinjate.  
Ob tej priložnosti se moram absolutno zahvaliti vsem strokovnim sodelavcem, ki 

delajo na tem projektu, tudi direktorjem, strokovnim sodelavcem iz Komunale, ki 
sodelujejo pri tem projektu in predvsem tu gre pohvala moram reči ministru v odhajanju in 
celotni ekipi, ki je nudila kar močen suport in prav pri teh razpisih, ki bodo še objavljeni in 
ki so, so resnično bili zelo natančni in dali pripombe in tudi malo sreče smo mogoče imeli. 
Bili smo pozorni tudi na izkušnje oziroma spodrsljaj, ki se je zgodil v Novem mestu. Tako, 
da nismo prvi regijski center v Sloveniji, ki gre v te razpise in mogoče se tudi na napakah 
drugih kaj naučiš.  

K razpravi se je prijavil najprej svetnik Gregor Veličkov, pripravi naj se Črtomir  
Špacapan. 
  
Svetnik Gregor Veličkov: 

Kot sem že rekel, bom podprl to gradivo.  
Tudi sam mislim, da ste naredili res veliko delo. Posebej bi tu pohvalil celo 

strokovno ekipo, vključno z g. Trtnikom na čelu. Mislim, da ste vi vodil g. Trtnik.  
Zanima pa me predvsem naslednje. G. župan, rekel ste, da bomo pri naslednji 

točki govorili o odloku. Pa bi mogoče sam že sedaj na nek način napovedal vprašanje, ki 
ga bom imel kasneje. Koliko je usklajen ta odlok z ostalimi ustanoviteljicami oziroma ali je 
mogoče na nek drugačen način voditi to investicijo? Se pravi, z neko drugo pravno 
osebo. Tu imam seveda v mislih Komunalo in mogoče razmislek o tem, da bi kljub vsem 
pripetljajem občine odkupile delež Komunale in s tem omogočile zaposlenim na 
Komunali, da bi opravljali to dejavnost tudi na novem odlagališču. 
  
Matej Arčon, župan: 

Bom kar takoj odgovoril. Eno je samo lastništvo Komunale. Tu je pa na nek način stališče 
vseh trinajstih županov, da je to 100% javno podjetje v lasti vseh trinajstih občin, ker bodo 
vlagale denar. Če bi do tega prišlo, bi morale vse občine vstopiti v omenjeno podjetje. 
Interes ostalih občin ni odkupiti delež od Komunale, ampak ustanoviti novo javno podjetje 
z jasnimi pravili, z odlokom. Šli smo pa mi prvi s tem odlokom, zato je tudi ta izredna seja, 
ker je zelo tehnično zahteven odlok, ker mora iti na prva branja na vseh trinajst občin in 
potem usklajeno v enakem besedilu spet v trinajst občin in tu je bila eksplicitno jasna 
zahteva s strani ministrstva, da mora biti javno podjetje in mora biti zavedeno tudi v sami 
prijavi, kdo bo potem upravljal s tem podjetjem. Taka navodila smo dobili z ministrstva in 
po tej poti tudi to izvajamo. 

Izvolite repliko, da ne boste pritiskal.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Javno podjetje je tudi po moji oceni nuja za opravljanje takih del, vendar pa bi vseeno dal 
v razmislek, da proučite možnost odkupa vseh zasebnih deležev v podjetju Komunala. 
Tam je po moji oceni, direktor bo bolj vedel, čez sto zaposlenih. Kam jih bomo dali? 
Težko bo reči, se bodo pa prezaposlili na drugo podjetje, ker to v današnjem času ne bo 
pilo vode. Bojim se, da bomo tu prišli do enega lapsusa, katerega bodo spet potegnili 
krajšo zaposleni, da ne rečem tisti, ki so že sedaj na robu socialnega minimuma.  
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Matej Arčon, župan: 

Osebno ne vidim teh težav, vsaj po mojih podatkih se bo potrebovalo do 30, 40 
zaposlitev in tu ne vidim nobenih težav. Tudi pri vseh tistih poklicih, ki so bili s Komunalo, 
sem sam povedal, da smo z njihovimi delavci zadovoljni glede na storitve, ki jih opravljalo 
in mislim, da je interes vseh, da se delovna mesta ohranijo in celo povečajo s tem 
projektom. Dejstvo pa je, da tu gre za popolnoma novo investicijo z vsemi parametri, s 
tehnologijo in gre za upravljanje tega centra na samem odlagališču. Odvoz smeti od 
kontejnerskega mesta do tam pa bo vsaka občina sama uredila, saj prevoz smeti ni v 
sklopu tega centra.  
 
Svetnik Črtomir Špacapan:  

Mislim, da je to ena bolj pomembnih tematik na splošno v regiji, ne samo v naši občini.  
Menim, da mora biti cilj občine, če ne drugega, da zagotovi ustrezno odlaganje 

odpadkov, ali pa da uredi to problematiko, ker mislim, da se bodo občine, ki so nekako 
tudi nas izigrale, predvsem mislim tu na Južne Primorske še kesale, ker v bistvu bodo 
odvisne od drugih in drugi bodo njim postavljali ceno koliko bo odlaganje odpadkov. 
Tako, da mislim, ne glede na to, da je minister malo popravil v zadnjem obdobju vtis in 
situacijo, da sta ravno ministrstvo in država absolutno kriva, za to kar se sedaj dogaja v 
Sloveniji, saj bi morala država določiti koliko bo v Sloveniji odlagališč odpadkov, ker 
vemo, da jih ne more biti 500, ampak jih je lahko toliko kolikor jih pač Slovenija zmore, če 
je postavljena neka postavka 30.000 ton odlaganja na leto, kar je neka racionalna 
številka, da so cene zmerne.  

Glede na to, da bo v to odlagališče odpadkov vloženega veliko denarja, hvala 
bogu, bo to večinoma evropski denar in mislim, da se tu lahko zahvalimo podžupanu in 
celotni ekipi, ki to pelje, da bomo ta denar seveda tudi dobili. Ampak jasno je, da bo to 
zahtevalo tudi neko amortizacijo in po navadi, ko naredimo lepo večjo hišo, imamo 
seveda tudi več stroškov in jasno je, da bodo tu stroški višji.   

Ne moremo si zatiskati oči, da bo seveda vse to, kar bo tam narejeno, ker bo 
bistveno boljše tudi za okoliške krajane in seveda bistveno boljše tudi za odlaganje 
odpadkov, se pravi, ne bo toliko odlaganja in bo veliko predelave in vsega ostalega, na 
koncu bo seveda to prišlo vse na občana. Tako, da sicer mislim, da je to po eni strani 
težko v tej ekonomski situaciji v kateri so občani in občanke, po drugi strani pa je jasno, 
da bomo dolgoročno mi na boljšem, ker kot sem rekel ostale občine, ki v to niso pristopile 
in mislim, da so gledale samo kratkoročno, bodo seveda zaradi tega imele v nekem 
daljšem obdobju še bistveno večje stroške, ker bodo morale voziti te odpadke na veliko 
oddaljenost.  

Je pa res, da prihaja tu pri teh projektih do nekega absurda. Praktično je tako, da 
naj bi bilo odpadkov zmeraj manj, ne zmeraj več. Ker če gre za zelo strogo ločevanje 
odpadkov, potem veste sami, da od odpadkov, ki jih imamo, če bi jih zelo zelo strogo 
ločili, niti 10%  tistih, ki jih sedaj odlagamo, vseh skupaj jih ne bi odlagali na odlagališče, 
ker papir gre posebej, steklo gre posebej v predelavo, mokri odpadki gredo posebej in 
tako naprej in tako naprej. Tako, da pričakujem, da se bodo tudi druge občine končno le 
zavedale, da je reševanje te problematike pomembno in da se bodo priključile. Takrat jim 
bo treba pa zaračunati neko pristopnino, ki se jo sedaj otepajo, ker nočejo vlagati. 
Vlagamo pa samo mi oziroma teh trinajst občin. Tako, da pričakujem, da bo ta postopek 
stekel normalno, da bomo glede na to, da lovimo sedaj roke, to tudi uspešno uresničili in 
s tem dosegli cilj po črpanju  evropskih sredstev in da bo to tudi še en dodaten uspeh pri 
črpanju sredstev tako za razvoj regij kot tudi za čistilno napravo in pa za odlagan je smeti.   

Sedaj smo gotovo nekoliko v nerodnem položaju kar se tiče Komunale. Mislim, da 
je Komunala tradicija oziroma, da je tudi ena izmed tistih podjetij, ki ima zaposlene skoraj 
izključno Slovence, če sem tako malo bolj nacionalni patriot in je po mo jem mnenju, vsaj 
kar sem sam imel izkušnje, zelo dobro opravljala in še opravlja svoje naloge. Tako, da bi 
tu bilo treba pač najti en pameten kompromis, kako rešiti to situacijo, v katero smo zašli 
zaradi tega, ker se je pač Komunala takrat deloma tudi privatizirala.  
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Menim, da bomo to zadevo lahko v dobrobit vseh občanov speljali in upam 
seveda, da se ne bodo uresničile te moje misli, da bodo cene višje, ampak, da bodo na 
koncu kljub vsemu nižje.  
 
Matej Arčon, župan: 

Replika, g. Tomaž Slokar. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 

Samo na kratko bi kolegu Črtomirju repliciral v tistem delu, ko je govoril, naj bi se 
financiranje te investicije preneslo na občane preko položnic.   

Sam v tem ne vidim neke realne osnove, ker financiranje investicij je urejeno 
preko priznavanja amortizacije za tisti del, ki ga javno podjetje vrača kot najemnino. Se 
pravi, investicija se financira na tak način. Tisto, kar je na položnicah se pa uporablja za 
delovanje samega podjetja. Povedal pa bi tudi, da glede na to, da kdaj težko razumem 
kakšno postavko na položnici, ki jo dobim, mogoče bo pa kakšna tarifna postavka na 
novih položnicah potem, ko bo ta projekt vzpostavljen, tudi odpadla in bo s tem cena 
nižja.  
 
Matej Arčon, župan: 

Prijava na razpravo?  Ni več. Najprej bosta podala nekaj odgovorov. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Odgovore si bova delila z Zoranom tako, da sam bi odgovoril glede cene in tako naprej, 
glede tehničnega dela pa bi odgovoril Zoran.  

Rad bi pa to povedal, da Valterju Vodopivcu dam v določeni meri prav. Tudi to bo 
pripravljeno in tisto, kar sem napovedal in kar je tudi Zoran povedal, bo tudi znano. 
Pripravljajo se te cenitve in tako naprej, ker seveda mora imeti neko podlago za to 
zadevo.  

Zakaj ta projekt v naši občini? Moram povedati, da se moramo zopet vrniti precej 
nazaj v obdobje, kjer je država v planu opredelila center obdelave in odlaganja v naši 
občini. Tako kot ga je takrat dodeljevala tudi v drugih občinah, če sem malo nesramen, je 
bilo predvidenih v takratnem obdobju osemnajst teh centrov. Vemo pa, da ta številka 
danes s tem kar je postavljeno izključno z našim, zadovoljuje za celo Slovenijo, to se 
pravi pet centrov. Tako je prišlo do tega našega centra in od tam naprej se je pač to 
razvijalo. To je en del.   

Kar se tiče same čistilne naprave, tu mislim, da ni nobenega dvoma. V projektu, ki 
je nov, je nova čistilna naprava z veliko kapaciteto, ki bo lahko zadovoljevala tako 
izcedne vode starega odlagališča kakor tudi novega odlagališča, v tem delu ni nobenega 
dvoma. Moram pa tudi povedati, ker smo že pri čistilni, da smo pred včerajšnjim spustili v 
pogon tudi mobilno čistilno napravo za staro odlagališče za izcedne vode in s tem dali en 
velik poudarek na ekološki del izcednih vod na starem odlagališču, ker stara čistilna 
naprava je dosti premajhna in zato s to novo mobilno zadovoljujemo tem kapacitetam.  

Samo ceno, kot sem rekel, bo povedal Zoran tudi Miranu Müllnerju glede tega, kaj 
kdo služi na račun tega kar je. Tudi sam se strinjam s tabo, toda trenutno bo tu na potezi 
država, ki že razmišlja o drugačni odredbi.   

Gregor Veličkov, glede usklajenosti. Mislim, da imate na eni strani prav, toda tako 
kot je župan že odgovoril, župani trinajstih občin vztrajajo na novem javnem podjetju 
glede na to, da so sofinancerji.     

Glede okoljevarstvenega soglasja vas moram seznaniti, da smo z vsebino centra 
tako kot danes tu in pa mogoče še malo bolj podrobno seznanili tudi okoliške prebivalce 
tega centra iz Rožne Doline in Stare Gore, predvsem te prebivalce, ki so bolj izpostavljeni 
v približno 600 metrov radiusa okrog tega centra. Z njimi smo imeli več sestankov, 
podrobno smo jih seznanili s samim projektom, jih poslušali, dali v sam projekt tudi 
določene stvari, ki so jih oni pravzaprav sugerirali, da bi bilo prav, tako, da mislim, da smo 
se v tem delu maksimalno potrudili in se tudi zavezali k temu, da bo projekt speljan v taki 
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projektni zasnovi kot je sedaj. To se pravi, da smo projektirali zelo, zelo dobro. Sam sem 
se malo šalil, mislil pa tudi resno, da vgrajujemo predvsem za tehnologijo mercedes. To 
se pravi, da ne bomo tu varčevali na denarju, da bi vgrajevali slabše naprave zato, da bi 
imeli posledice v okolju slabše. V tem delu smo se z njimi pogovorili, dogovorili in se še 
dogovarjamo in se bomo še naprej tudi dogovarjali.  

Toliko glede cen in tako naprej. Sedaj pa bi prosil Zorana, če lahko odgovori na 
vprašanja. 
  
Zoran Ušaj, strokovni sodelavec za investicije: 

Poskušal bom odgovoriti zelo na kratko na vprašanja, ki so bila postavljena.  
G. Müllner, dovoljenje za obstoječe stanje umaknjeno oziroma umaknjeno 

dovoljenje za bodoče stanje. Glejte, tu gre za dve različni stvari. Eno je okoljevarstveno 
soglasje, eno je okoljevarstveno dovoljenje. Se pravi, za nov projekt rabimo 
okoljevarstveno soglasje, to je tisti del, ki sem prej razlagal, da ga peljemo že praktično 
eno leto in sedaj nam pravijo s strani ministrstva, da ni več razlogov, da ga ne bi izdali. 
Pričakujemo, da ga bodo izdali v roku tedna ali pa deset dni. Okoljevarstveno dovoljenje 
je pa druga zgodba. Okoljevarstveno dovoljenje je pa dovoljenje za delovanje in tu smo 
tudi v dogovoru z ARSO vložili obe vlogi hkrati, se pravi za obstoječe stanje in za bodoče 
stanje, ker je bilo tudi na sestanku v Ljubljani tako rečeno, da naj to združimo v eno 
vlogo, kasneje se je pa ugotovilo, da je smiselno zadeve ločiti. Se pravi, dovoljenje za 
obstoječe stanje, ki ga je pač potrebno dobiti do 31. marca in za novo stanje, ki ga 
moramo dobiti v bistvu do poskusnega obratovanja. Torej imamo še dve leti časa.  

Druga točka so ti stroški oziroma prihodkovna stran, ki ste jo v bistvu spraševali 
tudi ostali razpravljavci. Mislim, da je pri odpadkih kot še pri kateri stvari jasno, da je 
najcenejši zasip. Se pravi, to kar smo do sedaj počeli je najcenejša oblika reševanja 
odpadkov, ne pa tudi sprejemljiva okoljsko in drugače in zato je tudi v bodoče 
prepovedano. Zato se tudi zapirajo ta obstoječa odlagališča. Vsaka nadaljnja obdelava 
odpadkov pomeni strošek, pomeni odhodek. Tu gre tudi za te ločeno zbrane, se pravi, ko 
iz mešanih odpadkov potegnemo ven gorljive frakcije, plastiko, papir, lesne, ostale 
odpadke, ki imajo neko kurilno vrednost, se te lahko uporabijo z dodatno rafinacijo kot 
nadomestno gorivo ali pa že prej za nek sežig. V najboljšem primeru, če zadevo res 
rafiniramo, da potegnemo ven kloride, da je primerno za sežig v neki cementarni ali 
nekje, je še vedno zaradi postopkov uporabe tega goriva to odhodek, ne pa prihodek. To 
moram še enkrat povedati, mislim, da sem že razlagal, da v vsakem primeru je to strošek, 
odhodek. Za ta del, če ima kurilno vrednost, je potrebno plačati, da ti ga nekdo prevzame 
in sežge. Na žalost je tako. Dejstvo je, da je v Sloveniji velik problem s tem, ker imajo 
samo eden obrat, toplarno, kjer to kurijo, in sicer v Celju, cementarne so pač privatne 
firm. V Celju je cena, da ti prevzamejo tono takega goriva 112 EUR, v Anhovem bo 
mogoče cena 60 EUR za tono takega goriva, ampak na žalost vedno kot strošek, ne kot 
prihodek. Lahko se bo pa zadeva  še zniževala zaradi konkurenčnosti in vsega, ampak v 
vsakem primeru je to strošek.  

Druga  zgodba so ločeno zbrane frakcije. Ločeno zbrane frakcije pa so prihodek, 
ampak za enkrat je spet v Sloveniji zakonodaja zadevo postavila tako, da so embalažne 
družbe tiste, ki zavrtijo ta krog, ki so v tem krogu, kjer v bistvu že ta, ki proizvajalcem 
embalaže,oziroma ta, ki da na trg nek izdelek, plačuje določen strošek in se ta strošek 
potem obrne v tem krogu do tistega, ki to embalažo na koncu ponovno uporabi, reciklira. 
To pa ne tangira v bistvu našega sistema predelave mešanih komunalnih odpadkov. Gre 
samo za ločeno zbrane frakcije.  

Kar se tiče tretjega in četrtega vprašanja analize ocene tveganja in analiza 
konkurence, moram reči, da tega dela nismo obravnavali tako kot pri projektih, ki so v 
gospodarstvu, poslovno, zato ker zadeva je bila postavljena na državni ravni z 
operativnim programom tako, da pokrije Slovenijo, da se ta del uredi, da se uredi 
odvajanje oziroma obdelava in odstranjevanje teh komunalnih odpadkov po Sloveniji in 
zato je že država mogoče premalo aktivno sodelovala pri tem, ker je prepustila občinam 
na koncu, da so same morale peljati te projekte. Dejstvo pa je, da smo zahodno od 
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Ljubljane praktično še edini center, ki bo pokrival obdelavo teh mešanih komunalnih 
odpadkov in zato ni predvideno, da bi bila na tem področju kakšna konkurenca. 
Konkurenca je na zahodu recimo pri podjetjih, ki se javljajo na koncesijo za zbiranje, 
prevoz, potem na področju ločeno zbranih frakcij in tako naprej, pri teh mešanih 
komunalnih odpadkih je pa zadevo treba rešiti.  

Mislim, da je g. Vodopivcu odgovoril že g. Trtnik.  
G. Miro Kerševan, kuhinjska olja. To je področje, ki ne spada v naš projekt. Se 

pravi, tu se ta olja zbirajo v zbirnih centrih in so posebni pooblaščeni izvajalci, ki to potem 
uničujejo oziroma uporabljajo.  

Ga. Patricija Šulin, prvi del je spet s tisto ceno, mislim, da sem povedal.  
G. Veličkov, vodenje investicije z drugo pravno osebo. Tu mislim, da se boste 

morali pogovoriti posebej. Amortizacija. Mislim, da poznamo, to gre pač zadeva v najem, 
da je pojasnjena v celotni dokumentaciji. Za enkrat toliko.  
 
Matej Arčon, župan: 

Repliki, Valter Vodopivec in Miran Müllner. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Saj niti ni replika. Pojasnilo ali pa prošnja je še enkrat, se vračam na tisti dokument, na 
stran 27, kjer pravi Čistilna naprava za izcedne vode, potem je točka 1.4.1 Opis 
obstoječega stanja in pod to točko v drugem odstavku, sem prej citiral, piše, da je vse v 
redu, oh in sploh in da bo novo, ravno tako oh in sploh in opozarjam vas, to ljudje berejo 
in ker poznajo, da ni oh in sploh, pomeni, da tudi posledično nova, ne bo oh in sploh. O 
tem sem govoril.  
 
Zoran Ušaj, strokovni sodelavec za investicije: 

Bi samo to pojasnil. V teh dokumentih oziroma naša naloga, naloga upravljavcev in 
naloga lastnika odlagališča je, da v skladu z zakonodajo zagotovi čiščenje izcednih voda 
v skladu s predpisi. Ta čistilna naprava, ki sedaj deluje je bila naročena, montirana in 
deluje, problem je v tem, da je premajhne kapacitete in da smo tudi zaradi tega šli v 
najem oziroma v rešitev tega stanja z najemom novih modulov čistilne naprave, ker v 
trenutnem stanju moramo to rešiti. Spet zadeva nima zveze s projektom, ker v projektu je 
zadeva projektno določena drugače z vsemi izhodišči, ki so na ta način rešena.  
 
Matej Arčon, župan: 

Bistvo je, da naprava deluje oh in sploh, vendar je premajhna.  
Izvolite, g. Miran Müllner. 

 
Svetnik Miran Müllner: 

Hvala za odgovore, ki so bili točno podani tako, kot so, ampak moram povedati, da sem 
sedaj, ko sem jih dobil, še bolj zaskrbljen. Zakaj? Zato, ker je jasno bilo povedano, da 
energenta ne bomo mogli odprodati, razen, če se ne spremeni uredba vlade, se pravi, da 
smo pod nekim pritiskom in da sedaj govorimo o eni zadevi, ki je v Evropi in tudi v 
Sloveniji absolutno prepovedana.     

Se pravi, če ocene tveganja nismo mogli narediti zaradi tega, ker nimamo 
konkurence, da nam država to predpisuje, se pravi, nam predpisuje monopolni položaj. 
Monopola pa se v Evropski uniji ne sme več imeti. Ne sme se ga imeti niti v Sloveniji, mi 
pa ga bomo dejansko tu sprejeli, tako, da sem resnično zaskrbljen in sem po vseh 
debatah, ki ste jih imeli, sam se na to prej nisem oziral, pripravil en sklep in upam, da 
bomo ta sklep realizirali in to predvsem, g. župan, ravno zaradi teh ljudi, ki delajo na 
Komunali in ki dobro opravljajo to službo.  

Se pravi, da Mestni svet MONG nalaga županu, da skupaj z ostalimi župani vseh 
ostalih občin, ki so navedene, speljejo vse postopke, da se pridobi večinsko lastništvo v 
Komunali Nova Gorica. Mislim, da bi bilo dobro sprejeti takšen spremljevalni sklep in 
upam, da ga boste podprli. Kajti, kar je bilo povedano pri tem, menim, da ne moremo biti 
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navdušeni, ker dejansko morajo biti navdušene ostale občine, ki nam bodo vozile tone in 
tone odpadkov. Mi bomo tu predelovali, dejansko je pa res vprašanje, kaj bomo od tega 
imeli. Pravijo, da so smeti velik posel, ampak očitno bo šel ta posel mimo nas in je 
napeljan vsaj s strani iz Ljubljane za nekoga drugega.  

 
PRILOGA 1 

 
Matej Arčon, župan: 

Še razprava. Ker je ni, zaključujem razpravo.  
Dodaten sklep, ki ga je pravkar prebral svetnik Miran Müllner se glasi, da Mestni 

svet MONG nalaga županu, da skupaj z ostalimi župani občin Brda, Kanal, Miren–
Kostanjevica, Šempeter–Vrtojba in Renče-Vogrsko spelje vse potrebne postopke, da 
pridobijo večinsko lastništvo v Komunali Nova Gorica. Sam tako zagotavljam, da ti 
postopki tečejo in ko bomo prišli do ustreznih rešitev, bo seveda odločitev na občinskem 
svetu. Ampak ne vidim nič narobe, če se ta… Izvolite.  

Obrazložitev glasu? Izvolite.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Podprl bom predlog, ki ga je podal g. Müllner, predvsem zaradi tega, ker vem kaj se 
dogaja, kadar se eno podjetje zapira in se drugo odpira. Takrat pridejo na vrsto mladi, 
močni fantje, tisti starejši tik pred upokojitvijo pa gredo na cesto.  
 
Matej Arčon, župan: 

Tomaž Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 

Obrazložitev glasu. Naša svetniška skupina tega sklepa ne bo podprla iz istih razlogov, 
kakor je sedaj povedal kolega Veličkov.  

Se pravi, ta sklep ne zagotavlja popolnoma ničesar. Mi tudi menimo, da ni 
nobenega razloga, da bi kdo ostal na cesti in ker menimo, da so delavci Komunale, 
kolikor smo s tem seznanjeni vsi dobri delavci in dobro opravljajo svoje delo, ta sklep pa 
ničesar tega ne rešuje. Tako kot je tudi predlagan v taki obliki, mislim, da je po mojem 
mnenju popolnoma neresen. Nalaga pridobiti večinsko lastništvo Komunali brez pogojno, 
brez kakršnihkoli ugotovitev, analiz, opraviti pregled bilanc, pa podobnih zadev, posebno 
zato, če vemo, da je v letu 1993 bil ugotovljen samo 35% delež družbenega kapitala, to je 
pač takrat tako bilo požegnano.  

Sam imam seveda v to velike dvome, tako, da je ta sklep po mojem mnenju 
neresen in bi moral biti drugačen, namreč, da se opravi temeljite analize preden bi prišlo 
do kakršnekoli odločitve, da bi kupovali nekaj, kar bi dejansko preplačali glede na to, kaj 
se je dogajalo s Komunalo v vsej dvajsetletni zgodovini. Ta sklep mi nikakor ne bomo 
podprli v taki obliki. 
 
Matej Arčon, župan: 

Obrazložitev glasu, svetnik Miran Müllner. 
   
Svetnik Miran Müllner:  

Razočaran sem, da SDS tega ne podpira in da ne podpira to, kar podpirajo tudi vsi 
župani vseh občin. Vem, da imajo ostale občine svoje komunale, da so na tem področju 
štiri in da bodo vse občine ohranile te komunale, mi pa se lahko pripeljemo s 
sprejemanjem raznih odlokov in da smo proti nekaterim stvarem zaradi osebnih zamer do 
posameznikov in lahko pripeljemo podjetje do velikih težav. Že s tistim kar je bilo v 
prejšnji točki sprejeto, se lahko to zgodi.  

Sam bom na vsak način glasoval za in moj namen je bil dobronameren, tako, kot 
sem ga tudi povedal, nikakor pa ne špekulativen, kot ga hoče kolega prikazati. 
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Matej Arčon, župan: 

Še Valter Vodopivec, potem bi prešli na glasovanje. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sam bom podprl ta sklep točno iz istih razlogov ali pa iz nasprotnih razlogov, kot jih je 
predstavil g. Slokar. Namreč, v tem trenutku se mi poraja tudi neko vprašanje, na 
katerega sicer ne pričakujem odgovora, kako funkcionira vaša koalicija. Kajti vaš 
koalicijski partner javno oporeka vaši aktivnosti, če sem vas prav razumel, ste v tem, da z 
ostalimi župani pripeljete to zgodbo do konca, da postanejo občine 100% lastnik 
Komunale. Torej, dajte se pomeniti, da boste vsaj v javnosti nastopali usklajeno, če tako 
rečem.  
 
Matej Arčon, župan: 

Zavračam vaše očitke. Mislim, da je tudi ta pripomba g. Slokarja bila dobronamerna in 
absolutno končno odločitev o morebitni pridobitvi večinskega deleža ali 100% deleža v 
Komunali, bo temeljila na nekih analizah, na cenitvah, na ocenah in zadnjo besedo bo 
imel občinski svet, tako, da mislim, da je šlo le za dopolnitev, ampak te aktivnosti že 
tečejo. To sem tudi povedal in ne vidim nič narobe. Ne bo prišel na mizo list papirja, 
mestni svet soglaša, da za prevzem Komunale se zgodi to in to, ker kot povem, cenitve 
so tudi že narejene, pogovori tečejo in tečejo tudi po sodni poti drugi postopki. Z naše 
strani ni bilo nikoli rečeno Komunali, da nismo zadovoljni z njenim delom, ampak je spor 
med lastniki in spoštovanje koncesijske pogodbe, ki jo moram kot župan spoštovati. To je 
to.  

Patricija Šulin, obrazložitev glasu? 
 
Svetnica Patricija Šulin: 

Obrazložila bi glas do amandmaja svetnika Mülnerja.  
Kot je povedal kolega Slokar, ga ne bomo podprli, ker podpiramo ustanovitev 

javnega podjetja. Javno podjetje v obliki Komunale smo enkrat že imeli, se ga je prodalo 
in MONG ima sicer v njem nek določen lastniški delež. Naj torej ponovno kupujemo 
nekaj, kar smo enkrat prodali?  

Kolega Vodopivec, zelo dobro veste, da koalicija in opozicija v tem mestnem 
svetu ni jasno določena, zato prosim, da ne izrabljate in navajate kot da smo v koalicijski 
partner župana. Slovenska demokratska stranka nikoli ni bila v koaliciji, ker je nikoli ni 
bilo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosil bi, če obrazložite svoj glas, ker potem bomo spet šli iz neke točke in nas čaka še 
skupen odlok.  

Prijavil se je najprej Boris Rijavec. Postopkovno? Izvolite, g. Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Rad bi samo pojasnil kolegici Patriciji Šulin, da je napačno razumela, da vlagam 
amandma. Sam ne vlagam amandma, ampak vlagam dodaten sklep, kar pa je drugo.  

Se pravi, moje pomisleke glede projekta sem povedal, jasno pa je, da ga bom 
podprl. Mislim, da je projekt dolga stvar, ki bo trajala še 10, 20 let in ga je treba 
nadgrajevati. 
 
Matej Arčon, župan:    

Boris Rijavec. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 

Sem že glasoval. Glasoval sem za ta sklep, predvsem z… 
 
Matej Arčon, župan: 
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Kdaj ste glasoval? Nisem dal na glasovanje, se opravičujem. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 

Mislim, da grafika jasno kaže, da smo že glasovali. 
 
Matej Arčon, župan: 

Tega sklepa nisem dal na glasovanje, ker je potekala obrazložitev glasu. Se opravičujem, 
verjetno je prišlo do napake.  
 
Svetnik Boris Rijavec: 
Nič hudega, če bo potrebno bom še enkrat glasoval za, ampak to je očitno.  

Moje mnenje je tako, da je potrebno vložiti vse napore, seveda ne na pamet, se 
strinjam s Slokarjem, da na podlagi analize in tako naprej, da pridemo do lastništva v 
Komunali.  

Morda za natančno informacijo samo to, da občina ni prodala že enkrat 
Komunale. Občina ima pač delež, ki ga je imela in seveda Komunala se je olastninila 
zaradi prodaje lastnikov delnic, ki so jih imeli ostali, zaposleni in tako naprej. Ampak 
dejstvo je to, da je skupaj z ostalimi občinami smiselno do tega priti tudi zaradi tega, ker 
mislim, da bo to pomagalo k boljšemu in kvalitetnejšemu sodelovanju. Ne rečem, da 
Komunala ne opravlja kvalitetno svojih storitev že sedaj, ampak mislim, ker je tam 
privatno lastništvo se včasih tudi zgodi, da je lahko nek konflikt interesov, tak ali 
drugačen. Mislim, da bo ta stvar lažje in boljše tekla in ne nazadnje bi morda iz tega 
vidika lahko tudi lažje obvladovali to cenovno politiko, če bi bila Komunala v lasti občin. 
To je to.  
  
Matej Arčon, župan: 
Dajem predlog dodatnega sklepa svetnika Mirana Müllnerja na glasovanje, in sicer, 
da Mestni svet MONG nalaga županu, da skupaj z ostalimi župani občin Brda, 
Kanal, Miren–Kostanjevica, Šempeter–Vrtojba in Renče–Vogrsko izpelje vse 
postopke, da pridobijo večinsko lastništvo v Komunali Nova Gorica d.d. Glasujemo.  
 
Od 22 svetnikov jih je 16 glasovalo za, 5 proti.  

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Miran Müllner, Anton Peršič, Boris Rijavec, Uroš 
Saksida, Črtomir Špacapan, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec, Robert Žerjal. 
PROTI so glasovali: Kaja Draksler, Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, Patricija Šulin, 
Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog sklepa tako kot je v gradivu. Glasujemo. 
 
Od 22 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Miran Müllner, Anton Peršič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, 
Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 2 
 
 
 

2. točka dnevnega reda 
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Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z 
odpadki Nova Gorica, d.o.o.  

 
Matej Arčon, župan: 
Tu moram povedati, da je sodelovala kar širša pravna skupina oziroma skupina 
pravnikov, ki je pripravljala ta odlok in ga tudi s strokovnimi službami vseh trinajstih občin 
usklajevala, tako, da se tudi v mojem imenu zahvaljujem vsem pravnikom, ki so pripravili 
ta odlok.  

Odlok je zelo zahteven, ker še enkrat naj povem, da gre na trinajst krat dve 
obravnavi na vse občinske svete, zato bi vas lepo prosil, da je vaša razprava čim bolj 
usmerjena na posamezne člene, da bo potem ta skupina natančno pregledala vse 
pripombe, na njih odgovorila in pripravila dovolj kvaliteten in tudi usklajen odlok za drugo 
branje.  

Uvodne besede dajem načelnici Martini Remec Pečenko, izvolite.  
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Nekaj o razlogih zakaj je ta odlok sploh potreben je bilo že povedano, kljub temu povem, 
da je vseh teh trinajst občin Severne Primorske v letu 2010 podpisalo pogodbo o 
sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje centra za ravnanje z odpadki in se 
odločilo, da bodo potem s postavitvijo tega centra sodelovale. S pogodbo so se tudi 
dogovorile, da bodo izvajalca javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov 
določile pred začetkom poskusnega obratovanja in po izgradnji vseh objektov regijskega 
centra. Vendar pa je bila potem odločitev na svetu regije januarja letos, da se izvajalca 
oziroma upravljavca tega bodočega centra določi v roku nekaj mesecev, in sicer tako, da 
se ustanovi javno podjetje s strani vseh trinajstih občin. Ta predlog odloka je pripravljen v 
skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o gospodarskih javnih službah 
in Zakona o lokalni samoupravi. Javno podjetje se ustanov, kot družba z omejeno 
odgovornostjo, se pravi s strani vseh trinajstih občin Severne Primorske in z imenom 
Javno podjetje Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica.  

Glavni dejavnosti javnega podjetja in hkrati tudi javni službi za izvajanje katerih se 
sploh ustanavlja, bosta obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Sicer pa bo podjetje 
registrirano tudi za druge dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, kar je 
tudi edino smiselno glede na to, da se mu pač omogoči normalno poslovanje te družbe. 
Predvideno je, da znaša osnovni kapital javnega podjetja 7.500,00 EUR, kolikor je tudi 
minimalno potrebno za ustanovitev družbe. Osnovni vložki in poslovni deleži občin pa so 
določeni skladno z deleži sofinanciranja izgradnje samega centra, kot je to predvideno v 
pogodbi iz leta 2010, ki sem jo prej omenila, oziroma tudi dva aneksa sta bila sklenjena k 
tej pogodbi in so bili takrat določeni glede na število prebivalcev posamezne občine in 
količino zbranih oziroma odloženih odpadkov.   

Prenos poslovnih deležev na druge osebe, razen na občine ni mogoč. Organa 
javnega podjetja sta skupščina in direktor. Skupščino sestavlja 13 članov, ki jih imenujejo 
občinski sveti občin. Koliko glasov ima vsak član je odvisno od višine osnovnega kapitala 
ustanoviteljice in vsaka ustanoviteljica dobi na vsakih 50 EUR osnovnega vložka en glas. 
Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko ustanoviteljic, da imajo večino glasov in 
če je navzoča vsaj polovica članov. Odloča pa z večino oddanih glasov. 

Ena od pristojnosti skupščine je tudi, da imenuje in razrešuje direktorja, sicer pa 
so v odloku pristojnosti tako skupščine, kot direktorja natančno navedene. Skladno z 
Zakonom o lokalni samoupravi morajo imeti občine tudi skupen organ za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic. To je svet ustanoviteljic. To ni organ javnega podjetja, ampak je 
skupni organ občin in ga sestavljajo župani vseh trinajstih občin. Glasovi posameznega 
župana so odvisni od poslovnega deleža, ki ga ima v javnem podjetju občina, ki jo župan 
zastopa. Med drugim ta organ, se pravi svet ustanoviteljic odloča tudi o cenah javne 
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službe. Dejavnost javnega podjetja se bo financirala s plačili za storitve, s prodajo blaga 
in storitev na trgu in iz sredstev ustanoviteljic in iz drugih virov.  

Moram povedati, da je bil osnutek tega odloka predhodno poslan, kot je bilo že 
prej povedano, vsem občinam, da so občine podale pripombe nanj in da smo jih pri 
pripravi predloga v celoti, kolikor so bile pač smiselne in se jih je pač dalo upoštevati, tudi 
upoštevali. Naknadno smo sedaj poslali ta predlog ponovno vsem občinam, da ga 
pripravijo za obravnavo na svojih svetih. V tem času razen od občine Ajdovščina nismo 
dobili nobenih dodatnih pripomb. Te smo pa dobili včeraj, tako, da v kolikor se jih bo dalo 
upoštevati, jih bomo upoštevali in to bo potem pripravljeno za drugo branje tega odloka. 
 
Matej Arčon, župan: 

Želi tudi pravnica Ana Prosen dodati kaj k temu? 
 
Ana Prosen, zunanja pravna svetovalka: 
Predlagala bi, da bi mogoče pripombe podali po členih, seveda, če se strinjate.  
 
Matej Arčon, župan:   
V bistvu imamo mi prvo razpravo, kjer je splošna razprava in zato je tudi bila moja 
prošnja, da se usmeri na posamezne člene, da boste potem tudi lažje pripravili odgovore 
za drugo branje in utemeljitve, ker teoretično jih je lahko kar dosti na vseh občinskih 
svetih, sicer upamo, da ne.  

K tej točki se je v skladu s poslovnikom prijavil tudi direktor podjetja Komunala d.d. 
Andrej Miška. Izvolite. 
 
Andrej Miška, direktor Komunale Nova Gorica d.d.: 

Spoštovani župan, hvala lepa za besedo. Svetnice in svetniki, lepo pozdravljeni.  
Komunala Nova Gorica kot sedanji izvajalec gospodarske javne službe na žalost 

ni bila povabljena k pripravi tega odloka, zato bi želel podati nekaj pojasnil, ki bodo morda 
uporabne pri nadaljnjem odločanju.  

Komunala Nova Gorica je Novogoriško podjetje. Zaposluje ljudi iz tega območja, 
iz teh šestih občin, kjer tudi opravljamo gospodarsko javno službo. Že 63 let na tem 
območju skrbimo bolj ali manj uspešno za zdravo in čisto okolje. Za nami so slabi in tud i 
boljši časi,  vendar kot sem danes slišal in me je zelo veselilo, ste v glavnem z našim 
delom zadovoljni. Podjetje je v dobri kondiciji, kljub temu, da smo zadnjih 20 let bili 
pretežno v zasebni lasti. Ampak očitno smo imeli srečo in so zasebni lastniki obdržali 
podjetje v dobri kondiciji in ga niso izčrpali. Kot direktor sem odgovoren za dobro 
poslovanje podjetja. Skupaj s kolektivom, z našimi zaposlenimi, na katere sem zelo 
ponosen, poskušamo ohraniti podjetje in ga tudi razvijati, kolikor pač je to v naši moči. 
Stalno se moramo prilagajati novim razmeram, stalno poskušamo reševati in iskati 
odgovore na izzive, ki se pred nas pojavljajo.   

Na nekatere imamo vpliv, na druge pač nimamo in eden od takih, na katerega 
nimamo vpliva je pač politična odločitev, da se ustanovi novo podjetje, ki bo opravljajo del 
dejavnosti, ki jih sedaj opravlja Komunala Nova Gorica. Na to smo bili do neke mere že 
pripravljeni, kajti tako v koncesijski pogodbi kot v odloku o podelitvi koncesij je ta možnost 
bila opredeljena in jo tudi sprejemamo kot legitimno. Zakaj vam to pravzaprav govorim? 
Rad bi vas opozoril na tri mogoče pomembnejše stvari, tri dejstva, ki v tem gradivu, ki ste 
ga prejeli, po našem mnenju niso bila dovolj osvetljena.  

Prva je ta, da se bo s tem, ko se ustanovi novo podjetje, izgubilo določene 
sinergije, ki so znotraj večjega podjetja lažje uresničljive. Tako podjetje lahko tudi bolj 
učinkovito, lažje premaguje dopuste, bolniške odsotnosti, lažje zagotavlja sredstva, tako, 
da je treba tudi o tem mogoče reči kakšno besedo v nadaljevanju razprave.  

Drugo področje, ki je tudi zelo skopo pojasnjeno je prekinitev oziroma odstop od 
koncesijske pogodbe. Kot direktor bom pač moral narediti vse, da bom zagotovil oziroma 
zavaroval podjetje pred izgubo te dejavnosti in seveda uveljavljal odškodnino, ki je pač v 
takih primerih primerna. Najbolj bistveno pa je vprašanje zaposlenih. O zaposlenih v tem  
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gradivu ni niti besedice in to me je malo zaskrbelo, kajti na Komunali se borimo za vsako 
delovno mesto. Iščemo delo tudi izven našega območja, izven šestih občin, pravzaprav 
pokrivamo že tako ali drugače celo zahodno Slovenijo z določenimi storitvami in nam je 
res pomembno vsako delovno mesto. 

Odlok o podelitvi koncesij in tudi naša koncesijska pogodba imata v nekaterih 
členih tudi rešitve za zaposlene, da ne bi kdo izgubil delovno mesto in mislim, da je prav, 
da bi jih vnesli tudi v ta odlok in s tem preprečili nevarnost, da bi kdorkoli izgubil delovno 
mesto.  

Upam, da boste moja pojasnila upoštevali in pri naslednjih obravnavah ne bi želel, 
da bi vsa teža tega prehoda padla na mestno občino, ampak je prav, da se to breme 
porazdeli tudi na ostale občine.  
 
Matej Arčon, župan: 

Želi besedo tudi Gorazd Ambrožič? Izvolite. 
 
Gorazd Ambrožič, predsednik sveta delavcev Komunala d.d.: 

Hvala za besedo, g. župan.  
Sem predsednik sveta delavcev v podjetju Komunala d.d. in mi kot zaposleni 

podjetja Komunala Nova Gorica, d.d. se obračamo na g. župana MONG Mateja Arčona in 
na svetnike MONG s prošnjo, da g. župan drži svojo obljubo, ki jo je dal v sredstvih 
javnega obveščanja dne 6. 7. 2012, da ne bo nihče od zaposlenih na Komunali ostal brez 
zaposlitve.  

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja ne predvideva nobenih rešitev glede 
prevzema zaposlenih od sedanjega izvajalca gospodarske javne službe na 
novoustanovljeno javno podjetje. Zaposleni podjetja Komunala Nova Gorica prosimo 
mestni svet, da pri nadaljnji obravnavi gradiv o upravljavcu Regijskega centra za ravnanje 
z odpadki v Stari Gori upošteva tudi zaposlene na centru.  

Ob tej priliki bi se zahvalil mestnim svetnicam in svetnikom, ki vidite, da v 
Komunali Nova Gorica delamo dobro. Hvala. 
 
Matej Arčon, župan: 
Prijava na razpravo. Valter Vodopivec, pripravi naj se Miran Müllner. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Uvodoma bom predstavil stališče naše svetniške skupine do predlaganega odloka. Ta 
odlok mi ne bomo podprli zato, ker ocenjujemo, da je slab in ne zagotavlja, ali pa ne 
zadovoljuje pričakovanj o javnem podjetju, ki naj bi upravljalo ta RCERO.  

Preidem kar na 11. člen, kjer stoji zapisano, da je osnovni kapital tega podjetja 
7.500,00 EUR, kar posledično v nadaljevanju, ko beremo tekst tega odloka, ugotovimo, 
da je to daleč premajhna garancija za kakršnokoli resno poslovanje. Ne glede na to 
ugotavljamo, da ima mestna občina na podlagi razveza ustanovitvenih deležev 44 glasov 
oziroma nekaj več kot 30% lastniškega deleža in temu posledično glasov pri odločanju.  

Zakaj je ta problem višina kapitala? V 13. členu stoji zapisano, da javno podjetje 
odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, se pravi 7.500,00 EUR in 
potem bo na note. Namreč, piše tudi, da ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja 
ne odgovarjajo, ne jamčijo nič. V resnici bo zgodba nekoliko drugačna. Ko se bo pojavila 
potreba po sredstvih, bodo potrebne dokapitalizacije. Pridemo na probleme, ki se v zvezi 
s tem odpirajo v naslednjih členih.  

Skrbi nas tudi ali pa dvomimo v smotrnost vsebine 14. člena, kjer stoji zapisano, 
da se ustanoviteljice zavežejo dati javnemu podjetju v najem, posest in v uporabo 
sredstva javne infrastrukture, to je objekte in naprave za izvajanje storitev javne službe in 
tako naprej. Iz te dikcije se da zaključiti, da so vse ustanoviteljice tega javnega podjetja 
solastnice te infrastrukture, ker skupaj dajejo v najem temu podjetju. Do tukaj je vse lepo 
in prav, manjka pa kaj je z odloženimi ostanki odpadkov. Ti pa niso v lasti vseh, ampak 
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so v lasti samo lastnika zemljišča da rečem, ali pa mestne občine. To pomeni, da pri ta 
sladkih zadevah sodeluje vseh trinajst občin, pri onih grenkih pa samo MONG. 

Nadalje je v istem členu za nas problematična tudi rešitev, da se najemnina za 
uporabo javne infrastrukture tretira kot namenski prihodek ustanoviteljic, ki jasno po 
zakonu morajo iti zato, ker je pač to najemnina v proračune ustanoviteljic, potem pa naj 
se vrača za investicijsko vzdrževanje, investicije in namensko za uporabo samemu 
RCERO-tu, vendar ni nobene trdne garancije, da se bo to res zgodilo. Namreč, občinski 
proračuni so integralni in sredstva, ko pridejo v proračun, se lahko tudi izgubijo oziroma 
jih je težko izvabiti nazaj. Verjetno smo se že vsi srečevali s takimi težavami. 

Še nekaj pripomb imamo na ta tekst, in sicer na 23. člen - pogoji za imenovanje 
direktorja, kjer stoji v drugi alineji, da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
vodenja pravnih subjektov primerljive velikosti. To pomeni pravnih subjektov z osnovnim 
kapitalom 7.500,00 EUR. To ne bo šlo, to ne bo dobro, verjemite mi, da ne. Za direktorja 
bi potrebovali nekoga z izkušnjami, ki vodi nekoliko večje gospodarske subjekte.  

Potem se pojavljajo organi, ki nastopajo pri delovanju in vodenju te družbe. Zame 
je vprašljiv, ali pa ne znam si razlagati smisla in vsebine sveta ustanoviteljic, kajti 
analogno, če pogledamo na skupščino, je nekako razrez, moč, vpliv enak, le  da pri svetu 
ustanoviteljic nastopajo izključno ali pa avtomatsko župani, pri skupščini pa predstavniki, 
ki jih županstvo, mestni svet, oziroma občinski sveti imenujejo. Vendar, če potegnemo 
neko vzporednico tu do različnih politik ne more priti in je to na nek način podvajanje 
organov. Tudi pri odločanju je sistem enak.   

V zvezi s suspenzivnim vetom menim, da nima tiste teže, ki bi jo moral imeti, kajti 
suspenzivni veto samo odloži za nek termin, za nekaj dni, če parafraziram sprejemanje 
odločitev, ki so sicer bile že na dnevnem redu. Če že, bi moral biti vpeljan inštitut 
absolutnega veta. Se pravi, brez soglasja MONG ali pa njenih predstavnikov se neke 
rešitve in sklepi ne morejo uveljaviti. 

Opozoril bi še na 35. člen - financiranje dejavnosti javnega podjetja. Tu se 
znajdemo lahko v neki kontradikciji, ker pravi, da se dejavnosti javnega podjetja  
financirajo s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu, s sredstvi ustanoviteljic. 
Sedaj sprašujem, ali je to samo 7.500,00 EUR, ali še s tistimi za katere še ne vemo 
kolikšne bodo?  

Pri 38. členu je zadeva po moje preveč enostavna, kjer govorimo o izstopu in 
izključitvi. Tekst pravi: »Posamezna občina ustanoviteljica lahko izstopi iz javnega 
podjetja in je lahko izključena iz javnega podjetja v primerih in na način, ki ga določa 
zakon.« Odpira se mi vprašanje. Če bo neka občina od trinajstih ugotovila, da nima več 
interesa po dokapitaliziranju tega javnega podjetja bo rekla, jaz izstopim, za tistih 300,00 
EUR kolikor je vložila v osnovni kapital v ustanovitev podjetja bo pač knjižila na izredne 
odhodke in si umila roke. To zna biti lahko problematično. 

Tudi 42. člen ima neko napako v prvi točki, kjer stoji zapisano: »Do imenovanja 
direktorja javnega podjetja, vendar največ za dobo enega leta, opravlja naloge v.d. 
direktorja, ki ga imenuje Svet ustanoviteljic.« Za pravega direktorja ni pristojen Svet 
ustanoviteljic, ne vem, zakaj bi bil pristojen za v.d.. Sam jemljem v.d. ali pa pravega 
direktorja enako po teži in odgovornosti in prav je, da ga imenuje isti organ.  

Toliko za enkrat.  
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Miran Müllner, pripravi naj se Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Če bomo ustanovili podjetje na podlagi sklepa oziroma priporočila regijskega organa,   
mislim, da tu imamo malo več možnosti, kot mi je prej rekel g. Ušaj, da je to bila neka  
državna kako se tisti projekt dela, da se bomo sedaj malo bolj odločali podjetniško in 
poskušali ekonomsko začrtati podjetje, ki bo pač vodilo to zadevo. Kajti ustanovitev 
podjetja je zelo odgovorna odločitev vsakogar, saj s tem nedvomno začrta svojo 
prihodnost. Ta prihodnost ne bo vplivala le na njega, ampak na celotno okolje v katerem 
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živimo, se gibamo in v njem ustvarjalno delujemo. Ključ do poslovnega uspeha in rasti je 
jasna vizija, ki mora biti usmerjena z odličnim načrtom, vrhunskim kadrom ter lastnim 
trdnim delom. Poleg kapitala znanja, kreativnosti in domišljije moramo imeti tudi 
sposobnost prilagajanja okolju in času, v katerem živimo. Nekaj teorije, ker se prevečkrat 
obnašamo politično namesto, da bi se gospodarno. 

V literaturi obstajajo razna priporočila, ki govorijo, da naj vsak, ki ustanavlja 
podjetje dobro premisli in se najprej loti pisanja poslovnega načrta, ki je ključno vodilo k 
uresničevanju želja po podjetju. Imamo pred seboj odlok, ki je še daleč od tega, da bi bil 
poslovni načrt. Imamo pač neko zgodbo, ki jo hočemo speljati, ampak ta zgodba nas bo 
lahko v prihodnosti močno tepla, če ne bomo malo bolj previdni. Za predlagani odlok o 
ustanovitvi javnega podjetja osebno ocenjujem, da je v tem trenutku škodljiv za MONG in 
tudi občane MONG in da je v tem trenutku nepotreben.  

Smetišče, torej CERO bomo imeli v naši občini, v večini pa bodo o njem odločali 
drugi. Se pravi, drugi nam bodo lepo vozili smeti, odločali bodo, mi smo pa praktično  
lahko tudi nemočni. Mi imamo že podjetje, ki upravlja s centrom, res, da so ga g. Miška, 
bivši župan Brulc, ga. Šušmeljeva kot občinska funkcionarka spravili v zasebne roke, sam 
sem temu nasprotoval, ampak se borim, da bo spet naše in sedaj imamo možnost, da ga 
dobimo nazaj.  

Malo bi se obregnil na 13. člen, ker je navedeno, da ustanoviteljice ne odgovarjajo 
za obveznosti podjetja. Se pravi, ostale občine bodo pobirale najemnino, odgovarjale pa 
ne bodo. Ni pa rečeno, da nam bodo kaj dale nazaj. Ta CERO bomo imeli tu, tudi 
predviden način glasovanja potiska MONG v podrejen položaj, saj bomo morali stalno 
iskati zaveznike. Še posebej bo to problematično na primer, če bo kakšna odškodnina o 
kateri se je govorilo, če bo potrebno narediti kakšno sanacijo okoli CERA, ki je 
pomembna za okolje oziroma za ljudi, ki živijo tam. Kaj mislite, da bo koga od ostalih 
občin brigalo za to, kako bomo mi to sanirali? Nikogar in to je treba popraviti.   

Drugo je zakaj rabimo dva po sestavi zelo podobna organa, skupščino in svet 
ustanoviteljic. Saj bi lahko vse opravljal eden. Dejansko dajemo županom tudi veliko 
odgovornost, ki jo imajo že tako za vse stvari in sedaj jim bomo pa v tem odloku dali še 
več. Morali se bodo ukvarjati še s CEROM in reševati tiste probleme. Mislim, da to delo 
potem ne bo strokovno in menim, da bi bilo bolje, da bi to stvar uredili drugače.  

V odloku je predvideno tudi, da bo administrativne zadeve za Svet ustanoviteljic 
opravljala občinska uprava MONG. Sam tega ne razumem. Administrativne naloge so 
vedno v podjetjih povezane s tehničnimi stvarmi, s strokovnimi stvarmi. Sam si tega ne 
predstavljam, da bodo na občini opravljali to delo, menim, da bi morali te zadeve  
opravljati v podjetju.   

 
Matej Arčon, župan: 

Čas je potekel. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
S takim odlokom tudi MONG postane manjšinski lastnik podjetja, prepuščena na milost in 
nemilost ostalim občinam, kar je nedopustno in je potrebno spremeniti. Mestna občina ne 
bo imela vpliva niti na imenovanje direktorja, kaj šele na poslovanje podjetja.  

Lahko se nam zgodijo neprijetne stvari, g. župan, in upam, da boste moje nasvete 
do drugega branja upoštevali.  
  
Matej Arčon, župan: 

Gregor Veličkov, pripravi naj se Patricija Šulin. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Če dovolite, bi šel kar po členih, ker imam kar nekaj tega, da bomo šli tako najhitreje.  

12. člen: »Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni 
dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe 
javnega prava, ki niso občine. Prenos poslovnih deležev je možen samo kot prenos na 
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druge občine ustanoviteljice ob primeru izstopa posamezne ustanoviteljice...« Sprašujem 
in trdim, da ta člen onemogoča, da v to podjetje vstopajo druge občine, ki niso 
ustanoviteljice. Ali je bil to namen ali ne, ne vem. Mislim pa, da če je bil to namen, je to 
slabo. Če nekdo hoče pod istimi pogoji kasneje vstopiti, mislim, da bi mu morali to 
omogočiti, predvsem, če s seboj prinese smeti iz svoje občine, da rečem zelo po 
domače.  

14. člen, najemnina. O tem je že nekaj povedal Valter Vodopivec. Ustanoviteljice 
se zavežejo dati javnemu podjetju v najem, posest in v uporabo sredstva javne 
infrastrukture, to je objekte in naprave za izvajanje javne službe in potem je ta najemnina 
prihodek občine, namenjen za vzdrževanje te javne infrastrukture. Če pravilno razumem 
bo na območju mestne občine odlagališče komunalnih odpadkov, ta člen po moje 
pomeni, da mestna občina da v najem temu podjetju celotno odlagališče in potem bo za 
to, da lahko damo odpadke na svojem zemljišču ta ista sredstva iz naslova najemnine 
porabila za ta namen. Mislim, da bi bilo potrebno vzdrževati kondicijo odlagališča z 
drugimi sredstvi in najemnino naj plačuje podjetje tistemu, ki zemljišče uporablja. 

19. člen: »Sejo skupščine sklicuje predsednik skupščine na lastno iniciativo, 
dolžan pa jo je sklicati na zahtevo direktorja, župana ali občinskega sveta katerekoli 
ustanoviteljice. Tu bi predlagal, da se določi rok za sklic seje. Se pravi, v osmih dneh od 
prejema zahteve župana ali občinskega sveta ali tako naprej.  

20. člen: »Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko ustanoviteljic, da imajo 
večino glasov in če je navzoča vsaj polovica članov«. Tu bi predlagal, da lahko skupščina 
odloča takrat kadar ni problema, ampak brez mestne občine skupščina ne more odločati, 
ker je odlagališče na našem območju in da se ne bi zgodilo karkoli takega, recimo 
razširitev dejavnosti ali kaj takega brez vedenja oziroma sodelovanja občine. Prosim, če 
si to zabeležite. 

31. člen, suspenzivni veto. »Župan MONG lahko v kolikor se z odločitvijo Sveta 
ustanoviteljic ne strinja in bi lahko ta odločitev povzročila nepopravljivo uničenje okolja ... 
če bi povzročil neposredno nevarnost za življenje in zdravje ljudi.« V tem odloku je 
predvidena nepopravljivost uničenja okolja, neposredna nevarnost za življenje in zdravje 
ljudi, se pravi, suspenzivni veto v roku osmih dni, če zamudiš, mislim, da je ta rok bistven.  

 
Matej Arčon, župan: 

Dajte prosim zaključiti, sicer pa lahko tudi naknadno v pisni obliki. Dobro, v pisni obliki.  
Patricija Šulin, pripravi naj se Milojka Valantič. 

 
Svetnica Patricija Šulin: 

Imam nekaj kratkih predlogov in pomislekov.  
Začnem s 26. členom drugi odstavek, ki govori, da se delovno razmerje z 

direktorjem sklene za določen čas za čas trajanja mandata. To sicer razumem za prvo 
delovno razmerje takoj kot se to javno podjetje ustanovi. Imam pa pomisleke, če bo 
morebiti direktor izbran izmed vrst že zaposlenih v tem javnem podjetju in ima tam že 
sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, zato predlagam v razmislek strokovnim službam, 
da se v 26. členu v drugi odstavek zapiše dikcijo, da se individualno pogodbo z 
direktorjem sklene za čas trajanja mandata. 

V 27. členu glede poročanja direktorja v drugem stavku predlagam, da se 
namesto besedice »ali Svetu« zapiše besedica »in Svetu«, tako da bi se stavek glasil: 
»Direktor je dolžan pisno poročati občinskemu svetu in Svetu ustanoviteljic na zahtevo, 
izraženo s sklepom.«  

S tem v povezavi predlagam v 33. členu, ki sem ga sicer poslala na občino tudi 
kot amandma, bi ga pa sedaj še enkrat povedala. Predlagam, da se besedilo, ki je v 33. 
členu glede poročanja občinskemu svetu, ki določa, da je župan tisti, ki poroča svojemu 
občinskemu svetu enkrat letno nadomesti s tem, da direktor javnega podjetja poroča 
občinskim svetom ustanoviteljic o delovanju in poslovanju javnega podjetja ter tudi o 
poslovnem izidu javnega podjetja v preteklem letu najkasneje do 30. maja tekočega leta 
tako, da bi bila to stalna naloga direktorja javnega podjetja in na tak način tudi menim, da 
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bi bile vse občine ustanoviteljice vsako leto informirane tako o aktivnostih kot tudi o 
poslovnem in finančnem izidu.  

Še 38. člen, mogoče samo kot v razmislek v navezavi tudi na kolega svetnika 
Veličkova. 38. člen govori o izstopu in izključitvi posamezne občine ustanoviteljice. 
Mogoče samo še v razmislek, da bi se nekje umestila dikcija vstop novih občin in kako bi 
bilo potem to pravno rešeno.  

 
Matej Arčon, župan: 

Milojka Valantič, pripravi naj se Robert Žerjal. 
 
Svetnica Milojka Valantič: 

Ne bom se ponavljala pri členih, o katerih sem nameravala govoriti, ker so bili že 
obravnavani. Imela pa bi pripombo na tiste člene, kateri niso bili še danes omenjeni.  

Pri proučevanju tega odloka, me je zmotila navedba v 9. členu - dejavnost 
javnega podjetja. Javno podjetje opravlja kot glavno dejavnost obdelavo določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov. Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji 
razvrščena poleg klasifikacije za glavne dejavnosti še v raznovrstne dejavnosti, ki nimajo 
zveze z glavno dejavnostjo, na primer in tu so razne dejavnosti, kot so proizvodnja 
papirja in kartona, proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske 
embalaže, proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona. Ne bom naštevala vseh. Dam 
v razmislek strokovnim službam. Moti me preobširna dejavnost, ki mi daje slutiti, da 
ustanovitev tega podjetja ne bo v korist občanov, ampak možnost postopne preusmeritve 
v dejavnosti na račun slabšega opravljanja glavne dejavnosti  v korist lastnih komercialnih 
zaslužkov javnega podjetja.  

Zato predlagam, naj se kot dejavnost registrira tiste dejavnosti zaradi katerih je 
namen ustanovitve javnega podjetja, na ostale dejavnosti pa naj se razširi registracija 
poslovanja v primeru potrebe po opravljanju dodatnih dejavnosti. 

Potem 23. člen – pogoji za imenovanje direktorja. Za direktorja je lahko imenovan 
kdor izpolnjuje splošne pogoje določene z zakonom ter naslednje pogoje, da ima pač 
najmanj visoko izobrazbo, ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja 
pravnih subjektov primerljive velikosti. Moti me navedba primerljive velikosti, zaradi 
velikosti osnovnega kapitala javnega podjetja 7.500 EUR. Mislim, da bi bilo treba to 
besedo izpustiti ali pa jo popraviti z ustrezno. 

Dodala bi pa še eno alinejo, in sicer: »v času razpisa ni voden v kazenskem 
postopku.«  

Potem imam pripombo na 25. člen - prenehanje mandata direktorja, in sicer pod 
tretjo alinejo: »če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo 
od šest mesecev.« Mislim, da bi bilo pametno brisati besede »daljšo od šest  mesecev«.   

Potem imam še eno pripombo, in sicer v 35. členu – financiranje dejavnosti 
javnega podjetja. Dejavnosti javnega podjetja se financirajo s plačili za storitve, s prodajo 
blaga in storitev na trgu. Ali je to vezano na razširjeno dejavnost, kar pomeni, da se bo 
podjetje začelo ukvarjati z dodatno dejavnostjo na račun osnovne dejavnosti in pa iz 
sredstev ustanoviteljic? To je malo vprašljivo, kajti sredstva ustanoviteljic so zelo majhna. 
To bi bilo vse.  

 
Matej Arčon, župan: 
Robert Žerjal, pripravi naj se Boris Rijavec. 
 
Svetnik Robert Žerjal: 

Bom poskušal biti relativno kratek.  
Najprej bi v uvodnem delu pohvalil pripravljavce investicijskega programa za 

Center za ravnanje z odpadki g. Trtnika in vse ostale, ki so dejansko pripravili en 
pregleden in se mi zdi izredno strokoven pristop v razvoju obdelave in ravnanja z odpadki 
v naši regiji in jasno tudi omogočili, da pridobimo kohezijska sredstva, ki bodo omogočila, 
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da bo obdelava teh odpadkov in odstranjevanje za naše občane konkurenčnejše oziroma 
cenejše. S tem, da vsi vemo, da v nadalje so odpadki izziv oziroma prihodek za tiste s 
katerimi pač poslujejo, za tiste, ki jih bomo ustvarjali so pač strošek tudi za naše občane, 
zato v tem smislu moramo biti izjemno previdni, da ne bi stroškov za naše občane 
povečevali.   

Druga stvar, na kar bi rad opozoril je ta, da je specifičnost MONG v tem projektu 
razvidna, vemo, da imamo lokacijo tega odlagališča v naši občini in da je zato normalno 
naš interes drugačen kot interes ostalih občin. Tu ni enakopravnega odnosa, kajti  mi 
vemo, da imamo poleg samega odlaganja in obdelave odpadkov še vprašanje  okoljskih 
vplivov, trajne degradacije območja na katerem bo ta center in ostalih stvari. Zato mislim, 
da v tem odloku je ta del, se pravi zaščita interesov MONG glede na specifiko premalo 
izražena, suspenzivni veto, ki je v enem delu, vemo, da je samo začasnega značaja, zato 
predlagam, da se ga vnese v določilo, ki obravnava delo skupščine, ki je organ odločanja 
in bi posamezne dikcije iz suspenzivnega veta sodile v člen, ki govori o nalogah 
skupščine. 

Stvar, ki je pa po mojem kritična, je najbolj pomembna in jo je g. Müllner omenil je 
pa ta, da mi danes skozi ta odlok sprejemamo praktično akt o ustanovitvi nekega 
podjetja. Sam v svoji karieri še nisem videl, da bi ustanovili podjetje brez poslovnega 
načrta. Mi smo imeli v tem delu investicijskega programa izjemno dobro pripravljen 
ekonomski del, elaborate in investicije, ampak to je elaborat, ekonomski del izračuna za 
investicije, ne pa za poslovanje tega podjetja. Mislim, da je nujno pripraviti za drugo 
obravnavo poslovni načrt tega podjetja, s prihodki, stroški, zaposlenimi, ker moramo 
predvideti tudi, kako bomo reševali eventualne konflikte, ko bomo en del dejavnosti 
Komunale odvzeli in potem tudi jasno onemogočali delo teh ljudi, ki so pač v našem 
podjetju, ker je Komunala naše podjetje, saj tam imamo delež, izgubili delo. Mislim, da je  
v tem poslovnem načrtu nujno, da ga pripravimo za drugo obravnavo, da vidimo, kako bo 
to podjetje poslovalo, kajti brez poslovnega načrta podjetja se ne da ustanoviti. 

Tako, da za uvod to, po posameznih členih pa mogoče samo še  glede možnosti 
izstopa posamezne občine in glede tega, da so najemnine za uporabo javne 
infrastrukture namenjene za investicijsko vzdrževanje. To je treba obvezno urediti in 
zagotoviti, da se to zavaruje z garancijami, kajti potem vemo, da ko mi glasujemo na 
naših občinskih svetih, sprejmemo ali pa ne sprejmemo določene stvari, tako tudi m i 
moramo zagotoviti, da se bodo ta sredstva dejansko vračala v te namene in da če občina 
izstopi iz tega, da je tudi dolžna povrniti vse stroške ostalim ustanoviteljicam tudi zaradi 
eventualno povišanja cene storitev in ostalih stroškov. Tako, da mislim, da bo potrebno  
ta del zaščite interesov mestne občine v drugem branju veliko bolj opredeliti.  

 
Matej Arčon, župan: 

Boris Rijavec, izvolite.  
 
Svetnik Boris Rijavec: 
Morda samo dve zadevi zelo na kratko.  

Prva je ta, ki sta jo že pred menoj omenila Robert Žerjal in Miran. Poslovni načrt 
kot sam po sebi ne daje natančnejše slike oziroma garancije, da se bo to v prihodnje 
seveda tudi v praksi dogajalo, vendar je vsaj nekakšen začetek, oris vsega skupaj, neka 
vizija, kako naj bi stvar tudi tekla in tako naprej.  

Druga zadeva. Ustavil bi samo pri 11. členu, ki govori o poslovnih deležih 
ustanoviteljic. Mnenja sem, da je ta člen škodljivo naravnan za MONG. Škodljivo 
naravnan zato, ker je praktično v podrejenem položaju v primerjavi z drugimi občinami. 
Ne nazadnje se bo zadeva dogajala na našem teritoriju in o morebitnih problemih danes 
sicer o ne govorimo, ampak mislim, da nobena zadeva na tem svetu se ni rodila brez 
problemov in tudi tu bodo nekje nastali.  

Upajmo vsaj, da bodo čim manjši, ampak morebitne probleme bo treba reševati tu 
in na tem mestu, tudi v smislu potencialnih odškodnin takšnih in drugačnih in tako naprej. 
Drugi bodo dvignili roke in rešujte si, kakor veste in znate. Zato je smiselno tudi v  
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kontekstu s tistim, kar je prej govoril Valter, da je osnovni kapital za neko resno podlago, 
neko resno garancijo za morebitne take ali drugačne zadeve, nekoliko prenizek. Bilo bi  
smiselno razmišljati o tem, da mestna občina dvigne svoj poslovni delež z vplačilom 
večjega zneska tega osnovnega kapitala in ima večinski delež. Mestna občina mora imeti 
večinski delež. Tu drugače zadeve ne vidim. Če sem prav informiran, nam ostale občine 
preko županov vsiljujejo ta način, da je treba ustanoviti to javno podjetje, čeprav sam  
nekoliko dvomim v to, ne nazadnje smo danes slišali kar nekaj besed o tem, da bi lahko v 
smislu izpeljave nekih postopkov, odkupov deleža in tako naprej, to dejavnost lahko 
opravljala tudi Komunala in mislim, da zelo dobro. Kljub temu, če nam že to vsiljujejo, 
praktično lahko vsaj ta del izpogajamo ali si vzamemo tako, da imamo večinski delež.  

Ta  županov veto, ali kakorkoli ga že imenujemo, mislim, da je to premalo za neko 
resno zadevo, potem peljati naprej in kakorkoli že, še enkrat poudarjam, problemi, ki se 
bodo pojavljali se bodo v tem prostoru, in konec koncev mislim, da mora zaradi tega 
mestna občina imeti večjo besedo pri tem.  
 
Matej Arčon, župan: 

Čisto na kratko, sedaj so ti deleži preračunani tudi na višino vlaganja občin. Zato je bil  
naš prvi osnutek, da ima mestna občina 51%, ampak ostale občine se z tem absolutno  
niso strinjale. Mi smo preverjali primere v drugih podobnih centrih in imajo toliko kot 
vsaka občina v vloži v samo investicijo, toliko procentov ima v sami skupščini.  

Kar se tiče teh pomislekov mislim, da bomo toliko sposobni, da bomo teh deset 
ljudi, ki dela na odlagališču, da ne bi kdo slučajno razumel, da gre za vse zaposlene v 
Komunali, znali poskrbeti. Že pri prejšnji točki je podžupan povedal, kaj lahko mestna 
občina dodatno pričakuje, bodisi plačilo stavbne pravice in če se ne motim odškodnino, ki 
je tudi po uredbi. Sedaj mešati te stvari v odlok, ne vem koliko je to smiselno oziroma 
sploh koliko to pravno vzdrži. Ampak to bodo pravniki povedali, zato je ta razdelitev na 
deleže z minimalnim vložkom. Ta procent je približno takšen, kot vsaka občina v ta 
projekt financira.   

To je regijski projekt. Podpisana pogodba je bila že v letu 2010 in samo sledi 
navodilom, ki so določena s strani ministrstva. Morete vedeti, da tudi ostale občine na 
nek način morajo poskrbeti za svoja komunalna podjetja. Ne nazadnje komunalno 
podjetje je v Idriji, v Tolminu, v Ajdovščini, tako kot je v Novi Gorici. To javno podjetje 
upravlja z odlagališčem na odlagališču. Še enkrat poudarjam, da je zbiranje komunalnih 
odpadkov po mestih in naseljih, še vedno v domeni tega podjetja. Če imam točne 
podatke, gre tu za deset delovnih mest oziroma ljudi, ki sedaj delajo na odlagališču in v 
planu pa je trideset zaposlitev. Tako, da so to na nek način razlogi.  

Sam bo sicer predlagal pravnikom, ker bo ga. Ana Prosen prisotna na vseh 
občinskih svetih in bo tudi zbrala vse vaše pripombe ter morda tudi sklicala en skupen 
sestanek tistih, ki ste dali konkretne pripombe na konkretne člene, da bi tam potem tudi ta 
celotna pravna skupina znala odgovoriti na vse vaše pripombe. 

Izvolite repliko, g. Vodopivec.  
  

Svetnik Valter Vodopivec: 

Zahvaljujem se za vaša pojasnila. Namreč, v njih ste opozoril še na en bistveni problem, 
o katerem ni še tekla beseda v tej dvorani. Rekel ste, da so ustanovitveni deleži v tem 
javnem podjetju tudi ali pa v razmerju na podlagi razmerja vlaganj vseh občin v projekt 
RCERO. Meni se ponuja ena primerjava, ki bi jo težko sprejel kot racionalno za MONG. 
Namreč, imam občutek, da govorimo o vlaganjih evropskih sredstev za konto občin, ki 
bodo pač sodelovale na tem odlagališču. To pomeni, kot če dam eno primerjavo, nekdo 
dobi na loteriji in se je treba samo prijaviti, da si zraven in boš dobil delež. Približno tako 
zgleda ta zgodba. Če se močno motim, potem se v naprej opravičujem, če sem pa 
približno zadel vsebino problema, je treba tu kljub vsemu reči še štiri besede, morda na 
kakšni drugi seji, ali je to normalno sprejemljivo za nas, ali ne.  
 
Matej Arčon, župan: 
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Vsaka pripomba, ki gre v smeri izboljšanja odloka, je absolutno dobrodošla in ne vidim 
nič narobe, če se  pripravi tudi nove dodatne sklepe.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Imel bi en dodatni sklep, in sicer, da se na podlagi vseh zbranih pripomb pripravi gradivo 
za ponovno prvo obravnavo.  
 
Matej Arčon, župan: 

V redu. Ampak glejte, morate se zavedati nekaj, da je tako sprejemanje teh odlokov, še 
enkrat poudarjam, zahtevno, da v kolikor do rednega časa ne bomo uspeli ta odlok 
sprejeti, nam zna ta projekt pasti v vodo. Tu govorimo o 35 do 40 milijonov evrov, zato, 
ker je zahteva ministrstva, da ob prijavi, bo tudi direktor Regijske razvojne agencije 
povedal, je treba napisati katere pristojnosti, kdo bo upravljavec tega regijskega centra.  

Izvolite, g. Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Upajmo, da bo jutri prišel bolj pameten minister, kot so bili ti v zadnjih dvajsetih letih in da 
bo mogoče poslušal tudi kakšne spremembe. Zmeraj se sklicujemo na neka ministrstva 
in na ministre za neke uredbe, ki nam dejansko zavezujejo roke. Mislim, da smo mi tu 
govorili dobronamerno in ne vidim nobenega problema tudi, če to podjetje ne ustanovimo. 
Pa naj me glede potem, ne vem kdo postrani. Saj v končni fazi upravljavca v tem trenutku 
že imamo. Projekt lahko teče naprej. 
  
Matej Arčon, župan: 
Upravljavca Regijskega centra za ravnanje z odpadki nimamo, zato ga ustanavljamo. 
Ampak to so verjetno direktive s strani Evropske unije. Speljati moramo razpis, na podlagi 
razpisa se zbere izvajalca in ko je postopek zaključen, mora biti dejansko tudi 
ustanovljeno javno podjetje. Upam, da sem bil dovolj razumljiv.  

Najbolj oddaljen je predlog svetnika Veličkova, da se ponovno opravi prva 
obravnava. Dajem na glasovanje ta predlog. Glasujemo. 
 
Od 22 svetnikov jih je 5 glasovalo za, 11 proti.  
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Tomaž Horvat, Miran Müllner, Anton Peršič, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec. 
PROTI so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Miro Kerševan, 
Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Marko Tribušon, 
Mitja Trtnik, Stanko Žgavc. 
Predlog ni bil sprejet.  
 
Dajem na glasovanje, da se o predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 
Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o., opravi druga obravnava 
in se pri tem upošteva vse pripombe iz razprave. Glasujemo. 

 
Od 22 svetnikov jih je 15 glasovalo za, 5 proti.  
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja 
Draksler, Miro Kerševan, Miran Müllner, Anton Peršič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 
Tomaž Slokar, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Stanko 
Žgavc. 
PROTI so glasovali: Tomaž Horvat, Uroš Saksida, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, 
Robert Žerjal. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 3 
 

Zaključujem 7. izredno sejo mestnega sveta. Izvolite. 
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Svetnik Robert Žerjal: 

V moji diskusiji sem imel en predlog sklepa. Ne vem, če ste ga razbrali, da predlagam, da 
se pripravi za drugo branje poslovni načrt. 
 
Matej Arčon, župan: 

To so pripombe, ki so sprejete, da gredo v drugo obravnavo.  
 
Svetnik Robert Žerjal: 

Potem pričakujem, da bo poslovni načrt.   
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.53 uri. 
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