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Številka: 900-14/2012-36 
Nova Gorica,  18. oktober  2012 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
21. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 18. oktobra  2012 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 16.08 uri.  
 

Sejo je vodil do 7. točke Matej Arčon, župan mestne občine, od 7. točke do 12. točke 

mag. Tomaž Slokar, podžupan ter v nadaljevanju Mitja Trtnik, podžupan.  

 

Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, višji svetovalec za mestni svet.  

 

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

 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 29 svetnikov, in sicer: Dejana Baša, Tomaž 
Belingar, mag. Lara Beseničar Pregelj, mag. Mirjam Bon Klanjšček, Oton Filipič, 
Aleksander Gabrščik, Tomaž Horvat, mag., Aleš Jakin, mag., Miro Kerševan, mag. 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, mag. Uroš Saksida, mag. Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija 
Šulin, Tomaž Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter 
Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal in Stanko Žgavc.     
 
Opravičeno odsotna: Bojan Bratina in Kaja Draksler  
 
Odsoten: dr. Robert Golob  
 
 
Seji so prisostvovali: 

 mag. Vesna Mikuž,  direktorica občinske uprave 

 Simon Klaut, vodja kabineta župana  

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

 Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  

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

 mag. Darko Tomšič, direktor JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova 

Gorica 

 Ester Košiček, mag farm.spec., direktorica JZ Goriška lekarna Nova Gorica.  

 

Za overitelja zapisnika sta bili izvoljeni svetnici: 

- mag. Mirjam Bon Klanjšček   
   -        Vida Škrlj.   
 
Od 28 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
 

Na sejo so bili vabljeni: 



 2 

- k 7. točki - predstavnik JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica   

- k 8. točki -  predstavnik JZ Goriška lekarna Nova Gorica.  
 
Matej Arčon, župan: 
Dnevni red se razširi s točko 15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu MONG za leto 2013. Povedati moram, da ta točka prvotno ni bila predvidena, 
ampak smo ugotovili, da v kolikor želimo pridobiti sredstva iz državnega proračuna za 
komasacije v višini  80 % od 200.000,00 EUR, moramo odlok spremeniti in tudi načrt 
razvojnih programov. Drugi razlog pa je, da se odlok spremeni, ker bo 26. oktobra 
objavljen razpis fundacije za šport, kjer se bomo prijavili s kandidaturo skate parka. To 
sta edina razloga.  

Opravičujem se, če je prišlo gradivo nekoliko pozno, ampak še vedno ne 
prepozno, tako, da lahko kandidiramo na oba razpisa in tudi pridobimo ta sredstva. 
Moram pa povedati, da je sprememba odloka predvidena na decembrski ali morda na 
januarski seji, takrat, ko bomo pridobili ustrezna navodila s strani ministrstva za finance. 
Za uvrstitev te točke pa je potrebno seveda 17 glasov. Vsekakor pa odpiram predlog 
dnevnega reda. 

 
Svetnik Oton Filipič: 
Kot predsednik odbora za gospodarstvo menim, da zaradi higiene bi bilo prav, da se 
gradivo pripravi vsaj pred sejo odbora za gospodarstvo, da je vsaj odbor seznanjen s 
tem, čeprav s tem soglašam, ker sta samo dve postavki spremenjeni. Apeliral pa bi, da 
se letos kakor je dogovorjeno, to še enkrat obravnava bolj konkretno in bi prosil, da se to 
ne dogaja več. Namreč, večkrat se dodaja, da smo s temi gradivi vedno v časovni stiski.  
  
Matej Arčon, župan: 
Če ni več razprave o dnevnem redu, dajem najprej predlog s potrebnimi 17. glasovi, 
da se predlog odloka pod točko 15. uvrsti na dnevni red. Prosim, da glasujete. 
Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 21 glasovalo za, 1 proti.  
Predlog je bil sprejet. 
 
Dajem predlog dnevnega reda z dopolnitvijo na glasovanje. Glasujemo.  
 
Od 29 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  
 
Ugotavljam, da je sprejet naslednji dnevni red:  
1. Potrditev zapisnika 20. seje mestnega sveta, ki je bila dne 20. septembra 2012  
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
4. Poročilo o izdanih sklepih 20. seje mestnega sveta, ki je bila dne 20. septembra 

2012 
5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   
6. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v MONG (prva 

obravnava) 
7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JZ Zdravstveni dom – 

Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom 
dela in finančnim načrtom za poslovno leto 2012 

8. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JZ Goriška lekarna Nova Gorica 
za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za poslovno 
leto 2012 

9. Predlog Sklepa, da se v sklepu mestnega sveta, št. 478-321/2012 z dne 5. 7. 
2012 spremeni izmera parc. št. 555/0 k.o. 2304-Nova Gorica 
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10. Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju MONG ter na 
turističnem območju Smaragdne poti (druga obravnava) 

11. Predlog Odloka o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba s 
toplotno energijo v MONG (prva obravnava)     

12. Predlog Odloka o razglasitvi Židovskega pokopališča v Rožni Dolini pri Novi Gorici 
za kulturni spomenik lokalnega pomena (prva obravnava)  

13. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v 
letu 2012 – nakup parc. št. 198/2, 198/3, 199/3, 199/4 in 200/1 k.o. 2304-Nova 
Gorica; nakup parc. št. 569/2 k.o. 2307-Stara Gora in pridobitev stavbne pravice 
na zemljiščih za potrebe izgradnje meteornega odvodnika v Sočo   

14. Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v 
letu 2012 – prodaja parc. št. 457/3, 228/2 k.o. Rožna Dolina in parc. št. 401/24, 
402/18, 401/26, 405/4 k.o. Kromberk 

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MONG za leto 
2013.  

 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 20. seje mestnega sveta, ki je bila dne 20. septembra 
2012 
 

Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. V kolikor razprave ni, dajem na glasovanje potrditev zapisnika 20. 
seje MS, ki je bila dne 20. septembra 2012. Glasujemo.   
 
Od 29 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
Zapisnik 20. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila dne 20. septembra 2012 je bil 
potrjen. 

 PRILOGA 1  
 
 
 
2. točka dnevnega reda 

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. 
 
Svetnica Dejana Baša: 
Zadnjič sem postavila svetniško vprašanje glede gradnje stanovanjskega bloka v 
Prvačini. Dobila sem dober odgovor in se tudi zahvaljujem za tak odgovor ter lahko 
rečem, da komisija, ki ste jo župan imenoval, je zelo pozitivna.  

Zelo je pozitivno, da imamo tako komisijo pri MONG in dajem pobudo, da bi tudi v 
bodoče, preden bi sploh odkupili zemljišče, komisija, ki ste jo imenoval, nekje proučila 
možnost gradnje stanovanjskih blokov na takih območjih, se pravi v urbanem okolju, v 
podeželskem okolju in na kakšen način bi se gradilo. Res se zahvaljujem tudi v imenu 
vseh vaščanov vasi Prvačina. 
  
Svetnik Črtomir Špacapan: 
Dobil sem odgovore na vprašanja, se zahvaljujem, vendar odgovora na vprašanje glede 
postavitve reklamnih tabel v Rožni Dolini, moram reči, nisem razumel. Opažam, da v 
drugih občinah tega ni, se pravi, da obstaja nek vzvod, kako se te stvari ureja. Mislim, da 
tega ni skorajda nikjer v okoliških občinah. Tu pa piše, da inšpektor tega pač noče 
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narediti, tako, da sedaj ne razumem, kdo je tisti, ki sploh ima pristojnost, da uredi. Če 
sem prav razumel, ni nobenega, ki ima pristojnost nad tem, da bi te table odstranil.  

Drugi odgovor je glede parkiranja na Delpinovi ulici. Nisem predlagal za začetek, 
da se uredi parkiranje, ampak, da se najprej poseže v nepravilno parkiranje. Če ljudje 
parkirajo nepravilno, ni potrebno urejati prometa, ampak jih je treba samo kaznovati. Tam 
parkirajo od slaščičarne dol, tako, da ne moreš niti mimo, se pravi parkirajo na cesti.  
Mislim, da je potrebno kaznovati, da ne govorim tam pri stadionu kako parkirajo ljudje, in 
sicer na pločnikih in tako naprej, pa jih nobeden ne kaznuje. Predlagam samo, da se 
kaznuje tiste ljudi, ne da se ureja, mislim z nekim odlokom še enkrat promet v Novi 
Gorici. Če imamo zaposlenih ne vem koliko redarjev, potem ti redarji morajo urejati  
promet. Če dobiš kazen tu, kjer parkiraš pol ure ali pa pet minut več, potem morajo urejati 
tudi promet na teh ulicah. To je že stara zgodba, ko so se policaji izgovarjali, da oni ne 
urejajo promet v mestu in mi smo imeli redarje, ki tudi ne urejajo, potem smo na koncu 
ugotovili, da nobeden ne ureja. Mislim, da tam kjer ljudje nepravilno parkirajo je bolj hudo, 
kot tam kjer parkirajo pet minut več kot je ura, ker tam parkirajo pravilno. Mi moramo 
»preganjati« tiste, ki nepravilno parkirajo, ne pa nepravočasno oziroma zamudijo uro. 
Tako, da upam, da se bo ta stvar tam uredila.   

Še vedno pa ne razumem zgodbe s Hitom, ki ima na koncu Delpinove stalno 
prazno parkirišče, ulica pa je zaparkirana 24 ur na dan. Sam tega ne razumem. Zakaj HIT  
gostov ne usmerja na svoje parkirišče? Pojdite pogledati, to parkirišče je popolnoma 
prazno. Delpinova ulica je od slaščičarne do konca ulice popolnoma zaparkirana. Tako, 
da ljudje, ki pridejo na tržnico ali v druge trgovine, ne morejo tam parkirati.   
 
Svetnik Tomaž Torkar:  
Dobil sem odgovor na moje vprašanje v zvezi z vgraditvijo tahografov v kombije, ki jih ima 
v lasti Javni zavod za šport in z odgovorom nisem zadovoljen, predvsem zaradi tega, ker 
je bilo napisano, da Javni zavod za šport nima potrebe po vgradnji tahografov. Jasno, da 
Javni zavod za šport nima potrebe po vgradnji tahografov. Potrebo po vgradnji tahografov 
imamo predvsem klubi in društva, ki prevažajo otroke. Napisano je bilo, da se ti kombiji 
uporabljajo predvsem za prevoze mladinskih in članskih skupin. Logično, da se 
uporabljajo za te, ker se za ostale ne smejo uporabljati, ker nimajo vgrajenih tahografov.  

Javnemu zavodu za šport in občinskim strukturam ponovno predlagam, da 
razmislijo o vgradnji tahografov in s tem omogočijo varne prevoze otrok.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
Na prejšnji seji sem podal štiri pobude in menim, da je prav, da se jih malo pokomentira, 
ker je situacija taka, da se s temi odgovori ne morem v popolnosti strinjati. 

Najprej bi se zahvalil za vse štiri odgovore. Glede Grgarskih gmajn res upam, da 
bo občinska uprava naredila vse, da bodo postopki enakopravno obravnavani, tako kot 
so bili obravnavani pred leti za tisto prvo in drugo skupino ljudi in verjamem, da bo 
občinska uprava tudi te ljudi pozvala in se z njimi dogovorila. Nekaj časa je že minilo, vi  
veste, kdo so ti ljudje in upam, da se bodo te stvari rešile in da bodo tisti, ki upravljajo s to 
zemljo in jo obdelujejo tudi postali zemljiškoknjižni lastniki.  

Zahvaljujem se tudi za odgovor glede svetniških nadomestil. Upam, da bomo čim 
prej izpeljali postopek uskladitve pravilnika z zakonom.  

Tretja pobuda pa je bila naslovljena glede mejnega prehoda v Solkanu. S tem 
odgovorom nisem zadovoljen. Minilo je že preveč časa – 21 let. V ostalih občinah so 
zadeve rešili, tu pa je dejstvo, da je mejni prehod v Solkanu smrtno nevaren. Dogajajo se 
nesreče in mislim, da ni nobene potrebe, da kdo tam izgubi življenje. Vsako jutro je tam 
katastrofa. G. župan, bolje je, da ta mejni prehod zaprete, kot pa da čakate na milost, 
kakor sem dobil odgovor od ministrstva, da bodo dali to v last MONG. Tu je potrebno 
ukrepati takoj, ker je to sramota. Za Novo Gorico in Slovenijo je sramota kar se dogaja 
tako na Erjavčevi ulici kot v Solkanu. Res ne bi rad, da bi se komu kaj zgodilo, kajti vsak 
dan je tam ogromno stvari, ki se dogajajo in potrebno je biti operativen. 
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Četrta stvar pa je glede moje pobude, da se preimenuje Trg Edvarda Rusjana in 
ulica Borisa Kidriča. Ne morem biti zadovoljen z odgovorom, kajti komisija je to stvar 
obravnavala. Mislim, da je sklep precej ideološki. Odgovor je, da ni sedaj pravi trenutek 
za to. Zanima me, kdaj je pravi trenutek, da nekaj preimenujemo? Ali bomo te zadeve, ki 
bremenijo tako Novo Gorico kot celotno Slovenijo, še zmeraj vlekli za sabo? Menim, da je  
odgovor iz rokava potegnjen. Zanima me s katero analizo, ki jo je pripravila občinska 
uprava do datuma, ko je komisija to obravnavala, je razpolagala glede tega, koliko bo to 
stalo. Mislim, da je ta odgovor za lase privlečen. Vsako preimenovanje ulic oziroma trgov 
mestno občino ne stane nič. Zanima me ta analiza in kako lahko neka komisija odloča 
namesto mestnega sveta.  

Predlagam, da gre ta stvar naprej, se pravi na KS, da se predlog tam obravnava 
in da mestni svet potem pridobi povratno informacijo in tako kot sem predlagal, da mestni 
svet potem odloči ali da, ali ne. Ne pa, da imamo neko komisijo, ki kar po neki partijski 
liniji odloči namesto mestnega sveta in gremo kar tako naprej. Mislim, da je to v tem času 
popolnoma neprimerno. Ne bi rad govoril, da je ta moja pobuda neka ideologija, ampak 
stvar je potrebno prenehati. V Sloveniji je s temi zadevami potrebno prenehati. Slovenija 
mora iti naprej, ulice morajo dobiti imena po tem, kar se občani poistovetijo in mislim, da 
če bo še vedno tako, potem je res najboljše, da gremo za 50 let nazaj in da se te stvari 
tako dogajajo. Zame je to nesprejemljivo. Upam, da bo občinska uprava to predložila na 
KS in bo mestni svet to tudi obravnaval.  
 
Svetnik Tomaž Belingar: 
Nisem zadovoljen z odgovorom na mojo pobudo za ureditev ploščadi pri Rusjanovem 
spomeniku. Urad direktorja občinske uprave ugotavlja, da je družba Euroinvest d.o.o. 
dolžna po pogodbi vrniti ploščad pri Rusjanovem spomeniku v prvotno stanje, da pa to ni 
smiselno, ker smo v fazi priprave na novo ureditev mestnega središča, kamor spada tudi 
ureditev Rusjanovega trga in bo zato morala družba nameniti znatna sredstva, nato pa bi 
v razmeroma kratkem času to ureditev uničili zaradi končne ureditve Rusjanovega trga. S 
tem zavedanjem, naj bi bilo tudi z Euroinvestom dogovorjeno, da se trg začasno  
primerno očisti in zasilno uredi.   

Sam pa vedno bolj ugotavljam, da mi nekdo res laže, ker se od junija praktično ni 
naredilo nič, čeprav sem dobil odgovor, da se bo. Tudi ni res, da bi bilo potrebno nameniti 
znatna sredstva v to, da se prekrije tisti električni kabel in nekoliko bolj poravna teren, da 
bi izgledal vsaj malo bolj spodoben, če ne drugega. Sedaj zgleda kot nezavarovan 
ostanek nekega gradbišča in tako bo vsaj še, po mojem mnenju leto in pol, če ne več. 
Upam, da se bo res tam kaj uredilo. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Za spremembo ne bom izražala nezadovoljstva, ampak se bom lepo zahvalila načelniku 
oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo g. Niku Jurci za dogovor o izvedbi 
arhitekturne delavnice konec meseca oktobra oziroma v začetku meseca novembra v 
Grgarskih Ravnah. Naj samo spomnim, da sem podala predlog, da bi pripravili OPPN, 
vendar sva se kasneje dogovorila, da bi mogoče to nalogo raje opravili študentje 
arhitekture iz Ljubljane.  
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Zahvaljujem se oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe za odgovor v zvezi 
s problematiko v obeh garažnih hišah na Gradnikovi ulici, prav tako pa tudi mestnemu 
redarstvu za hitro in ažurno ukrepanje, kar so opazili tudi uporabniki garažne hiše na 
Gradnikovi ulici. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Najprej se uvodoma zahvaljujem za posredovan odgovor v zvezi z delovanjem družbe 
Gaj, d.o.o., ki ga je ustanovila KS Nova Gorica.  
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Z odgovorom že drugič nisem zadovoljna, ker je še posebno ta drugi odgovor 
skop, saj v enem delu ne odgovarja na moje vprašanje oziroma pobudo, da se mestna 
uprava in družba Gaj dogovorita, kako naprej s to družbo.  

Zato v skladu z 3. odstavkom 22. člena poslovnika predlagam, da se o zadevi 
razpravlja na naslednji redni seji in da se to točko uvrsti na redno sejo na dnevni red. 
Sicer je ta točka nekako pred dvema sejama že bila uvrščena, vendar ste svetniki, vsaj 
po mojem mnenju, to točko nerazumno umaknili iz dnevnega reda, tako, da ni bila 
omogočena niti razprava.  

 
Svetnik Oton Filipič: 
Odgovor na mojo pobudo glede asfaltacije ceste Sveta Gora-Grgar je zelo obširen, tudi 
od Regijske razvojne agencije, samo sem malo presenečen, da je to v NRP-ju šele za 
2015–2016. To seže že v naslednji mandat in mislim, da je brezpredmetno samo nekaj 
evidentirati in prelagati odgovornosti naprej.   

Menim, da bi bilo pošteno, da to uvrstimo vsaj v proračun za leto 2014, če ne že v 
leto 2013. Upam, da bo še enkrat rebalans, kakor je bilo že poprej rečeno. Če pa to 
prelagamo za naslednje obdobje, potem nismo naredili nič.  

Zato bi prosil, da se ta odgovor mogoče še enkrat dopolni, če je mogoča kakšna  
vizija, da bi se vsaj prej začelo delati, ali dokumentacijo, ali karkoli, ker drugače mlatimo 
samo prazno slamo.  

 
Matej Arčon, župan: 
Ker ni  več razprave, moram v skladu s poslovnikom dati na glasovanje predlog Patricije 
Šulin, da se na naslednji seji uvrsti točka glede problematike Gaj, d.o.o.. Izvolite, g. 
Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
V tem mestnem svetu sem že dosti časa. Dostikrat sem bil preglasovan, ampak to 
vzamem tako kot demokracijo. Nekateri se včasih strinjamo, nekateri se včasih ne 
strinjamo. Vi pa boste dal na glasovanje stvar, o kateri je ta mestni svet že glasoval.  

Mislim, da je to proti poslovniku in Statutu MONG in da je to popolnoma 
nesprejemljivo. Velikokrat sem bil celo razočaran nad tem, kaj je mestni svet glasoval, 
ampak sem to moral sprejeti. Tako je tudi v tem primeru in mislim, da ne moremo 
glasovati ponovno o neki zadevi, o kateri smo že glasovali, z vsem spoštovanjem do 
posamičnega mnenja vseh mestnih svetnikov in tudi občinske uprave. Menim, da tega 
predloga ne morete dati na glasovanje. Prosim pa, da preverite, če je v poslovniku 
oziroma v pravnem redu, ki vlada v Sloveniji, temu tako.  

 
Miran Ljucovič, višji svetovalec za mestni svet:  
Bom poskušal kar odgovoriti. Res je, da je bila točka na dnevnem redu in jo je mestni 
svet umaknil pred glasovanjem o dnevnem redu. Svetnica Patricija Šulin pa je dvakrat 
posredovala vprašanje skozi točko pobude, predloge in vprašanja in 3. odstavek. 22. 
člena poslovnika določa tako: «Če svetnik ni zadovoljen s posredovanim odgovorom, 
lahko od župana ali občinske uprave zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi potem ni 
zadovoljen, lahko predlaga mestnem svetu, da o zadevi razpravlja. Mestni svet o tem 
odloči brez razprave. V primeru ugoditve predlogu, mora župan uvrstiti to vprašanje na 
dnevni red prve naslednje seje.« Tako, da je čisto v skladu s poslovnikom. 
 
Matej Arčon, župan: 
Replika. Izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Ni replike. Postopkovno, ker tu ni replik. Dejstvo je, da smo o tej vsebini, ki ste jo vi že 
enkrat dali, mi že glasovali in to je ali bo ta vsebina na mestnem svetu in ta sklep je bil že  
izglasovan, da to ne gre na mestni svet. Torej, ne morete tu govoriti nekaj, potem nekdo 
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še zmeraj ne bo zadovoljen in bo po nekem levem ovinku prepeljal stvar na mestni svet. 
Mislim, da je to dvojno glasovanje in za tem stojim. Sicer ste lepo prebral, vendar  
mogoče postopek, ki sta ga vodila občinska uprava oziroma župan, ko ste vodil mestni 
svet, prvič, ko je bil ta predlog sploh ne bi smeli dati na mestni svet kot točko, kajti o tem 
prej nismo glasovali in mislim, da vam je bila volja mestnih svetnikov o tej zadevi na seji 
ko ste to dali gor, že izrečena. Tako, da se dejansko tu izrablja neka določila in voljo, se 
pravi, da potem vsakič, ko bo nekdo nezadovoljen, bo lahko tu nergal in potem bomo 
stalno ene in iste stvari spet glasovali in o njih razpravljali.  
 
Matej Arčon, župan: 
Dajem ta predlog svetnice Patricije Šulin na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 6 proti.  
Predlog je bil sprejet. 
 

PRILOGA 2, 3   
 
 

 
3. točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
 
Svetnik Aleš Jakin: 
Navezal bi se na odgovor, ki ga je dobila svetnica Dejana Baša glede stanovanjskega 
sklada, in sicer objektov v Prvačini. Sam sem 13. 3., to je bilo pred glasovanjem o tej 
zadevi, pisno po e-mailu opozoril direktorico ter člane nadzornega sveta glede te zadeve, 
ker se mi je zdela totalno neprimerna. Prej sem bil tudi predsednik nadzornega sveta in 
dobil sem takšen odgovor, in sicer, da je zadeva skladna z vsem in da sploh ni problema. 
Opozoril sem tudi, da je pred projektiranje zadeve drago, zato so mi v tem dopisu 
odgovorili, da je to minimalen strošek, približno 2.200,00 EUR.  

Zato bi rad, da občinska uprava do naslednje seje od stanovanjskega sklada 
pridobi oziroma pripravi konto kartico stroškovnega mesta Prvačina z vsemi dokumenti, ki 
sledijo tem analitičnim podatkom na konto kartici ter tudi vse druge zadeve v zvezi s 
stroškovnim mestom Prvačine, kot tudi idejno zasnovo, kako bi ta zadeva sploh izgledala. 
G. župan, hvala za odgovor, ki je bil zelo na mestu, saj se tudi meni zdi, da ta zadeva tja 
ne sodi. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Občinski upravi in pristojnim službam dajem pobudo za razširitev kapacitet vrtca in šole v 
Šempasu. V vrtcu in šoli v Šempasu zadnja leta trend vpisa otrok zelo narašča. Ker pa so 
kapacitete vrtca že zdavnaj premajhne, se je več oddelkov otrok preselilo v prostore šole, 
zato se je najprej preuredilo razpoložljive učilnice, nato pomožne prostore, garderobe ter 
celo zbornico učiteljev. Tudi sanitarni prostori v šoli niso ustrezni in prilagojeni malčkom iz 
vrtca. Ker pa posledično število otrok iz leta v leto tudi v šoli narašča, sedaj praktično ni 
več dovolj ustreznih prostorov za normalno poučevanje niti učencev, niti za kvalitetno 
varovanje in vzgojo otrok v vrtcu. Tudi dinamika in aktivnosti vrtca in šole sta zelo različni, 
tako da večkrat dnevno prihaja do velikih motenj procesa pouka učencev, ko otroci iz 
vrtca odhajajo ali pa prihajajo v svoje prostore v šoli. Število vpisanih otrok narašča, saj 
se vsako leto nekaj družin priseli v KS tega šolskega okoliša.  

Zato občinsko upravo in pristojne službe pozivam k hitremu pristopu in rešitvi 
prostorske stiske vrtca in šole v Šempasu.  
 
Matej Arčon, župan: 
Naslednja je svetnica Milojka Valantič v imenu odbora za gospodarstvo. 
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Svetnica Milojka Valantič: 
Odbor za gospodarstvo je na svoji redni seji 16. 10. 2012 sprejel sklep, da naj se na seji 
mestnega sveta dne 18. 10. 2012 poda sledečo pobudo, katero v imenu odbora sedaj 
dajem.   

Odbor za gospodarstvo daje pobudo Javnemu podjetju KENOG d.o.o. Nova 
Gorica, da se prične pogajati z Adria plinom d.o.o. in se do konca oktobra dogovori za 
najnižjo nabavno ceno plina, ki velja na tržišču. Poročilo o doseženih rezultatih pogajanja 
naj odgovorna oseba Javnega podjetja KENOG d.o.o. Nova Gorica poroča na 
novembrski seji odbora za gospodarstvo.  

 
PRILOGA 4  

 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam vprašanje za občinsko upravo, in sicer, če se prav spominjam je bila MONG  
investitor ali pa vsaj plačnik investicije v novo dostopno cesto na odlagališče odpadkov 
Nova Gorica. V sklopu te investicije je bila zgrajena tudi javna razsvetljava na križišču z 
Vipavsko cesto in to cesto.  

Sprašujem občinsko upravo, zakaj po tolikih letih puščanja v uporabo te dostopne 
ceste, še vedno ne funkcionira ali pa ni v funkciji javna razsvetljava? Če smatra, da ni 
potrebna, istočasno sprašujem, zakaj je bila zgrajena in kdo je po nepotrebnem zapravljal 
denar? 

 
Svetnik Miran Müllner: 
Danes imam majhno vprašanje oziroma pobudo. Vprašanje bi bilo glede podjetja 
Euroinvest, kateremu že leta in leta občinska uprava obilno pomaga tako v času 
izgradnje kot pri pomoči glede programov, ki se izvajajo. Rad bi dobil vse pogodbe 
oziroma kaj je bilo iz občinskega proračuna tej družbi omogočeno.  

Zanima me tudi, kako je potekal razpis za vinoteko, na kakšen način se je to 
izvedlo, skratka vse, kar je povezano z občinsko upravo in družbo Euroinvest d.o.o.  

 
Svetnik Anton Peršič: 
Pri obravnavi občinskega prostorskega načrta v tem letu je bilo že večkrat govora, kdaj  
naj bi bil ta prostorski načrt urejen. Mesec september je bil tu večkrat omenjen kot nek 
termin, ko se bodo že poznali neki rezultati o tem, kje je ta občinski prostorski načrt. 
Danes še ne vemo veliko o tem, zato bi prosil, da dobimo podatek o tem, na kakšni točki  
je sedaj občinski prostorski načrt oziroma kdaj bo to urejeno.  

Ker imam že besedo, bi še nekaj povedal. Sedaj je jesen in vsako jesen so kot 
zadnji jesenski plodovi tudi kostanji. V soboto in nedeljo imamo v Vitovljah praznik 
kostanja in vas vse prisrčno vabim. Kulturni in zabaven program bo zanimiv zato prisrčno 
vabljeni v Vitovlje v soboto in nedeljo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala lepa. Vam bom kar na hitro in kratko tudi odgovoril, ne glede praznika kostanja, 
ampak glede sprejema občinskega prostorskega načrta. Moram povedati, da smo v 
zaključni fazi in vlagamo vse napore, da bi na novembrski seji sprejeli občinski prostorski 
načrt, čakamo še zadnje soglasje od kmetijcev. Upam, da ga bomo imeli kmalu v hiši. 
Pripravljen je že tudi dokončni odlok in želimo si, da bi na novembrski seji ta dolgo 
pričakovani dokument tudi sprejeli. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Predlagam, da se cesta, ki pelje iz Rožne Doline proti Novi Gorici, mislim na krožišče na 
Grčni, desni pas, ki pelje, ima napis Industrijska cesta, je prekrižana, neprometna in ne 
izkoriščena. Nasprotni pas pa je stalno zgoščen in je pri tem nevarnost naleta vozil.  

Zato predlagam, da se pas Industrijska cesta spremeni za smer Bovec. S tem se 
bo promet sprostil.  
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PRILOGA 5 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Imam dve pobudi in štiri vprašanja, ampak kratka.  

Naprej predlagam, da se pripravijo dopolnila odloka o javnem redu s prepovedjo 
oziroma določili glede pitja alkoholnih pijač v javnosti oziroma na javnih površinah. Prav 
tako predlagam, da se mestni svet na eni izmed naslednjih sej seznani s stanjem zlorabe 
alkoholnih pijač v MONG.  

Predlog pa utemeljujem z naslednjim. Če sem prav zasledila, odlok o javnem redu 
in miru namreč v občinskem registru nima navedenega datuma sprejema, v uradnem listu 
pa sem zasledila leto 1986 in nato dopolnitev leta 2000, kar seveda pomeni, da je odlok 
potreben prevetritve. Glede nevarnosti uporabe alkoholnih pijač je v Sloveniji močno 
podcenjeno. Podatki nas glede zlorab alkohola uvrščajo v sam vrh in če mi dovolite, 
naštejem samo naslednja dejstva, da je letna potrošnja alkohola v Sloveniji za 50 % večja 
kot evropsko povprečje, da 15 do 20 % odraslih Slovencev čezmerno uživa alkoholne 
pijače, da je med zaposlenimi moškimi 100.000 oseb odvisnih od alkohola, zaradi 
negativnih zgledov ima 16 %  15- letnikov doma ali v šoli težave zaradi pitja alkohola in v  
Sloveniji vsako leta zaradi posledic škodljivega uživanja alkohola umre več kot 1000 ljudi. 
Slovenija sodi v sam vrh držav z največjo umrljivostjo zaradi alkoholnih kroničnih bolezni 
jeter in ciroz. Ključne spremembe odloka o javnem redu in miru glede na prepoved 
popivanja na javnih površinah so vnesle že občine Kranj, Velenje, Ptuj, Jesenice, Krško, 
Žirovnica, Vransko, Poljčane.  

Drugo vprašanje. Sprašujem, kdaj bo javni razpis za izvajalca prireditev ob novem 
letu v MONG?  

Tretjič. Prosim, da se mi do naslednje seje v mesecu novembru pripravi ocena 
realizacije proračuna za leto 2012 do konca koledarskega leta. 

Četrtič. Predlagam, da se na novembrsko sejo uvrsti poročilo o delovanju EZTS-
ja, kajti svetniki smo o tem seznanjeni zgolj le iz medijev. 

Petič. Sprašujem, ali župan podpira prizadevanja Solkancev za uresničitev 
muzeja mizarjev? Solkanci imajo izdelan program tudi drugih dopolnilnih vsebin in ali je 
občina pripravljena za to tudi kaj prispevati? Tu mislim zlasti na prostore za izvajanje te 
dejavnosti. 

Šesto vprašanje. Glede na to, da se s pomembnim spomenikom vodnjakom in 
kapelico iz I. svetovne vojne v Grgarskih Ravnah, kljub obljubam in baje pridobljenih 
evropskih sredstvih nič ne dogaja, KS Bate izražajo zaskrbljenost in sprašujejo, kje je 
zadeva sploh obtičala?  
 
Svetnica Dejana Baša: 
Imam sledečo svetniško pobudo oziroma tudi vprašanje. Prišla je na pobudo KS Solkan 
in sicer sem tudi sama opazila. V Solkanu na križišču oziroma na parkirišču pri križišču za 
Brda in Soško dolino je povečano število ustavljenih turistov. Tam se ustavljajo tudi 
takrat, ko se izvajajo skoki iz mosta, ko fotografirajo star most. V naslednjem letu imamo 
v planu, da postavimo po občini več tabel s turistično ponudbo in od občine smo dobili 
tudi že soglasje, da bo tam postavljena ta turistična tabla in zato predlagam, da bi na 
tistem mestu postavili javno stranišče. Vem, da se boste vprašali in rekli, da bodo tudi 
nekateri drugi to zahtevali. Menim, da je to upravičeno, vsaj v poletnih časih, da bi bilo to 
urejeno, kajti tako domačini, kot tudi turisti o tem sprašujejo in mislim, da bi bilo to za 
razmislek. V letošnjem letu imamo kljub krizi povečan obisk turistov v naši občini in   
mislim, da moramo s takim tempom tudi to nadgraditi.  
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 
Najprej eno razmišljanje. Zadnjič sem se spet peljal skozi ta nesrečni, sedaj že lahko 
rečem zame Solkan in sem se ustavil spet zadaj za mestnim avtobusom, ki je ustavil na 
cesti, medtem, ko so bili na avtobusni postaji parkirani trije avtomobili.  
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Razmišljam, da bi podal kazensko ovadbo proti tistemu, ki je zarisal parkirne 
prostore na avtobusni postaji, ker se mi zdi to res skrajno žaljivo do občanov in pa 
seveda do agende Evropa 2020, ko izganjamo avtobus iz avtobusne postaje in tja 
postavljamo avtomobile. Mislim, da je to res ekstremen primer v Evropi in da nobeden ni 
bil tako neumen, da bi avtobusne postaje preurejal v parkirana mesta. Mislim, da tistega, 
ki je to zarisal, bi ga bilo potrebno zapreti.    

Drugo vprašanje, ki ga imam pa je obračunavanje nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Postavil sem vprašanje glede parkirišča tu zadaj in vidim, da tu res 
vlada neko čudno stanje, ker sedaj pokrajinski arhiv zapira svoje parkirišče in tu zadaj je 
verjetno od banke.  

Zanima me, če vsi, ki imajo ta parkirišča plačujejo nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, tudi Projekt? Slišal sem, da Projekt tudi za nekatera druga zemljišča 
v mestu sploh ni plačeval nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in da ga je šele 
sedaj začel plačevati. Zanima me tudi, kdo je za to kriv in tretje v zvezi s tem je 
vprašanje, kako se plačujejo in ali se sploh plačujejo nadomestila za  uporabo stavbnega 
zemljišča od podjetij, ki so v stečajnem postopku? Vemo, da imamo zelo veliko območje 
Majskih poljan, ki so »v stečaju« Primorja in zanima me, kako je v primeru, ko gredo 
podjetja v stečaj, ali iz stečajne mase plačujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča? 
  
Svetnik Tomaž Belingar: 
Da ne bomo danes govorili samo o židovskem pokopališču, imamo tudi druga 
pokopališča v naši občini. Pred dnevi sem opazil, da je obzidje solkanskega pokopališča 
v katastrofalnem stanju, ne samo estetsko, ampak se predvsem v nekaterih delih zelo 
kruši oziroma celo podira.  

Predlagam, da se pregleda stanje in naredi neko oceno vrednosti obnove ter se ta 
sredstva zagotovi KS Solkan za obnovo obzidja solkanskega pokopališča v proračunu 
2013.  

 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 
Imam tri pobude. Dobila sem pismo stanovalcev bloka v središču mesta Delpinova 24, 
Kidričeva 18, Ulica Tolminskih puntarjev 2, v katerem ugotavljajo, da se je glede na 
njihovo peticijo v letu 2011 stanje v zvezi s prirejanjem javnih prireditev v centru mesta in 
glede hrupa, ki se širi iz gostinskih lokalov, nekoliko izboljšalo, vendar imajo kljub temu še 
vedno nekaj pripomb in pobud glede koncertov in javnih prireditev v centru mesta, glede 
obratovalnih časov gostinskih lokalov, uvedbe prepovedi pitja na javnem kraju in 
spremembe odloka o javnem redu in miru, baje je bil zadnji sprejet leta 1986 in glede 
prometne ureditve centra mesta. Pismo, ki so mi ga poslali, bom predložila. Lepo 
prosim,da občinska uprava zadeve preuči in  ustrezno ukrepa. 

Potem so mi spet poslali eno pismo, in sicer stanovalci Ulice XXX. divizije v zvezi 
z uskladitvijo cen plina za centralno ogrevanje stanovanjskih blokov skladno z novimi 
tržnimi cenami. Pismo je podpisalo 74 stanovalcev. Zdaj vam ga bom prebrala. »V zvezi 
z novo nastalo situacijo pri ceni plina oziroma posledično ceni ogrevanja za naslednjo 
kurilno sezono ugotavljamo, da KENOG še ni znižal cene ogrevanja, čeprav mnoga 
komunalna energetska podjetja že sklepajo pogodbe po bistveno nižji ceni od sedanje, 
tudi do 30 %. Zato stanovalci blokov XXX. divizije, Nova Gorica zahtevamo, da se 
nemudoma znižajo cene plina zaradi ogrevanja na raven, ki jo ponuja GEN-I. Zahtevamo 
tudi, da se napravi analiza stroškov ogrevanja stanovanjskih blokov v Novi Gorici 
primerjalno z večjimi slovenskimi mesti. Po naših informacijah so mesečni stroški 
ogrevanja pri nas višji kot v centralni in severno vzhodni Sloveniji kljub toplejši klimi. 
Hkrati zahtevamo, da se pogodbe o dobavi energenta sklepa podobno kot za električno 
energijo z možnostjo takojšnjega prehoda na nižje cenovnega ponudnika, brez 
vsakršnega pogojevanja. Želimo tudi, da smo seznanjeni s pogodbo o dobavi energenta 
pred njenim podpisom. S spoštovanjem. Stanovalci blokov XXX. divizije v Novi Gorici.« 
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Tretja, kratka pobuda. Dajem pobudo, da se v KS Kromberk–Loke od križišča Pri 
hrastu do pokopališča pri Sveti Trojici uredi prometna signalizacija za ureditev hitrosti. 
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

Poročilo o izdanih sklepih 20. seje mestnega sveta, ki je bila dne 20. 
septembra 2012 

 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Če razprave ni, dajem na glasovanje predlog poročila o izdanih 
sklepih 20. seje MS, ki je bila dne 20. septembra 2012. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
Poročilo je bilo sprejeto.  

PRILOGA 6  
 
 
5. točka dnevnega rega 

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Matej Arčon, župan: 
Besedo dajem predsedniku komisije. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Direktor visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske je MONG kot enega od 
ustanoviteljev pozval, da zaradi poteka mandata članom upravnega sveta, ki poteče 30. 
novembra letos, imenuje svojega predstavnika v upravni svet. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja je glede na prispelo prijavo sklenila, da mestnemu svetu 
predlaga, da za predstavnika MONG v Upravni svet Visokošolskega in raziskovalnega 
središča Primorske, Nova Gorica imenuje mag. Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Mitja Trtnik, podžupan:  
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni razprave. Na glasovanje dajem predlog sklepa, da 
se za predstavnika MONG v Upravni svet Visokošolskega in raziskovalnega 
središča Primorske, Nova Gorica imenuje mag. Mirjam Bon Klanjšček. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za, 1 proti.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Predsednica Sveta zavoda Osnovna šola Solkan je MONG pozvala, da poda mnenje o 
prijavljenih kandidatih na razpisano delavno mesto ravnatelja Osnovne šole v Solkanu. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dobila prijave dveh kandidatov 
z vsemi potrebnimi prilogami in po pregledu dokumentacije komisija predlaga, da mestni 
svet poda poda pozitivno mnenje k imenovanju Leonide Gregorič in Marijana Kogoja, ki 
sta v postopku, za ravnatelja Osnovne šole Solkan. 
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala lepa. Odpiram razpravo.  
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
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Imela bi samo eno kratko vprašanje za  komisijo. Na podlagi česa se je komisija odločila, 
da poda obema kandidatoma pozitivno mnenje?  
 
Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Komisija je ugotovila, da oba izpolnjujeta pogoje, zato se je odločila, da obema poda 
pozitivno mnenje. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sam bom sicer glasoval, da se poda pozitivno mnenje obema kandidatoma, vendar  
opozarjam. Glede na to, da je čisto politična odločitev, ker komisija je ugotavljala, sam 
nisem nič ugotavljal, sicer verjamem komisiji, bi bilo korektno, da se glasuje o vsakem 
kandidatu posebej. Kajti, če bi se sam odločil, da želim podati pozitivno mnenje samo 
enemu od obeh, mi je to onemogočeno.  
 
Miran Ljucovič, višji svetovalec za mestni svet: 
Poskusil bom odgovoriti. Procedura je pač takšna, kakršna pač je. Mestni svet je dolžen 
podati mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje in ima tudi možnost, da kandidatu ne 
poda soglasja, vendar mora tudi povedati, zakaj mu ne poda soglasja oziroma 
obrazloženega mnenja. Ga. Darinka, mestni svet mora podati obrazloženo mnenje v 
skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo itd. Svet zavoda je tisti, ki pridobi mnenja 
lokalne skupnosti, sveta staršev, učiteljskega zbora in na koncu je svet zavoda tisti, ki 
izmed, v tem primeru dveh kandidatov, izbere kandidata in zaprosi ministra za mnenje. 
Minister je dolžen mnenje podati v roku 30 dni. Žal je takšen postopek. 
 
Mitja Trtnik, podžupan:  
Še kakšno vprašanje, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sem bil očitno napačno razumljen ali pa sem slabo artikuliral svoje mnenje. Želel sem 
samo opozoriti, če mestni svet glasuje o sklepu o podaji pozitivnega mnenja, glasuje na 
način, da se svetniki izjasnijo - glasujem za ali glasujem proti. Ker je ponujeno glasovanje 
o dveh imenih istočasno, je onemogočena moja osebna volja, da glasujem za vsakega 
posebej. O tem govorim.  
 
Svetnik Aleš Jakin: 
Tudi če bi dali samo enega, bi bila mogoče potem moja volja onemogočena, ker bi se rad 
izrekel o dveh. Tako, da nima smisla o tem debatirati. Komisija se je soglasno odločila, 
da poda obema kandidatoma pozitivno mnenje in mislim, da se o tem velja odločiti - da 
ali ne.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Obžalujem, da se ne razumemo. Ne glasujemo o sklepu komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, mi glasujemo o dajanju pozitivnega mnenja k 
imenovanju dvema kandidatoma, lahko damo enemu, lahko damo obema, lahko ne damo 
nobenemu. Če sta podana v glasovanje v paketu, ni možna selekcija. Ali to razumemo ali 
ne? 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Hvala lepa. Glasujemo pa o predlogu komisije, ki je dala pozitivno mnenje obema 
kandidatoma. Najprej glasujemo o predlogu komisije.  
 
Miran Ljucovič, višji svetovalec za mestni svet: 
Skladno s poslovnikom se najprej odloča o predlogu komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, v kolikor ni sprejet, se glasuje o predlogu svetnika. Tako določa 
poslovnik. 
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Svetnik Miran Müllner: 
Imel bi postopkovno, ker kolega Vodopivca nisem razumel kot že dostikrat doslej. Zanima 
pa me, ali predlagate, da dajemo obema pozitivno mnenje, s tem, da za nekoga velja 
malo bolj pozitivno mnenje? Ali kaj drugega? Sam ne razumem, o kom bi vi najprej 
glasovali, to niste povedali. Po abecedi, hvala. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
V tem primeru gre samo za možnost demokratične izbire. Kar pomeni, da bomo lahko 
glasovali prav tako za pozitivno mnenje vsakega od njiju, ampak bi želeti glasovati 
ločeno. Tak je bil predlog g. Vodopivca.  
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Kolega podžupan, sam mogoče tudi razumem predloge, ki jih podajajo svetniki, vendar je 
to stvar poslovnika oziroma kako poslovnik določa delovanje tako komisije kot mestnega 
sveta. Se pravi, če hočemo spoštovati poslovnik, je potrebno skladno s proceduro 
glasovati o predlogu komisije, če ta predlog ni sprejet, lahko glasujemo o alternativnem 
predlogu, je pa stvar ureditve v poslovniku oziroma v novem poslovniku, da se te zadeve 
tudi drugače definira. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Hvala lepa, mislim, da je vaše mnenje enako z mnenjem, ki ga je povedal g. Ljucovič. 
Predlagam, da damo predlog komisije na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 20 glasovalo za, 1 proti.  
Sklep je bil sprejet.  
 

PRILOGA 7, 8 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v MONG  
 
Matej Arčon, župan: 
K besedi vabim načelnico gospo Metko Gorjup. 
 
Poročevalka: Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Na oddelku za družbene dejavnosti smo se odločili, da bomo prenovili in poenotili vse  
odloke, ki se nanašajo na sofinanciranje programov, projektov in programov, ki so v 
javnem interesu mestne občine in na katere se v največjem številu prijavljajo društva. Na 
razpise pa se seveda lahko prijavijo ustanove in druge pravne osebe, seveda pod 
pogojem, da je njihov prijavljen program oziroma projekt neprofitne narave.  

Odloki so predvsem poenoteni v prvem delu, v katerem smo podrobneje opredelili 
namen, upravičence, pogoje za  pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, drugi del 
pa so merila, ki so seveda specifična. Tako tudi ta odlok o sofinanciranju letnega 
programa športa v MONG je prvi izmed odlokov, ki smo ga predložili v obravnavo 
mestnemu svetu. Videti je precej obsežen, vendar precejšen del tega odloka zavzemajo 
prav merila.  

V prvem delu ni nekih posebnih sprememb. Predmet sofinanciranja so predvsem 
vsebine športnih programov in razvojne in strokovne naloge v športu. Kaj bomo od tega 
sofinancirali je pa seveda odvisno od letnega programa športa, ki ga mestni svet sprejme 
vsako leto. Tam se potem opredeli tudi vsebine in če proračun še ni sprejet običajno 
procentualno v kakšnem deležu se določeno področje sofinancira.  
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Na kratko bi predstavila samo stvari, ki so nekako bistvenega pomena, ker odlok 
ni doživel nekih bistvenih sprememb, ker podlaga za njegovo sprejetje, to je Zakon o 
športu, se pač ni spremenil, je še vedno tak kot je. Nacionalni program športa pa je 
prenehal veljati, vendar na državni ravni še ni bilo novega in po priporočilu ministrstva se 
uporablja še naprej. Kar je za naše upravičence oziroma prijavitelje na razpise bistveno 
so pogoji za sofinanciranje, in sicer sta to dve točki, da morajo imeti prijavitelji poravnane 
vse obveznosti s področja svojega delovanja, to je športne dejavnosti, do Javnega 
zavoda za šport in do drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MONG, to so 
predvsem šole, ki oddajajo svoje telovadnice v najem.  

Drugi pogoj pa je, ki se nam ponavlja, da se na javni razpis ne bo mogel prijaviti 
tisti prijavitelj, ki bo imel v zadnjih treh mesecih pred odpiranjem prijav na razpis, več kot 
en mesec blokiran svoj tekoči račun. To je glede 6. člena.  

Naslednje poglavje je postopek dodeljevanja sredstev. Tu smo nekako dodelali 
naloge, ki jih ima strokovna komisija, katero imenujeta župan in upravni organ. Bistvena 
naloga strokovne komisije je, da potrdi predlog razdelitve sredstev, ki je nato osnova za 
izdajo odločbe v upravnem postopku, katero izda pristojni oddelek. 

V 20. členu je tudi sedaj definirano, kaj je lahko predmet pritožbe in jasno piše, da 
predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za vrednotenje in izbor programov 
športa. Dopolnili smo tudi postopek izplačevanja oziroma nakazovanja sredstev, sicer 
nenapisano pravilo je že bilo, smo pa v pogodbi opredelili, kako se prijavitelju nakaže 
sredstva, tako da je sedaj to v odloku določeno. Za program športa se sredstva nakažejo 
v dveh delih. En del v 30 dneh po podpisu pogodbe, drugi del pa po prejemu oziroma, ko 
oddajo končno poročilo o izvedbi. Za večje športne prireditve se sredstva nakažejo v roku 
do 30 dni po prejemu poročila o izvedbi, za profesionalne trenerje pa se sredstva 
nakazujejo v mesečnih dvanajstinah in sicer zadnji dan v mesecu za tekoči mesec. 
Podrobneje smo opredelili tudi nadzor nad porabo sredstev, ki je sedaj v odloku 
podrobneje opredeljen, prej smo pa s pogodbo.  

Glede meril ni nekih bistvenih sprememb. So določeni popravki, ker se je to 
pokazalo skozi vsakoletne razpise, da je treba določene stvari nekoliko dodelati, dodati. 
Ena bistvena sprememba je, da smo opredelili velikost skupine tudi navzdol, ker pri večjih 
skupinah, kjer se je do sedaj sofinanciralo velikost 20 v skupini, smo sedaj v odloku 
opredelili, da jih mora biti najmanj 5, drugače se pač ne sofinancira. 

 Pri vrednotenju večjih športnih prireditev je sedaj omogočena večja diferenciacija, 
npr. če gre za neko večjo prireditev v mestu, ali pa če nek lokalni klub recimo organizira 
neko prireditev, ne mora biti sedaj to izenačeno. Prav tako je pri trenerjih. Trener se lahko 
financira tudi pri tistih panogah, kjer zaradi narave področja športa prijavitelj oziroma  
trener nima vseh pogojev za sofinanciranje, ker mora biti pač izpolnjen pogoj piramide. 
Pri nekaterih športih to že zaradi narave športa ni možno in tako so lahko vsaj delno 
sofinancirani. 

Uveden je tudi nov segment stroškov, ki ga do sedaj ni bilo, in sicer prav na 
področju sofinanciranja športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v vrhunski šport. 
Glede na nacionalni program športa se lahko financira le strokovni kader in javne 
površine. Prav pri tej skupini otrok in mladine pa nastajajo tudi še drugi stroški. Tu je tudi 
največja množičnost in ti stroški so lahko: stroški za prijavnine, potem so članarine 
zvezam, lahko tudi kilometrine, nastaja veliko stroškov, ki jih do sedaj na noben način 
nismo mogli sofinancirati. Sedaj je to možno. Seveda pa to ne pomeni avtomatizma, 
odvisno bo predvsem od tega, kako se bomo odločili, ko bomo sprejemali letni program 
športa. Mislim, da sem bistvo povedala. 
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala. Odbor? 
 
Tomaž Torkar, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport ni imel pripomb in predlaga sprejem v predlagani obliki. 
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Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Mislim, da je prav, da imamo ta odlok o sofinanciranju letnega programa danes na točki 
dnevnega reda in da ga bomo kot takega sprejeli, mogoče s kakšnim manjšim 
popravkom.  

Načelnica, omenili ste nacionalni program športa. Treba je vedeti, da v Sloveniji 
nacionalni program športa že skoraj dve leti ne velja, da je Zakon o športu slab, da je 
Zakon o društvih še iz prejšnjih časov in da je dejansko šport ena od tistih družbenih 
dejavnosti, katera je v teh kriznih časih posebej na tapeti. Tako, da verjamem, da bo ta 
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v MONG našim društvom pomagal, ne 
da jih bomo preveč zategovali, ampak, da bomo znali biti fleksibilni pri dodeljevanju 
sredstev in da bomo resnično podelili sredstva tistim, kateri delajo v športu ter jim priznali 
to njihovo dejavnost, ki jo vsako leto izvajajo.  

Mislim, da bi bilo potrebno v 4. členu samo dodati, da pripravi predlog letnega 
programa športa za naslednje leto oddelek za družbene dejavnosti v sodelovanju z  
Javnim zavodom za šport Nova Gorica in Športno zvezo Nova Gorica. Športna zveza je 
tisti strokovni organ, katera lahko govori o programih in ve, kaj se na določenem področju  
športa dogaja, javni zavod pa je dejansko samo zavod, ki upravlja z nekimi objekti. V 
samem odloku je športni zvezi priznana ta dejavnost in to delovanje in mislim, da je prav, 
da se v 4. členu doda še to besedico.   

Moram povedati, da sem resnično tudi zaskrbljen glede tega, ker država 
namerava dvigniti DDV tudi za uporabnike telovadnic in dvoran. Že sedaj so nekatere 
dvorane zaradi finančnega stanja v državi precej prazne, upam, da ne bomo športa dali 
samo nekaterim bogatim v Sloveniji, ampak, da ga bomo tudi preko tega odloka 
poskušali približati predvsem mladini oziroma do tistih najstarejših, ki se poskušajo samo 
rekreirati.  

Tako, da apeliram na to, da oddelek poskuša v letošnjem letu narediti maksimalno 
vse, da ohranimo tiste športe, ki v teh časih sploh še delujejo, kajti marsikdo je zaradi 
finančne situacije in zaradi nerazumljivih odločitev glede DDV-ja. DDV je dejansko naš 
največji sovražnik v tem segmentu, kajti mi dajemo društvom nek denar, potem pa to 
društvo mora odvajati davek v državo. Se pravi, da je cel kup sredstev, ki ne gredo 
direktno v strokovno športno dejavnost, ampak se vračajo v državo. Menim, da to ni 
pravilno in upam, da bomo našli neko pot, da bomo tudi to leto prebrodili brez velikih 
pretresov. 
  
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Mislim, da odlok tako kot sem ga preletela, je bil zagotovo potreben prenove ali dopolnil, 
ki se pač prenašajo oziroma, ki jih narekuje spremenjen način življenja in tudi ocenjujem, 
da je sorazmeroma dobro pripravljen. Vendar bi kljub temu imela nekaj pomislekov in se 
tu tudi dejansko navezujem na g. Müllnerja.  

Mislim, da v občini le moramo razmišljati v tem smislu, da bi športno aktivnost 
imelo čim več mladih, ker vemo, da šport sodi vendarle med tiste aktivnosti, ki neverjetno 
veliko pomagajo, da marsikateri mladostnik ali mlajši človek recimo, ne zgolj, da mu  
vcepi odnos do zdravega načina življenja, gibanja in tako naprej, ampak tudi dejansko ga 
lahko odvrne od tako imenovane neprimerne družbe in pa neprimernega razmišljanja. 
Zato mislim, da bi veljalo razmišljati, verjamem, da je to zelo težko razmišljati prav pri 
najemih telovadnic in podobnih športnih objektov, kako pomagati tudi tistim društvom, ki 
mogoče nimajo idej o tem, da bodo vzgajali vrhunske športnike, ampak se s srcem 
ukvarjajo z našo mladino in mislim, da takih društev v Novi Gorici niti ni tako malo.  

Drugače pa bi imela samo pomislek oziroma neke vrste predlog. Pri izobraževanju 
oziroma usposabljanju kadrov ste v drugi alineji napisali, da ima društvo pravico do 
izobraževanja dveh kandidatov in sprašujem, ker ta izobraževanja so lahko različno 
financirana, se pravi različne vsote, ali je to dovolj do dveh kandidatov, ali bi bilo smiselno 
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opredeliti tudi vsaj zgornjo vsoto, da bi nekako to enakomerno porazdelili med društva in 
ostale.  

Naslednje vprašanje. Lahko je to laično vprašanje, zato se že v naprej 
opravičujem, vendar me zanima kaj pomeni kakovostni šport, v kakšnem smislu in kako 
vrednotimo to kakovost in v obrazložitvi me zanima, kaj pomeni delna poenotenost z 
drugimi veljavnimi akti o sofinanciranju na drugih področjih, ker vemo, da včasih tu 
prihaja do hude krvi med posameznimi društvi oziroma posameznimi prijavitelji.  
 
Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
Pomagal mi bo svetovalec, v kolikor ne bom vedela vseh odgovorov.  

Začela bom na koncu. Gre prav za poenotenje teh osnovnih zadev, ne glede 
namena kdo se lahko prijavi in pogoje smo nekako poskušali, da je pri vseh vsaj približno 
enako, če slučajno ni kje krovni zakon kaj drugače predpisal. Ker vemo, da na področju 
športa imamo samo ta, mislim, nimamo prav postopkov javnega razpisa nikjer 
dodelanega ali drugih, ker pač Zakon o športu tega ne ureja, medtem ko ZUJK za 
področje kulture pa tudi ta postopek zelo podrobno določa. Recimo, sedaj je šport čisto 
drugačen, zato tudi ostalih sedaj nismo dali tu zraven, ker pri športu imamo čisto drug 
sistem vrednotenja meril, medtem ko pri drugih društvih zahtevamo, da imajo tudi lastno 
udeležbo, nek določen prag, da sploh vstopijo recimo v sistem sofinanciranja. Pri športu 
dejansko je vse nekako pozitivno naravnano, ni izločanja, razen tistih splošnih pogojev, 
če jih ne izpolnjuje.  

Potem recimo postopek, da opredelimo, kaj bo delala komisija, kaj dela upravni 
organ, kako je postopek pritožbe. Do sedaj smo imeli to precej različno. Sedaj pri drugih 
društvih imamo tudi nekakšno formulo, ko lahko prideš do točk. Tu pri športu je cel kup 
nekih tabel. Sistem je čisto drugačen. Tu so neki osnovni kriteriji in potem dejansko samo 
odobrimo, da dobijo. Ne vem, če sem vam prav dosti pojasnila.   

S tema dvema kandidatoma je pa tako, da smo napisali pač dva. Nekaj je treba 
vedeti, da mi vse sofinanciramo pač na podlagi sredstev, ki jih imamo. Letni program 
športa je potem tisti, kjer mi opredelimo, katere panoge bomo sofinancirali, recimo v 
naslednjem letu. Tudi katero kategorijo bomo podpirali. Mi sedaj v glavnem podpiramo, 
da se da čim več za otroke in mladino. To je osnova. Sedaj otroci niso vsi v vrhunskem 
programu, so tudi noter drugi programi. Je pa res, da nismo vsaj zadnje leto toliko 
podpirali rekreacije, recimo za starejše. Na oddelku smo se odločili, da bomo podpirali 
oziroma večina denarja naj bi šla za otroke in mladino. Tudi pri trenerjih smo nekako dali 
dva, ker vidimo koliko je denarja, ker znotraj tu je ogromno stvari, ki jih je potrebno 
sofinancirati in nikakor ne pridemo skozi. Lahko napišemo tudi več, ampak bo potem 
kljub vsemu manj. Je pa odvisno od letnega programa športa. Kako se bomo tam odločili, 
če ne bo denarja, bomo lahko rekli, da tistega tudi ne bo, ker je odlok celovit zajema vsa 
področja, če pa ni denarja, potem bo pa treba izločati. To bo pa stvar mestnega sveta. 
  
Matej Arčon, župan: 
Če je svetnica zadovoljna z odgovori in če se tudi svetnik g. Miran Müllner strinja in 
seveda, če se strinjate tudi svetnice in svetniki, bi lahko ta odlok prekvalificirali v drugo 
branje in ga tudi sprejeli.  

Vsebinska pripomba na konkreten člen je bila samo od svetnika Mirana Müllnerja, 
in sicer je predlagal, da se v 4. členu doda besedilo »in Športno zvezo Nova Gorica«.  

Najprej dajem na glasovanje predlog, da se odlok prekvalificira v drugo 
branje. Potrebnih je 17. glasov. Glasujemo. 

 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  
Predlog je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog dopolnitve svetnika Mirana Müllnerja, da se v 4. členu 
odloka za besedilom šport Nova Gorica doda »in Športno zvezo Nova Gorica.«  
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Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  
Predlog je bil sprejet. 
 
Dajem predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v MONG v drugem 
branju na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 21 glasovalo za.   
Odlok je bil sprejet.  

PRILOGA 9 
 

  
7. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JZ Zdravstveni dom - 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s 
Programom dela in finančnim načrtom za poslovno leto 2012 
 

Matej Arčon, župan: 
Izvolite direktor, imate na razpolago pet minut časa. Beseda je vaša. 
 
Poročevalec: mag. Darko Tomšič, direktor JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno 
varstvo Nova Gorica 
Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Bom čisto kratek, ampak zaradi boljše 
predstave o zavodu bom najprej podal informacijo o dejavnosti zavoda.  

Imamo specialistične ambulante, in sicer dve ortodontski, oralno kirurgijo, zobno 
protetiko in rentgenologijo, pod katero spada tudi preventivna služba. Potem imamo 11 
ambulant mladinskega zobozdravstva 7,76 tima zobozdravstva za odrasle, ravno tako 11 
ambulant 11,58 tima, s tem, da smo v letošnjem letu pridobili še en program in smo odprli 
novo ambulanto v domu upokojencev, tako, da imamo sedaj 9,98 tima. Imamo potem še 
zobni rentgen, zobotehnični laboratorij v Šempetru. Uprava zavoda pa se nahaja v 
Šempetru.  

Na odboru sem dobil še eno vprašanje v zvezi z deležem koncesionarjev, tako, da 
sem pripravil še ta odgovor. Zasebniki s koncesijo opravijo še dodatno 9,5 tima storitev 
zobozdravstva za odrasle, 1 tim pa je še dodatno dodeljen železnikarskemu 
zdravstvenemu domu. Pri mladinskem sta še 2 tima, v oralni kirurgiji pol tima, v 
specialistično protetiki še pol tima, v paradontologiji 1,3 tima. Zasebni koncesionarji imajo  
v našem zavodu v najemu prostore in sicer 12 od njih. Najemnine na račun tega pa 
znašajo v letu 2011 slabih 43.000,00 EUR.  

V letu 2011 je zavod posloval z dobičkom v višini 864,00 EUR. Ustvaril je 
3.945.913,00 EUR prihodkov. Rezultat je dokaj primerljiv z rezultati v letu 2010. Razlika 
je samo v strukturi prihodkov. S finančnega vidika pa je posloval boljše kot v lanskem 
letu, s tem, da moramo poudariti, da nam je zavarovalnica ob koncu leta prinesla izplačilo 
50.000,00 EUR v leto 2012 zaradi določene odločitve, ker je imela premalo denarja in to 
je še poslabšalo finančni tok.   

Kljub temu smo zadržali visoka finančna sredstva na računu. Teh je bilo 
800.000,00 EUR in prenesenega dobička dobrih 1.200.000,00 EUR. Realizacija plana na 
osnovi pogodbe z zavarovalnico je  znašala 99,44 %, negativno odstopanje je predvsem 
na račun bolovanj, vendar je bila skoraj 100 % realizacija, tako, da je v bistvu odstopanje 
zanemarljivo.  

Struktura stroškov je naslednja. 67% odpade na  osebne dohodke, se pravi plače, 
materialni stroški in storitve 27 %, amortizacija znaša 5 %. Imeli smo dokaj visoke 
investicije, zaključili smo štiri letni investicijski ciklus, ko smo zamenjali skoraj vse stroje v 
zavodu in je znašala investicija v lanskem letu 267.000,00 EUR. Ostalih stroškov je 1 %.   

Zavod vrši tudi dežurstva oziroma organizacijo dežurstev na tem področju in glede 
na dogovor, ki ga imamo z zavarovalnico in s privatnimi oziroma zasebnimi koncesionarji 
se dežurstva vršijo ob sobotah in nedeljah in ob praznikih v dežurni ambulanti v Novi 
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Gorici. V letu 2011 je bilo zapisanih 126 vseh dežurnih dni. Ambulanto je obiskalo 1890 
pacientov. V celotnem letu pa je bilo v zavodu pregledanih 23.000 pacientov. Obiskov pa 
je bilo približno 62.000. Pritožb praktično nismo imeli, določene nesporazume pa smo 
reševali v dogovoru z zavarovalnico, s pacienti in z zastopnikom pacientovih pravic.  

Na odboru smo govorili tudi o čakalnih dobah. Takrat sem razpolagal o nekoliko 
drugačnem podatku glede maksimalne višine čakalne dobe za prvi pregled. Ta znaša 
180 dni. V zavodu pa je bilo povprečje 137 dni za zdravljenje in 107 dni za protetiko. 
Kljub temu pa glede na to, da imamo tudi novo ambulanto in nekatere ambulante nimajo 
dovolj opredeljenih pacientov, v našem zavodu lahko pride pacient na vrsto tudi v manj 
kot 90 dni.  

V letu 2012 smo v prvi polovici leta poslovali ravno tako z dobičkom 625,00 EUR, 
investicije smo zmanjšali na 100.000,00 EUR za celotno leto, ker delež amortizacije v 
ceni se je znižal na račun odločitev zavarovalnice o varčevalnih ukrepih in tako naprej, 
tako, da tudi mi sledimo tem ukrepom. Računamo, da bomo program do konca leta 100 
% izvedli in to bi bilo na kratko vse o poslovanju. 
 
 
        Miran Ljucovič                                                                             Matej Arčon 
VIŠJI SVETOVALEC ZA MS                                                                  ŽUPAN  
 
 
VODENJE SEJE JE PREVZEL MAG. TOMAŽ SLOKAR, PODŽUPAN.  
 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Lepa hvala za vaše poročilo. Odbor za zdravstvo? Nima pripomb. Svetnik Jakin, izvolite. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 
Iz tabelice poslovnega poročila gledam upravljanje delovnega programa v letu 2010 – 
2011. Zakaj se je zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo z rebalansom 
znižalo v letu 2011 in kljub temu je bilo potem realizirano še manj, zaradi povpraševanja  
ali česa drugega? 
 
mag. Darko Tomšič, direktor JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica: 
Deloma zaradi glavarinskega sistema, deloma pa kot sem že navedel zaradi bolovanj, 
očetovskih dopustov, porodniških dopustov, nadomeščanj in vseh teh stvari. Smo pa 
kljub temu dejansko celoten program izvedli 99,44 %, kot sem navedel. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 
Lahko to razumemo, da se prenaša iz tega kar krije zdravstveno zavarovanje na ta 
privatni del samoplačniški, ali to ni to. 
 
mag. Darko Tomšič, direktor JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica:  
To ni to, to je v glavnem problem mladinskih ambulant, to so ambulante izven Nove 
Gorice, predvsem Zdravstveni dom Kanal, pa Zdravstveni dom Dobrovo, kjer je premalo 
otrok na osnovni šoli in s tega vidika dejansko nam zavarovalnica tudi manj prizna, ker 
pač ne izpolnjujemo pogojev za glavarino. Po glavarinskem sistemu bi morali imeti v eni 
mladinski ambulantni približno 1200 pacientov, v Kanalu in na Dobrovem pa še v 
nekaterih drugih ambulantah, ampak v glavnem ti dve najbolj odstopata, imamo okrog 
700 pacientov in praktično jih ne moreš povečati, ker jih nimaš od kjer vzeti in to je 
problem pri mladinskem.  

Pri odraslem pa se glavarinska kvota povečuje, ker opredeljujemo vedno več 
pacientov. Problem se v bistvu kaže na nepravilnosti v odločitvi glede glavarinskega 
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sistema. Namreč, z glavarinskim sistemom, s tem, ko opredeljujemo paciente, se 
povprečje opredeljenih pacientov povečuje in s tem ko se povečuje, se tudi obveznosti 
zobozdravnika v določeni ambulanti povečujejo. Ko so uvedli glavarinski sistem, smo mi  
štartali s povprečjem približno 1700 pacientov na en tim, se pravi na eno ambulanto, 
sedaj je pa povprečje že 1900. To vodi v nestrokovno obdelavo pacientov.  
 
Svetnik Aleš Jakin: 
Hvala vam za izčrpen odgovor. Zanima me še glede na stroške materiala, stroške storitev 
in tako naprej, stroške dela. Na kontu 460 imate pod stroški materiala, povračila stroškov 
v zvezi z delom, kar je meni jasno. Po kontnem načrtu so to prevozi na delo, malice itd. 
Gremo naprej. Na kontu 464 stroški spet prevoza na delo in iz dela, stroški prehrane med 
delom in tako naprej. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Svetnik, se opravičujem. Ali imate še kakšno vprašanje? Postavite vsa vprašanja v 
paketu.  
 
Svetnik Aleš Jakin: 
Lahko tudi paketno. Ni problema. 

Naslednje vprašanje je glede stroškov porabljenega materiala. Vi ste zavezani 
zakonu o javnem naročanju. Zanima me, kdo so tisti dobavitelji, ki presegajo mejo po 
kateri moramo narediti razpis in ali je bil ta razpis opravljen. To me zanima. Lahko tudi 
naknadno dostavite dokumentacijo, če nimate vsega tega sedaj tu.  
 
mag. Darko Tomšič, direktor JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova  
Gorica:   
Kar se tiče stroškov storitev, imamo na eni strani stroške storitev, ki izhajajo iz podjemnih 
pogodb in tudi stroške storitev iz službenih potovanj, potem so še potni stroški. Na drugi 
strani pa so stroški, ki izhajajo iz prihoda na delo in tako naprej. To sta dva različna 
konta. Nam so se dvignili predvsem stroški iz naslova podjemnih pogodb zaradi 
nadomeščanj, ker smo si skušali pomagati z notranjimi rezervami oziroma smo omogočili 
določenim zaposlenim, da so delali v bistvu več kot pusti normativ in skozi to so dodatno 
obdelali še program manjkajočih zobozdravnikov, ki so bili na porodniškem in tako naprej. 
Tako, da ti stroški so na ta način zrastli v letu 2011. V letu 2012 ti stroški padajo, ker so 
se pač vrnili določeni ljudje s porodniškega dopusta in tako naprej.  

Kar se tiče javnih razpisov jih izvršujemo in smo imeli pred dvema letoma, če se 
ne motim, javni razpis za materiale in smo izbrali štiri dobavitelje, ker smo pač hoteli 
obdržati malo širšo bazo teh dobaviteljev zaradi večjih možnosti in v letošnjem letu smo 
opravili še odpiranje konkurence, ker nam pač ta razpis da takšno možnost. Razpis pa 
velja za štiri leta, ne samo za eno leto. Naredili smo razpis za štiri leta in med temi štirimi 
dobavitelji potem se pogajamo za cene po potrebi, kot sem rekel, letos smo letos začeli z 
odpiranjem konkurence in smo letos izbrali dejansko novega dobavitelja kot prvega 
dobavitelja, še vedno pa lahko uporabljamo tudi ostale dobavitelje, v kolikor prvi 
dobavitelj nima ustreznega materiala in tudi nima ustreznih cen. To bi bilo na kratko. 
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala. Še kaj, g. Jakin? 
 
Svetnik Aleš Jakin: 
Mogoče nisem zadovoljen z odgovorom. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite.  
 
Svetnik Aleš Jakin: 
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Se vam ne zdi smiselno, da izbirate dobavitelje letno, ne na štiri leta, ali pa potem 
kaskadno na dve leti.  

Glede stroškov dela, prevozov na delo, vam bom še enkrat podal pisno vprašanje. 
Poskusil bom dobiti vaš naslov, da mi malo bolj konkretno odgovorite, mogoče tudi z 
nekimi analitičnimi postavkami, da bom to boljše razumel, ker z vašim odgovorom nisem 
bil zadovoljen.  
 
mag. Darko Tomšič, direktor JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica:  
Pošljite pismeno, mogoče na e-mail, pa vam bomo pismeno odgovorili.  

Kar se tiče dobaviteljev moram reči tako. Zobozdravstvo je specifična dejavnost. V 
Sloveniji smo edini zobozdravstveni zavod. Kot verjetno veste to ni slučajno. Zato, ker so 
enostavno dobavitelji drugi, kot so za ostale materiale in takih dobaviteljev za 
zobozdravstvene materiale jih ni veliko. V bistvu se je vse skupaj skoncentriralo na 
približno 5, 6 dobaviteljev. Izbrali pa smo 4. Toliko ponudb smo približno takrat dobili, če 
se dobro spominjam, mislim, da jih je bilo 6, sedaj na pamet govorim, ali 4 ali 5 celo. Tudi 
to vam lahko pismeno obrazložim. Pripravil bom cel paket teh odgovorov. Velja? Velja. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Izvolite, ga. svetnica Patricija Šulin. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Sama sem vas imela  priliko poslušati že na odboru za zdravstvo, kjer smo podali tudi 
dodaten sklep za razširitev vašega poročila v smislu, ki ste ga podal, o delu 
koncesionarjev, ker nas je zanimalo, koliko jih imate in kako je z najemnino.  

Danes smo izvedeli, da je to 43.000,00 EUR in če to podelimo z dvanajstimi 
koncesionarji je to potem mesečno zame samo 358,00 EUR. Že najemnina za stanovanje 
v Novi Gorici, ki je približno tako veliko kot ambulanta, čakalnica, hodnik in vse kar spada 
zraven, je 500,00 EUR. Se pravi, koncesionarji  plačujejo manj kot je tržna najemnina v 
našem mestu, še posebej, če vemo, da je zdravnik s koncesijo tisti, ki se mu kaj posebej 
ni potrebno boriti za trg pacientov, ker za javno zdravstveno dejavnost, ki jo opravlja, ima 
sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in vsemi zavarovalnicami, to 
se pravi Triglav, Vzajemna in Adriatic Slovenica. Tako, da me pravzaprav čudi nizka 
višina najemnine, ki jo menda v enem letu določa prav občina oziroma verjetno naš 
mestni svet.  

Zato bom na naslednji seji, ne danes, ker se zavedam, da obravnavamo samo to 
poročilo in verjetno tega predloga tu ne morem podati, podala svetniško pobudo, da se 
izračuna tržna cena, se pravi profitna cena najemnine za zdravnika koncesionarja. 
Začudena sem, kako nizko ceno imajo za najemnino. Pa si mislim, da so tu v najemu tudi 
aparati, ki jih uporablja? To ne. Ampak vseeno, že samo za prostor je to za naše tržne 
pojme v mestu, v okolju, v katerem živimo, zelo majhna najemnina. Tako, da se 
pravzaprav zobozdravniku doma, če tako pogledamo, niti ne splača imeti ambulante.  

Prosim, če mi lahko še kaj več poveste o tej najemnini. Kako je določena in kaj 
natančno vse vključuje, tudi katere stroške, upam, da ne tudi materiala in ostalih 
stroškov?  
 
mag. Darko Tomšič, direktor JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica:  
Najemnino ne določamo mi, to je določeno občinam. Mi samo pobiramo najemnino na 
osnovi pogodbe, ki je sklenjena z najemnikom. Dodatno so seveda obračunani stroški 
elektrike, telefona in vseh teh zadev, kar se tičejo, enako kot v celotnem zavodu. 
 
Svetnik Anton Petrovčič: 
Direktorju bi zastavil naslednja vprašanja. Zakaj se v Zdravstveni dom Čepovan katerega 
lastnik ste, ne vlaga nič v vzdrževanje, na primer v okna, inštalacije, centralne kurjave 
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itd., glede na to, da je rezultat poslovanja zelo lep in drugič,  po urniku naj bi v Čepovanu 
enkrat tedensko bila odprta ambulanta za otroke tamkajšnje osnovne šole, enkrat za 
odrasle. Opaža se, da zobna ambulanta ne dela. Zakaj? Tretjič, kakšna je vizija razvoja 
zobozdravstvene dejavnosti v zobni ambulanti v Čepovanu.  

Predlagam, da se v dogovoru z oddelkom za družbene dejavnosti skliče sestanek. 
Sklicatelj naj bi bil oddelek za družbene dejavnosti na katerem bi bili poleg direktorja 
zobozdravstva tudi predstavniki KS Čepovan, da se o vsej problematiki pogovorimo in 
poiščemo rešitev, kako bi stanje obrnili v pravo smer.  

 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Izvolite odgovor. 
 
mag. Darko Tomšič, direktor JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica:   
Povedal bom na kratko. V Zdravstvenem domu v Čepovanu smo v lanskem letu oziroma 
v letu 2011 imeli 35 pacientov in na osnovi tega ustvarili 3.951,00 EUR prihodkov in od 
tega nam je tudi MONG pomagala v veliki meri. Stroškov pa smo imeli 12.455,00 EUR 
tudi na račun vzdrževanja in na račun delovne sile ter vsega skupaj. Tam smo tudi morali 
zamenjati oziroma dodati opremo za čistilno napravo, ker je tam voda oporečna in smo 
prav v lanskem letu dodali lastno čistilno napravo na objektu, da lahko sploh ambulanta 
deluje. Moram pa povedati tako, da je v tej ambulanti samo naš mladinski zobozdravnik, 
za ostalo so bili dejansko dogovorjeni s koncesionarji. Kolikor pa je meni znano, vsi 
pacienti hodijo v Novo Gorico. Glede tega vašega predloga pa se strinjam, da bi se bilo 
potrebno nekaj dogovoriti in sklicati sestanek. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Izvolite, g. svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Opravičujem se, če sem morda preslišal, ampak me zanima, zakaj je v gradivih priložen 
tudi finančni načrt za leto 2011 in pa delni načrt za 2011? Se mi zdi, da je malo pozno, po 
datumih gledano. 
 
mag. Darko Tomšič, direktor JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica:  
Mislim, da je bila to napaka računovodkinje, ker sem ji dal navodila za rezultate za 2011 
in finančni načrt za 2012, ampak je potem dodala še načrt za 2011. Se opravičujem. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
To pomeni, da tisti, ki je gradiva pripravil ni bral, če ne bi sam opazil to. 
 
mag. Darko Tomšič, direktor JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova 
Gorica:  
Ne. Sam sem že vse prebral in sem tudi dal navodila. 
  
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Hvala. Želi še kdo razpravljati? Če ni razprave, dajem na glasovanje predlog sklepa, 
in sicer:«Mestni svet MONG se je seznanil z Letnim poročilom JZ Zdravstveni dom 
– Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom 
dela in finančnim načrtom za poslovno leto 2012.« Glasujemo.  
 
Od 21 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 10 
 



 22 

Hvala g. direktorju.  
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog sklepa o seznanitvi z letnim poročilom JZ Goriška lekarna Nova 
Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za 
poslovno leto 2012 

 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Besedo dajem direktorici Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica. Prosim, če se 
omejite na sedem do osem minut. 
 
Poročevalka: Ester Košiček, mag. farm. spec., direktorica JZ Goriška lekarna Nova 
Gorica 
Hvala lepa za besedo. Na kratko bom predstavila dejavnost zavoda. Zavod opravlja javno 
službo, lekarniško dejavnost, ki obsega preskrbo prebivalstva in zdravstvenih zavodov ter 
drugih organizacij z zdravili. Obsega izdajo zdravil na recept, brez recepta in magistralnih 
zdravil. To se opravlja kot javna služba.  

Zavod pa opravlja še druge dejavnosti, kot je preskrba s pomožnimi zdravilnimi 
sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego, drugimi sredstvi za zavarovanje 
zdravja, izdajo veterinarskih zdravil, izdelovanje zdravil, kozmetike, prehranskih dopolnil 
in pomožnih zdravilnih sredstev ter preverjanje le-teh, svetovanje pri predpisovanju in 
uporabi zdravil in pa izobraževalno in mentorsko dejavnost ter informativno in 
promocijsko dejavnost na področju zdravja in zdravega načina življenja. V lekarni se 
izvaja neprekinjena dežurna služba. S to dejavnostjo pokrivamo celotno območje 
Severno Primorske regije, del Notranjske in Krasa. Najbližji dežurni lekarni sta v Ljubljani 
in Kopru. V zadnjem času opravljamo vse več izdelave magistralnih zdravil, in sicer gre 
za zahtevnejša magistralna zdravila, npr. pripravo analgetičnih mešanic, očesnih kapljic 
in podobno. Tu moram reči, da gre za toliko zahtevne oblike, da se to koncentrira v 
Goriški lekarni kot javnemu zavodu, zaradi tega, ker je to izjemno strokovno zahtevno, 
zahtevno s stališča pridobivanja materialov in tudi zahteva velike vložke v pravzaprav 
samo opremo in prostore, zato, ker to zahteva specialne pogoje.  

Ukvarjamo se tudi s promocijo zdravja na tem področju. V zadnjem času smo se  
bolj intenzivno fokusirali pravzaprav na dve področji, na področje spremljanja sladkornih 
bolnikov in pa osteoporoze, izvajamo občasne akcije, tako meritve kostne gostote, kot 
tudi meritve krvnega sladkorja. Rezultati so zanimivi, kajti 2 % ljudi sploh ne ve, da ima 
sladkorno bolezen, te napotimo v zdravstveni dom zaradi diagnosticiranja sladkorne 
bolezni. Še bolj zanimivo pa je, da nekje od 7,5 do 12 % ljudi nima urejene sladkorne 
bolezni kljub zdravljenju, kar seveda povzroča na dolgi rok lahko zelo velike stroške in 
seveda tudi škodo na zdravju.  

Izdelava galenskih izdelkov vnaša v to področje znanje izdelave zdravil. Galenski 
laboratorij je v prejšnjem letu zelo veliko vlagal v promocije, skratka zelo smo se trudili, 
ampak kljub temu je prodaja teh izdelkov padla nekje za 10 %. Tu moram reči, da se 
pozna kriza in pa seveda konkurenca. Vemo, da imamo kar veliko koncesionarjev na 
področju, ki ga pokriva tudi zavod in v kombinaciji s krizo je potem seveda takšen 
rezultat. Imeli smo tudi več inšpekcij s področja izdelave kozmetike, potem s strani 
Ministrstva za zdravje preko lekarniške zbornice in vse so ugotovile, da večjih 
pomanjkljivosti ni in da je zavod relativno dobro urejen.  

Če gremo še na ta poslovni del lahko rečem, da smo zabeležili padce tako na 
prodaji na recept, na pavšalu za dežurstvo in kot že rečeno galenskem, kar je rezultiralo v 
prihodkih, ki so manjši za 2,53 %, vendar smo to lahko kompenzirali z odhodki, in sicer so 
odhodki znašali – 2,57 % tako , da je rezultat primerljiv z enim letom poprej in je 
delovanje zavoda stabilno. Sredstva, ki so razlika med prihodki in odhodki, smo letos 
pravzaprav že porabili, vložili smo v novo lekarno na Majskih poljanah in seveda še nekaj 
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sprotnih investicij je bilo potrebnih. Toliko z moje strani, sedaj pa, če imate še kakšno 
vprašanje. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Odbor za zdravstvo?  Nima pripomb. Odpiram razpravo.   
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Zahvaljujem se za poročilo. Zanima me, koliko bioloških zdravil prodate v naši Goriški 
lekarni in kakšna je vrednost deleža teh prodanih zdravil. Predpostavljam, da verjetno  
tako kot povsod prodate največ inzulina, pa me zanima tudi kako sledijo ostala biološka 
zdravila za artritis, za druge imunske bolezni, luskavico in za druga rakava obolenja in me 
zanima tudi kakšen strošek predstavljajo zdravila, ki jih zavržete, torej zdravila, ki jim je 
potekel rok uporabe. Zanima me znesek oziroma koliko to predstavlja v Goriški lekarni, 
če vemo, da v Sloveniji predstavlja ta strošek zavrženih zdravil s potekom roka kar nekaj 
milijonov.  
 
Ester Košiček, mag. farm. spec., direktorica JZ Goriška lekarna Nova Gorica: 
Tako bi rekla, sedaj čisto iz glave vam ne morem dati podatka, koliko bioloških zdravil se 
pač porabi in katera v Goriški lekarni. Dejstvo je, da odstotek oziroma delež teh zdravil in 
poraba teh zdravil raste. Gre za zdravila, ki so vredna več 100,00 EUR oziroma od tu 
navzgor, tudi do par tisoč evrov, do 10 ali pa kaj takega. Gre za zdravila, ki so zahtevna 
tudi v pogledu shranjevanja, tako, da moramo zelo, zelo paziti, kaj s temi zdravili 
počnemo, da pravzaprav ostanejo neškodljiva. Tako, da bi ta podatek o zdravilih, če vas 
zanima, lahko naknadno poslali. Dejstvo je, da je največji delež teh zdravil izdan prav v 
lekarni Šempeter, zaradi tega ker je tam zraven bolnica in bolnica se vse bolj usmerja v 
onkologijo tako, da tudi delež teh zdravil raste.   

Kar se pa tiče zavrženih zdravil, bi pa rekla takole. Iz tega naslova nimamo nekih 
velikih stroškov. Načeloma smo dogovorjeni s proizvajalci, da nam te stroške povrnejo in 
ta podatek beležimo samo v kilogramih zdravil, ki jih pravzaprav po verigi vrnemo vele 
drogeristom. Nekih dodatnih stroškov s tem nimamo. Moram pa reči, da je zelo, zelo 
majhen delež zdravil, ki bi jih v sami lekarni odpisali zaradi nekih kratkih rokov ali kaj 
podobnega. Bolj gre tu za zdravila, ki jih pacienti vrnejo v lekarno in se potem po verigi 
vrnejo vele drogeristom ter gredo potem na uničenje. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Mogoče samo en predlog. Zaprosila bi, ker ste že sama pripravljena, da podatke o teh 
bioloških zdravilih pošljete kar na odbor za zdravstvo, bomo potem tam to še enkrat 
pogledali.   

Sedaj pa okrog teh zdravil, ki jih zavržete, bi pa tudi želela, čeprav je v kilogramih, 
obstaja seveda, če veste koliko kg, tudi vrednostna slika, tako, da bi prosila, da tudi ta 
podatek pošljete na odbor za zdravstvo.  

Še eno kratko vprašanje. Kako je s temi kontejnerji, ki so namenjeni za odlaganje 
teh zdravil tudi za naše občane po preteku roka na našem območju?  
 
Ester Košiček, mag. farm. spec., direktorica JZ Goriška lekarna Nova Gorica: 
Lekarne imamo organizirano tudi zbiranje teh odpadnih zdravil, in sicer niso kontejnerji v 
sami oficini, ampak lahko pacient zdravila izroči farmacevtu na pultu in potem gre to v 
kontejner za odpadna zdravila in nato to pošiljamo tako, kot sem že rekla, vele 
drogeristom nazaj.  

Kar pa se tiče kilogramov, gre pa za celokupne kilograme, ki se zberejo v naši 
lekarni, ne samo za naša zdravila, ampak tudi za zdravila, ki jih dobimo od pacientov, 
torej združeno. Ta podatek vam bomo dostavili, ker ga moramo vsako leto pošiljati tudi 
na ministrstvo. Bomo poslali. 
 
Svetnik Aleš Jakin:  
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Samo eno kratko vprašanje. Zanima me kriterij upravičenosti investicije na Majski poljani, 
glede na to, da imamo sedaj dve lekarni zelo, zelo blizu in ali se je izkazala kot 
rentabilna. 
 
Ester Košiček, mag. farm. spec., direktorica JZ Goriška lekarna Nova Gorica:   
Menim, da je ta trenutek še prezgodaj karkoli ocenjevati. Vemo, da je praktično ta lekarna 
operativna tri mesece, tako, da ta trenutek tega podatka ne morem dati, se bo pa to 
obravnavalo na naslednji seji sveta zavoda. Takrat bomo te podatke za to kratko obdobje 
zbrali. Mislim, da je tam lekarna upravičena. V Novi Gorici je v skladu z mrežo nekje 
predvidena, če upoštevamo mrežo 1 lekarna na 5000 prebivalcev in ta kriterij je izpolnjen. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Hvala. Ni nadaljnje razprave. Dajem predlog sklepa na glasovanje, in sicer: »Mestni 
svet MONG se je seznanil z Letnim poročilom Javnega zavoda Goriška lekarna 
Nova Gorica za poslovno leto 2011 in s Programom dela in finančnim načrtom za 
poslovno leto 2012.«  
Glasujemo. 
  
Od 20 svetnikov jih je 20 glasovalo za.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 11 
 
Hvala ge. direktorici.  
 
 
 
9. točka dnevnega reda  

Predlog sklepa, da se v sklepu mestnega sveta št. 478-321/2012 z dne 5. 7. 
2012 spremeni izmera parc. št. 555/0 k.o. 2304- Nova Gorica 

 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Izvolite, ga. načelnica.  
 
Poročevalka: Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Na junijski seji je ta mestni svet soglasno sprejel sklep, da soglaša z ustanovitvijo 
stavbne pravice za izgradnjo teniške dvorane na parc. št. 555 v športnem parku. Ker smo 
v tem sklepu navedli izmero parcele, se je pa kasneje pokazalo, da bi za izgradnjo 
potrebovali nekoliko večjo parcelo, je geodetska uprava v postopku evidentiranja urejanja 
meje in izravnalnega dela meje med parc. št. 632/1 in 555 izvedla popravke v izmeri v 
izmeri parcel, tako, da je večjo parcelo zmanjšala za 84 m2 brez parcelacije, kar je 
dopustno, ker je manj kot  5 % zmanjšanja parcele in za toliko povečala manjšo parcelo.  

Ker je sklep mestnega sklepa podlaga za sklepanje oziroma za pogodbo o 
ustanovitvi stavbne pravice, ki jo moramo predložiti tudi davčni upravi in v končni fazi se 
stavbna pravica ustanovi šele z vpisom v zemljiško knjigo, je pravilno, da to izmero 
popravimo. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Hvala. Odbori? Nimajo pripomb. Odpiram razpravo. Ker ni razprave, dajem predlog 
sklepa kot je v gradivu na glasovanje, in sicer: » V 1. točki sklepa Mestnega sveta 
MONG pod številko 478-321/2012 z dne 5. 7. 2012 se spremeni izmera parcele 555/0 
k.o. Nova Gorica tako, da znaša 1343 m2.« Glasujemo. 
 
Od 20 svetnikov jih je 19 glasovalo za.  
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 12 
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10. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju MONG ter na 
turističnem območju Smaragdne poti 
 

mag. Tomaž Slokar, podžupan:   
Odlok sprejemamo v drugi obravnavi. Izvolite v imenu predlagatelja. 
 
Poročevalka: Martina Remec–Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Pri prvi obravnavi tega odloka niti ni bilo nekih 
pripomb oziroma predlogov za spremembe. Bilo je nekaj vprašanj, na katere pa mislim, 
da smo odgovorili že v okviru obravnave, tako, da za drugo branje dajemo enako 
besedilo na glasovanje. Popravili smo samo dikcijo v 12. členu in sicer navedbo organa, 
ki izdaja licence, kot ste verjetno opazili in kot je bilo tudi obrazloženo.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Odbori? Brez pripomb. Odpiram razpravo. Ni razprave, ni predlogov. Na glasovanje  
dajem v sprejem Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju MONG ter na 
turističnem območju Smaragdne poti. Glasujemo. 
 
Od 22 svetnikov jih je 22 glasovalo za.  
Odlok je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 13 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba 
s toplotno energijo v MONG  
 

mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Odlok obravnavamo, sprejemamo v prvi obravnavi. V imenu predlagatelja ga. načelnica, 
izvolite. 
 
Poročevalka: Martina Remec–Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Sprejem tega odloka je potreben zato, ker zakon o gospodarskih javnih službah določa, 
da mora biti za vsako javno službo sprejet akt o njenem izvajanju. Poleg tega je bil tudi  
sklep mestnega sveta, mislim, da na majski seji, da se ta odlok pripravi, tako, da je sedaj 
pripravljen.  

Gre za izbirno gospodarsko javno službo. To pa ne pomeni, da bi lahko uporabniki 
izbirali ali bodo storitve uporabljali ali ne, ampak pomeni, da ima predvsem občina 
možnost to dejavnost organizirati kot javno službo in v primeru, da jo organizira, je 
seveda uporaba teh dobrin obvezna za uporabnike, kadar tudi z odlokom tako določi, za 
razliko od obvezne gospodarske javne službe, ki jo seveda občina mora organizirati. V 
konkretnem primeru javna služba obsega dobavo toplotne energije in upravljanje ter 
vzdrževanje omrežja daljinskega ogrevanja. Izvajalec javne službe je javno podjetje, 
odlok pa določa predmet, pogoje in način izvajanja te javne službe. 

Poleg  objektov in naprav distributerja oziroma izvajalca javne službe in pa 
odjemalcev, določa odlok tudi javna pooblastila distributerja, njegove obveznosti v zvezi z 
vodenjem katastra, pripravo letnega programa in pa poročila o njegovi realizaciji. Določa 
tudi druge obveznosti distributerja in odjemalcev, obveznosti in pogoje za priključitev na 
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omrežje, vsebuje tudi določbe glede dobave toplotne energije, osnove za oblikovanje cen 
in obračun oskrbe s toploto, določa seveda tudi nadzor in kazenske določbe.  

Gre za nekakšen krovni akt, glede na to, da to področje na lokalnem nivoju ureja 
že precej aktov. Tako so sprejeti že splošni pogoji za dobavo in odjem toplote, sistemska 
obratovalna navodila, imamo tarifni sistem za dobavo in odjem toplote, zadnjič je bil 
sprejet odlok o ustanovitvi javnega podjetja in to področje ureja tudi lokalni energetski 
koncept. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Hvala. Odbor za gospodarstvo? Izvolite.  
 
Milojka Valantič, predstavnica odbora za gospodarstvo: 
Odbor je obravnaval odlok  in na odlok nima pripomb, zato predlagamo mestnem svetu, 
da odlok sprejme. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Odbor za prostor, izvolite.  
 
Boris Rijavec, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor je to zadevo obravnaval. Ima eno pripombo, in sicer predlagamo, da je 
potrebno 12. člen predlaganega odloka terminološko uskladiti z zakonom o graditvi 
objektov, in sicer v tistem delu, kjer je govora o izdajanju projektnih pogojev in soglasij.  
  
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Hvala. Odpiram razpravo. Če ni razprave, dajem na glasovanje predlog sklepa, da se 
odlok sprejme v prvi obravnavi in se na njem opravi druga obravnava z 
upoštevanjem podane pripombe odbora za prostor. Glasujemo.  
 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 14 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o razglasitvi Židovskega pokopališča v Rožni Dolini pri Novi 
Gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena  
 

mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Predlog odloka je v prvi obravnavi. V imenu predlagatelja izvolite, g. Niko Jurca. 
 
Poročevalec: Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Hvala za besedo, pozdrav vsem. Iz mestnega sveta je pred časom prišla pobuda, da bi 
objekt Židovskega pokopališča s kapelo zaščitili na ustrezen način s samostojnim 
odlokom. Vemo, da je ta spomenik formalno že zaščiten z odlokom iz leta 1984, 1985, to 
je tisti odlok, ki obravnava vse spomenike v občini.  

To pobudo smo posredovali Zavodu za varstvo kulturne dediščine RS -  Območna 
enota Nova Gorica. Zavod jo je seveda sprejel in jo podprl, ker meni, da je potrebno 
obstoječi odlok novelirati, ga posodobiti v vseh elementih, ker je že zastarel. Je v 
neskladju z Zakonom o varstvu kulturne dediščine, ki tudi zahteva, da se vsi veljavni 
režimi uskladijo z novim zakonom, vendar gre za obsežno delo, ki ga  zavod potem izvaja 
na pobude od koraka do koraka.  

Tako, da so za ta primer potem izdelali v skladu z zakonom elaborat, obvezni 
elementi, predloge za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika, kjer potem 
natančno po določilih in zahtevah zakona določijo območje spomenika, njegovo vplivno 
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območje, predpiše natančne režime, ki veljajo v območju spomenika in tiste, ki veljajo v 
njegovem vplivnem območju, prikaže na vseh ustreznih podlagah, tako kot zakon 
zahteva ta spomenik in je potem taka strokovna podlaga za zaščito z občinskim odlokom. 
Bila je izvedena vsa procedura, tako, kot jo zakon zahteva. Gradivo je pripravljeno. 
Odlok, ki je pred vami v celoti povzema vse elemente strokovnega gradiva zavoda in zato 
predlagamo, da ga obravnavate in da ga sprejmete. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Hvala. Izvolite g. Vodopivec, postopkovni predlog. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Predlagam, da v skladu s 56. členom Poslovnika mestnega sveta MONG, mestni svet 
sprejme sklep, da predlagani odlok ni potreben. To utemeljujem s sledečim.  

Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika ni potreben, ker je 
omenjeni objekt v enakem obsegu že razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena, 
kar se ponovno predlaga s predlaganim odlokom. Omenjeni objekt je zaščiten pod 
evidenčno številko EDŠ 489 že od leta 1985. Iz teksta predlaganega odloka se da 
razbrati, da obstoji potreba po ponovnem vrednotenju oziroma, da je potrebno precizneje 
definirati varstvene režime za spomenik, beri definirati vsebino in dejavnosti, ki naj bi se 
lahko v njem izvajale. To naj bi v elaboratu predlagal Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Nova Gorica. Seveda ne na lastno pobudo. Še vedno veljavni odlok iz leta 1985 v 11., 
13.  in 14. členu določa, kdo je pristojen za izvajanje varstva in zaščite kulturne dediščine 
v primeru načrtovanih posegov, ali drugih sprememb, to je Zavod za varstvo naravne in 
kulturne dediščine ter pristojni upravni organ, ki izdaja dovoljenja.  

Naj pojasnim, da je KS v letu 2010 pridobila gradbeno dovoljenje za omenjeni 
objekt za spremembo namembnosti za ureditev gostinskega lokala, za izdajo katerega je 
bilo pridobljeno tudi kulturno varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Nova Gorica. To po mojem mnenju dokazuje, da so namembnosti, ki izhajajo iz 
veljavnega gradbenega dovoljenja v skladu s kriteriji in merili Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Nova Gorica.  

Zdi se mi tudi, da bi bilo naknadno določanje vsebin v omenjenem objektu s strani 
MONG, milo rečeno nerazumno, to pa zato, ker je ta ista MONG pred letom sofinancirala 
ureditev gostinskega lokala v omenjenem objektu.  

Zato predlagam še enkrat, da Mestni svet MONG ugotovi s sklepom, da omenjeni 
odlok ni potreben.  

 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Hvala. To ste uporabili kot postopkovno, to sam štejem kot razpravo, ker je bila to 
vsebinska razprava. Takšen predlog bi lahko dal v okviru razprave. Sedaj pa imajo 
besedo odbori.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Replika. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Ni replike na to. To je predlog postopkovni, katerega sem samo obrazložil, da je to bila 
vaša razprava in ni bil postopkovni predlog in predlog lahko daste v okviru razprave. 
Izvolite, svetnik Rijavec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec:  
Replika. Replika. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Postopkovno, izvolite svetnik Müllner. 
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Svetnik Miran Müllner: 
Mislim, da to ni bila razprava. V postopkovnem odgovoru lahko svetnik pojasni stvari, ki 
so bile napačno razumljene oziroma napačno interpretirane. Menim, da je prav, da se 
poslovnika držimo, ne bom stopil na nikogaršnjo stran tu, ampak mislim, da je bilo to kot 
postopkovno. Če ne bi bilo postopkovno, bi ga vi kot ta, ki vodite sejo mestnega sveta, 
morali prekiniti in odvzeti besedo. Tako, da sam ne vidim tu nobenega razloga, da bi bila 
to razprava, kajti na razpravo še nismo prišli. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Hvala. Izvolite odbori. 
  
Boris Rijavec, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor je to zadevo že drugič obravnaval. Prvič je imel nekaj pripomb, vendar  
se je točka umaknila iz dnevnega reda na mestnem svetu.  

Tokrat je sprejel naslednjo pripombo, in sicer predlagamo, da je v 4. členu 
predlaganega odloka potrebno predlagane vsebine, ki so tam naštete, razširiti tudi z 
obstoječimi vsebinami. Vsebinsko bi nekako to zadevo utemeljevali tudi skozi to, da je 
potrebno tu tudi pogledati skozi vidik morebitnih takšnih ali drugačnih negativnih posledic 
za mestno občino, ki bi morda izhajale iz tega, če bi pač tak odlok s takim besedilom kot 
je sedaj, sprejeli.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Izvolite in dajte postopkovni predlog. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Prebral vam bom 56. člen veljavnega poslovnika: »V prvi obravnavi predloga odloka 
mestni svet najprej razpravlja o razlogih za sprejem, spremembo ali dopolnitev odloka. 
Če mestni svet odloči, da predlagani odlok ni potreben, predlog odloka s sklepom zavrne 
in obvesti predlagatelja o sprejetem sklepu.«  

V mojem prvem izvajanju sem se naslonil na prvi odstavek 56. člena in prosim,da 
vodite sejo v duhu in v skladu z veljavnim poslovnikom.  

 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Hvala, po mojih najboljših močeh. Izvolite, odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
Tomaž Torkar, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Tudi odbor za kulturo, šolstvo in šport je drugič obravnaval ta odlok in je soglasno z 
vsemi glasovi za sprejel odlok takšen kot je. Odbor predlaga mestnemu svetu, da ga 
sprejme brez sprememb.  
 
Svetnik Oton Filipič: 
Poudaril bi naslednje, da če je objekt zaščiten, kot trdi g. Valter Vodopivec, zakaj je 
potem tam na pokopališču dobesedno lokal.  

Mislim, da če smo ljudje, mora biti pieteta na prvem mestu, enako v gospodarstvu 
kot tudi v vsakdanjem življenju. Objekt je treba, če ni dovolj zaščiten v prvi fazi, kot trdite, 
da je, potrebno pač zaščititi v nadaljnji fazi, da bo dovolj zaščiten, da se take stvari tam 
ne bodo dogajale. Mislim, da zaradi pridobitne dejavnosti ne moremo gaziti po mrtvih. To 
so bile lahko nekoč manire, upam, da smo na taki stopnji zavesti, civilizacije in kulture, da 
ne bomo leta 2012 tega počeli.  

Ne morem razumeti, kako nekomu tekne na pokopališču oziroma v poslovilni 
vežici izvajati, po domače rečeno »žur na žegnu«, na pokopališču, vendar žal je tako.  
Potem pa se vprašajmo, na kakšni stopnji kulture smo? Kaj nam je bolj pomembno? Ali 
nam je bolj pomemben človek, ali nam je bolj pomemben denar? Tu pokažemo vso svojo 
stopnjo civilizacije in kulture.  

Mislim, da to ni dostojno in zato bom ta odlok kot je predlagan, podprl.  
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          Miran Ljucovič                                                                          mag. Tomaž Slokar     
VIŠJI SVETOVALEC ZA MS                                                                  PODŽUPAN  
 
 
 
VODENJE SEJE JE PREVZEL MITJA TRTNIK, PODŽUPAN.  
 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
G. Vodopivec, postopkovno.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Že tretjič opozarjam, da se v tem trenutku eklatantno krši poslovnik. Lepo prosim, da se 
spoštuje veljavni poslovnik. To pomeni, da je lahko razprava samo v okviru ali je odlok 
potreben, ali ne. 
  
Svetnik Stanko Žgavc: 
Mislim, da je odlok potreben tudi zaradi tega, ker je kolega Vodopivec povedal jasno in 
glasno, da so dosegli spremembo namembnosti. To pa pomeni, da je v nasprotju z 11. 
členom obstoječega odloka iz leta 1985, ki ga je tudi g. Vodopivec citiral, ki pravi takole:« 
Skupščina občine mora preprečiti posege, s katerimi bi utegnilo spremeniti v tem odloku 
opredeljeno lastnost spomenika in tako naprej.« Se pravi, s spremembo namembnosti je 
bilo to doseženo in so bile kršitve že v preteklosti.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Replika, izvolite g. Vodopivec.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte, vaš pogled je lahko možen, vendar je treba upoštevati, da so vse te spremembe 
legalne, legitimne in zakonite. Sedaj bomo težko za nazaj posegali v pristojnosti Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine, ki je izdal soglasje na projekt in na spremembo 
namembnosti, tako kot na odločbo upravne enote, ki je izdala gradbeno dovoljenje. 
Namreč, če smo legalisti in želimo spoštovati veljavno zakonodajo, potem se bomo pač 
morali sprijazniti tudi s spoštovanjem le–te, tudi, če nam ne bo intimno spoštovanje všeč 
ali pa po godu.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Replika, izvolite g. Slokar. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Torej, vsebinsko kar govorite v zvezi s postopkovnim predlogom ne gre skupaj. Namreč, 
ta predlog, ki ste ga dali kot postopkovni, bi moral dati na začetku seje in takrat bi lahko 
to točko umaknili in to bi pomenilo, da je takrat v tem smislu bilo razumljeno, da je ta 
odlok nepomemben. Vi ste pa dal predlog, ko je točka na dnevnem redu, ko jo je 
potrebno obravnavati in s tem predlogom, ki ga vi tretirate kot postopkovni, praktično 
umikate točko z dnevnega reda. Tega pa ni mogoče narediti. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ne bom se strinjal z vami kolega, ali pa g. Slokar, če želite. Namreč, implementacija 56. 
člena je možna v prvi obravnavi. Če se točka umakne z dnevnega reda ni prve 
obravnave. Lepo vas prosim, dajmo brati tako kot piše poslovnik in razumeti čemu je 
namenjen. V začetku obravnave se mora mestni svet opredeliti, odločiti, ali je nek odlok 
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sploh potreben, ali ne. Mi to sicer v praksi praviloma preskočimo, to se strinjam. Vendar v 
tem primeru opozarjam, da želim, da se poslovnik spoštuje in da se pelje postopek tako, 
kot je zapisano. 
  
Svetnica Ana Marija Rijavec: 
Prosila bi za podaljšanje, ker bi rada malo več vsebinsko obrazložila, če pa bom 
predavala, prosim, de me prekinete.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Koliko časa mislite? 
 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 
Pet minut. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Dajem na glasovanje predlog, da se ge. Ani Mariji Rijavec podaljša razprava za pet 
minut. Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov jih je 13 glasovalo za, 11 proti.  
Predlog je bil sprejet.  
 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 
To pobudo sem dala pred več kot enim letom in hvala bogu, če lahko tako rečem, je 
prišla danes na obravnavo, da ta problem razčistimo malo bolj natančno. Ne mislim 
nobenega obtoževati. Delo Zavoda za kulturno dediščino in pa tudi na oddelku za okolje, 
prostor in javno infrastrukturo na občini, ki so potem odlok glede na mnenje in na 
vsebinsko obrazložitev Zavoda za kulturno dediščino pripravili, ni bil tako enostaven in ni 
bil tako lahak, prav zaradi vseh teh okoliščin, ki so bile že izrečene in ki so proti sprejetju 
odloka.   

Glejte, sama sem že zadnjič dobro najprej prebrala mnenje o predlogu za 
razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika, torej KS Rožna Dolina. Ne bom z imeni 
operirala, ker kot svetnik zastopam občino, ki naj bi skrbela za spomenike v okviru občine 
in KS, pač ni važno kdo je, ime seveda, se poteguje za svoje pridobitve. Vendar že na 
začetku me je zbodlo kaj je bilo važno KS. Večkrat omenjena kapela, ki jo zgodovinarji 
imenujejo tudi mrliška vežica, kar je še hujše, je bila v zadnjem času pogosto predmet 
razprav po medijih, kakor tudi v Mestnem svetu MONG. To bi sama malo obrazložila.  

Bilo je po medijih, vendar enostransko, pa ne bom analizirala, niti sodila, kar ni 
moja pravica, vendar so mediji vedno pisali samo tisto, kar jim je KS povedala. Če bi bili 
mediji pravični, bi šli na Zavod za kulturno dediščino, bi pregledali dokumente, bi 
pregledali daljšo zgodovino vsega tega izrednega kulturnega spomenika in ne nazadnje 
bi lahko prišli tudi do mene, ki sem dala pobudo. Tega ni bilo.  

Dalje sem šla tudi v odgovor, kaj je svet KS uredil. Torej, s pogodbo Judovske 
skupnosti je bila s KS Rožna Dolina leta 1977 napisana pogodba. Sicer je res, da sem se 
tudi s pravniki pomenila, pogodba je sitasta, če lahko tako rečem, ker ima luknjice in 
potem lahko ti izdaš takšno in drugačno dovoljenje, zato je tudi v lanskem letu bilo to 
dovoljenje za otvoritev lokala, ki ga je čakala upravna enota eno leto. Eno leto je trajalo, 
ker niso vedeli, kaj bi in kaj ne bi naredili.   

Vendar kot sem rekla, ker je bila pogodba takšna, kot je bila napisana v tistem 
daljnem letu 1977, je potem tisto dovoljenje po enem letu za odprtje gostinskega lokala le 
bilo izdano. Vendar je kljub temu v 2. členu pogodbe, ki jo je sklenila KS z Judovsko 
skupnostjo napisano, citiram: «Krajevna skupnost Rožna Dolina gornje nepremičnine 
prevzame z namenom, da bo obstoječi objekt rekonstruirala in ga  uporabljala za potrebe 
dejavnosti organov krajevne skupnosti in družbeno političnih organizacij Rožna Dolina.« 
Družbeno politično. Zamislimo se v katerem obdobju je bila ta pogodba napisana, in sicer 
daljnega 1977. leta, vemo, kje smo takrat živeli. 
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Drugič, v 3. členu te pogodbe: «Pogodbeni stranki se sporazumeta, da se v 
odstopljenem objektu ne bo prirejalo javnih plesov oziroma organiziralo disko klubov.« 
Takrat so bile te prireditve zelo aktualne in se jih te zgolj izpostavilo. Bilo je pa še hujše, 
ker so bile igralnice in tako naprej. To sta dva zelo važna člena, ki se jih tudi danes lahko 
izpodbije.  

Naslednji dokument prikazuje, da že takrat 1985. leta, ko je bil prvi režim, ki ni bil 
tako močan, če v narekovaju lahko rečem, za varovanje spomenikov kulturne dediščine 
kot je danes, je bila v ta režim zajeta tudi kapelica oziroma kot ji rečejo zgodovinarji 
mrliška vežica pri judovskem pokopališču. Torej že takrat. Glede na vse to je Zavod za 
kulturno dediščino, ki je v današnjem času 2012 pregledal, preštudiral in si na licu mesta 
tudi ogledal dogajanje in seveda po novih zakonih, ki so se sprejeli, nov režim, pa ne 
samo za ta spomenik, je več spomenikov na celotnem Goriškem območju, pa ne samo 
na Goriškem območju. Zavod za kulturno dediščino na celotnem območju RS sprejema 
po novem režimu zakone, kjer se ovrednoti varovanje in z eno besedo režim, kako 
upravljati in kako restavrirati te spomenike.  

Glejte, ni samo Rožna Dolina, sama nobenega ne obtožujem, pa tudi tisti, ki so 
podpisali ta dovoljenja, naj počivajo v miru, ali mrtvi ali živi, podpisali so pač ta dovoljenja 
in sedaj se dogaja tam, kar se dogaja. Vendar v tistem obdobju so bili sakralni objekti 
takole nekako ob strani. Ali nam je prav, ali ne, tako je bilo. Glejte, pozanimala sem se po 
različnih občinah po Sloveniji, kjer so kapelice, razni sakralni objekti, kjer so bila noter 
skladišča, celo ovce in še in še. Ti so se, to je pa zelo bistveno, sporazumeli in dogovorili 
z lokalnimi oblastmi, če je spomenik lokalnega pomena, o namembnosti in preureditvi. 
Tako je v nekaterih takih kapelicah recimo poročna soba, razstavni prostori in tako 
naprej. Tale mrliška vežica je več kakor več namembna za muzej holokavsta. Pa naj bo 
komu všeč ali ne.  

Še nekaj. Mi živimo v mirnem času. Ta kulturni spomenik so varovali med prvo 
svetovno vojno, pa se je tam odvijala fronta. Če mi dovolite, vam preberem samo en citat 
iz tistega dela: «Po padcu Gorice in po umiku fronte proti vzhodu se je jeseni 1916 znašlo 
to pokopališče z mrliško vežico na sami frontni črti. Na tedanjih, če pogledamo zemljevide 
takratnih bitk, opazimo, da so imele avstro–ogrske enote svoje prve položaje na 
vzhodnem delu pokopališča, italijanske pa na zahodnem. Med njima je ležalo Judovsko 
pokopališče, ki so se ga oboji trudili spoštovati. Zaradi obstreljevanja pa je bila kljub temu 
uničena Judovska mrliška vežica. Po prvi svetovni vojni so goriški Judje objekt obnovili in 
ga ponovno odprli leta 1929. Ta objekt so za svoje potrebe ob judovskih pogrebih 
uporabljali do leta 1947«, ko vemo, da je bila ta razmejitev med Jugoslavijo in Italijo, ki je 
odrezala dejansko, kakor so oni rekli Valle di Rose ali Rožno Dolino od Judovske 
skupnosti v Gorici. Leta 1977 je šlo s pogodbo na krajevno skupnost, leta 1980 pa je bilo 
to judovsko pokopališče vknjiženo v zemljiško knjigo kot družbeno dobro v uporabi KS 
Rožna Dolina.  

Mislim, da smo mi svetniki, če lahko v narekovaju tako rečem, upravljavci ali 
zrcalo delovanja občine navzven in da živimo v takem času, da se lahko sprašujemo ali 
smo toliko ozaveščeni, da vrednotimo naše kulturne spomenike in da dojamemo, da se 
do njih obnašamo in tudi če je bila kakršnakoli napaka storjena, še enkrat ponavljam, 
nobenega ne obtožujem, pač še ni bil čas, da se danes zavedamo, kakšno mesto pripada 
tej mrliški vežici ob judovskem pokopališču. Toliko je možnosti, ki so zamujene za 
ustrezno vrednotenje te tovrstne kulturne dediščine, kot sem že enkrat omenila, od 
judovske tematske poti do enkratne neverjetne turistične znamenitosti z muzejem 
holokavsta, za kar se zavzema tudi direktor Goriškega muzeja, g. Malnič, ne rečem od 
danes do jutri, ampak v dogovarjanju, brez kakršne koli škode nikomur. Lahko bi bilo tam 
študijsko središče za Primorsko o holokavstu, pa ne samo o holokavstu. Tako, da bi bilo 
lahko to središče strokovno obdelano kot muzej, kot žrtve nacifašizma in predvsem pa 
tudi še, da bi bili vneseni noter tudi Primorski interniranci.  

Zato apeliram na svetnike, da bi z ureditvijo tega madeža, ki ga ima občina leta in 
leta in nam leži na duši, res danes preudarno odločali o tem odloku. Saj nobenega 
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trenutno ne mečemo ven in nočemo nobenemu nič hudega, ampak hočemo urediti samo 
spomenik, ki je enkraten, drugi v Sloveniji in velike zgodovinske vrednosti.  

 
Svetnica Patricija Šulin:   
Približuje se 1. november in vam samo nekaj dajem v razmislek. V Rožni Dolini je tako, 
kot če bi v mrliški vežici poleg pokopališča, kjer imamo pokopane starše, sorodnike, 
prijatelje in še koga, bil vzpostavljen bife ali igralni salon. Dajmo se vživeti v to situacijo. 
Tako je danes trenutno v Rožni Dolini.  

Kolega Vodopivec, odlok, ki ste ga prebral iz leta, vestno natančno vi katerega, je 
nepopoln. Zato je potrebno sprejeti tega novega. Torej, v tistem starem odloku manjka 
varstveni režim za takšen kulturni spomenik. Zato ta novi odlok, če smo ga dobro prebrali 
in verjamem, da smo ga, ureja tudi tovrstne zadeve. Torej, kaj se lahko v tem kulturnem 
spomeniku lokalnega pomena odvija? Vsekakor že brez tega odloka z nekimi moralnimi 
vrednotami, ki jih imamo vsi tu prisotni, vemo, da gostinski lokal v mrliško vežico ne sodi. 
Varstveni režim za kulturno dediščino se tudi nanaša na tiste lastnosti, zaradi katerih je 
posamezna enota kulturne dediščine ovrednotena kot dediščina in vpisana tudi v ta 
register nepremične kulturne dediščine in da vsi posegi pri katerih so predvidene 
spremembe teh varovanih lastnosti morajo biti opravljeni v skladu z navodili pod 
nadzorom pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.  

Že sedaj javno napovedujem, da bomo kot svetniška skupina Slovenske 
demokratske stranke vložili revizijo ponovno v pregled pristojnim organom v zvezi z 
dovoljenjem, ki ste ga pridobili od Zavoda za kulturno dediščino in od upravne enote. Ne 
samo v delu ali je pravilno izdan, ali ne, ampak tudi v iskanju odgovornosti, kdo ga je 
izdal, kdo ga je podpisal. Ker podpisan in pripravljen je zagotovo tako, da bomo  to 
zadevo prignali do konca.  

Mislim, da mora biti to dejanje nam vsem v nek velik opomin. Smo nekako na 
stičišču meje ves čas in je ta kulturni spomenik tik pred vrati sosednje države Italije, ki 
nas že mnogo let opozarja. Prav zaradi te vsebine, ki se odvija v tem objektu, nas 
opozarja na našo vrednoto. Pa se včasih posmehnemo Italijanom o tem in onem. Ne 
vem, kaj bi rekli mi, če bi se to, še enkrat ponavljam, odvijalo v mrliški vežici poleg 
pokopališča, kjer imamo zakopane sorodnike.  

  
Svetnik Miran Müllner: 
Moram replicirati kolegici Šulinovi. Če bi se italijanska država do slovenskih spomenikov 
nasploh v svoji državi obnašala tako, kot se vi poskušate obnašati do tega spomenika, ki 
ni italijanski, ampak je stvar Judovske skupnosti, potem bi bilo to res dobro in mislim, da 
je vaša primerjava popolnoma neokusna in tudi neokusno je groziti, da boste opravili 
revizijo. Ste oblast in oblast ima možnost, da to naredi, brez, da komu grozi v mestnem 
svetu.  

Judje se zmeraj obrnejo na oblast. Ne zanimajo jih ne politične stranke, ne 
narodnost, ne država. Pritiske so delali tudi na prejšnjo oblast, ko je partija imela vzvode 
moči, sedaj jo imate vi, pa me čudi, da vi, posebej še kolega Filipič, ki je predstavnik 
Nove Slovenije, krščanske stranke, na tak način stopate enostransko, bom rekel, da 
hočete delati nekaj za dobro Judovske skupnosti in dajete take primerjave. Mislim, da je 
to popolnoma neokusno, da ste zamešali pojme o tem, kaj so slovenski kulturni 
spomeniki in kaj so judovski. Saj imate vso možnost, da stvari z vzvodi moči pripeljete do 
konca. Ampak mislim, da bi se morala ta razprava, ki se odvija tu v mestnem svetu,  
odvijati v Ljubljani, kajti tam se zadeve rešujejo in tam je pravi naslov za spomenik. 
. 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Tudi če bo to moja zadnja in mi ne boste dali več možnosti replike, moram replicirati. 
Namreč pri tako dehimentni razlagi stališč, bi pričakoval od kolegic svetnic in svetnikov, 
da so precizni, kar se da natančni.  

Eno je judovsko pokopališče, drugo je objekt poleg judovskega pokopališča. Tisti 
objekt ima veljavno dokumentacijo z osemdesetih let, veljavno gradbeno dovoljenje za 
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objekt Dom KS. V tistem gradbenem dovoljenju in tudi zgrajen je bil tako, je bilo 
predvideno in določeno, in sicer spodnji prostori za potrebe KS in poslovni prostori, na  
vrhu za potrebe butika, butične prodaje, trgovine in bifeja, od prvega dne naprej in s tem 
so se Judje strinjali. V vsej tej zgodovini odkar ta nov objekt stoji, se pravi po letu 1977, 
se Židovska skupnost iz Trsta, ki je nam najbližja, ni nikoli pritoževala nad vsebinami v 
tem objektu. So se pa našli praviloma zaščitniki na naši strani, ki so pač iz takih ali 
drugačnih razlogov želeli zadeve odpirati, polemizirati in problematizirati.  

Ni res, da so mediji pisali in poročali tisto, kar je KS govorila. Nikakor ne drži. 
Mediji so poskušali obojestransko in večkrat so vprašujoče poročali tudi, ko je bila 
igralnica v tem objektu. Ko se je igralnica izselila, je KS dve leti čakala in iskala primerne 
vsebine za ta objekt. Tudi zato, ker nismo imeli drugega najemnika. Čakali smo državne 
inštitucije, humanitarne, da se razumemo, med temi je bila varna hiša, so bili prostori za 
zavod. 

 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Svetnik Vodopivec, vas moram opozoriti, da zaključite.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Bom končal. Trditi in danes govoriti, da lokal ne sodi v mrliško vežico je neprimerno, ker 
je neresnično in ne drži. Verjetno se bomo tudi strinjali, da židovski, judovski odvetniki so 
dobri, sposobni in niso našli nobene napake v izvajanju te pogodbe in moram reči, če ne 
bi bilo KS Rožna Dolina, ki se je s prevzemom tiste ruševine obvezala, da bo vzdrževala 
in negovala pokopališče, bi tudi pokopališča danes ne bilo videti, ker bi ga prerasla 
robida.. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček:  
Rada bi povedala, da se je v prejšnjem mandatu naša lista kar nekaj časa ukvarjala s to 
judovsko kapelico, še posebej takrat, ko smo dali soglasje podjetju Mako, da se preseli iz 
te kapelice. S tem se je pri nas ukvarjala naša kolegica svetnica Iva Devetak in je 
posebej 18. junija 2009 na 29. seji mestnega sveta podala naslednjo pobudo, ki jo bom 
prebrala in zanimiv je odgovor od tedanje mestne uprave: »Nekdanja židovska kapelica 
in pokopališče v Rožni Dolini sta za mesto Nova Gorica izrednega pomena, a ne le zaradi 
svoje zgodovine in kulturne dediščine, pomembni sta tudi zato, ker predstavljata izredno 
priložnost za novo kulturno in zgodovinsko turistično destilacijo in za vzgojo ali opozorilo 
prihodnjim rodovom o grozotah nacizma in fašizma na našem območju. Pokopališče je že 
sedaj lepo urejeno, škoda je le, da ni tudi kapelica oziroma njena vsebina namenjena širši 
javnosti. Ker menimo, da sta tako pokopališče in še posebej kapelica izjemnega pomena 
za zgodovino tega prostora predlagamo, da objekt v vzdrževanje in uporabo prevzame 
MONG oziroma pristojni javni zavod. KS Rožna Dolina gre seveda zahvala za ureditev in 
obnovo kapelice ter zgledno vzdrževanje pokopališča, zato predlagamo, da mestni svet 
ugotovi, da je nepremičnina kapelica in pokopališče v Rožni Dolini izjemnega pomena, 
oziroma javnega interesa, da KS Rožna Dolina oziroma od MONG prejme ustrezno 
nadomestilo za dosedanja vlaganja v nepremičnino, da v skladu z veljavno zakonodajo 
KS Rožna dolina upravljanje ali lastništvo nepremičnine prenese na mestno občino, da 
MONG oziroma pristojni javni zavod v kapelici uredi poseben muzej holokavsta in 
internirancev, ki bo posvečen vsem tistim, ki so bili v času nacističnega in fašističnega 
terorja iz našega območja odpeljani v taborišča. Ta vsebina bi kapelici in pokopališču 
dala predznak nove turistične destinacije na Goriškem in bi obenem sedanjim in 
prihodnjim rodovom mladih lahko služila kot avtentičen vir razumevanja zla nacizma in 
fašizma na Goriškem. Še več, ta oblika bi presegla sorodne opomine v slovenskem in 
evropskem prostoru, za kar smo prepričani, da bi lahko pridobili tudi evropska finančna 
sredstva.« 

Sedaj pa odgovor, ki ga je posredoval oddelek za družbene dejavnosti: »Oddelek 
za družbene dejavnosti je bil že pred sprejemom tega svetniškega predloga seznanjen s 
podobno pobudo, ki jo je podal Goriški muzej Kromberk, Nova Gorica. Oddelek za 
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družbene dejavnosti pa je poleg tega predloga prejel tudi pobude drugih izvajalcev za 
uporabo nekdanje židovske kapelice v Rožni Dolini s področja različnih dejavnosti tako 
kulturnih kot tudi dejavnosti s področja socialnega varstva. Ko bomo zbrali vse potrebne 
informacije in podatke o potencialnih izvajalcih in njihovih programih, jih bomo natančno 
proučili ter podali naš predlog za uporabo prostora.«  

To je bilo leta 2009 in vi pravite, da ste 2010 pridobili gradbeno dovoljenje. Kje je 
bila tu takratna mestna uprava? 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sem vesel za to razpravo, ker je resnična. Na oddelku za družbene dejavnosti, ko je bil 
načelnik g. Peruničič, bi morali tudi obstajati dokumenti, ko so bile že narejene prve 
idejne skice za umestitev teh dejavnosti v ta objekt. Verjemite mi, da smo si mi kot KS 
najbolj želeli, da bi se čim prej to uresničilo. Zakaj se ni uresničilo je treba vprašati pa 
tiste, ki niso sprejeli te ponudbe, in to je enkrat Ministrstvo za delo ali kar je že, za varno 
hišo in drugo je kar ste citirali, za potrebe zavoda za socialno varstvo, ali kar je že. Žal so 
nam s tem čakanjem povzročili samo škodo in težave, tako, da smo potem zamujali kar 
lep čas, da smo delali sami nove projekte in pač iskali gradbeno dovoljenje.  
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 
Predlagal bi, da se držimo dnevnega reda. Sedaj smo to razširili na vse možne vplive na 
to pokopališče. Predlagam, da se omejimo na današnji dnevni red, imamo že približno 15 
replik. Če je to taka pomembna tematika, potem je treba to posebej pripraviti, ker mislim, 
da smo danes šli tudi v vsebino, ne samo v odlok in tako naprej in naj se potem na eni 
izmed naslednjih sej obravnava. Mislim pa, da sedaj mešamo vse skupaj, zgodovino, 
naprej, nazaj in vse te stvari. Rekel bi tako, če so Židje zainteresirani za to pokopališče in 
kapelico, naj jo odkupijo. Vemo, da so Židje najbogatejši ljudje na svetu in bo mir.  
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Kolega Špacapan, ta točka poteka v skladu s poslovnikom Mestnega sveta MONG. Res, 
da pripravljamo novega, ampak ga samo izboljšujemo. Tudi vsaka razprava danes tu je 
bila potrebna, takšna ali drugačna. Nič zato, če smo razširili to na zgodovino ali še kam 
drugam. Pomembno je, da smo se tu končno začeli zavedati tudi, da naše početje nekaj 
pomeni tudi v moralnem smislu. Mogoče vas to moti? Mene me moti zdajšnje stanje v 
Rožni Dolini in upam, da bo danes še kaj razprave na to temo, saj jo potrebujemo v 
skladu s poslovnikom, v skladu z demokracijo, kolikor je imamo v tem trenutku v naši 
državi. 
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 
Spoštovana svetnica, nisem hotel nič slabega reči o tem. Sam živim od mojega desetega 
leta natanko nasproti tega pokopališča in poznam vso zgodovino bolj kot g. predsednik 
KS, bolj kot vi in bolj kot vsi ostali.  

Ogromno časa je bilo to tako zapuščeno, da bi lahko samo podrli in KS je to stvar 
sedaj uredila. Ne rečem, da je prav, da je noter lokal, o tem se ne opredeljujem. Mislim, 
da ni prav, tako bom rekel. Ampak sedaj smo kar naenkrat vsi nad tem navdušeni. 
Vendar ne razumem zakaj tisti, tako kot smo mi partizanske spomenike obnovili, ki mu 
dejansko tam počivajo sorodniki, se ni že prej s tem nič ukvarjal. Zakaj? Saj to je  
dolžnost tistega, ki ima tam pokopane ljudi, da tudi on pomisli kakšen krat na to, da bi 
nekaj tja vložil. 
  
Svetnica Dejana Baša:  
Rada bi razložila svoj glas. Ta odlok bom podprla, ker se mi zdi smiselno. V bistvu že 
nekje od leta 2003 je takratni svetnik g. Luka Gabrijelčič prvi dal pobudo, mislim, da je  po 
poklicu tudi zgodovinar, da se to uredi. Zdi se mi, da je predlagal tudi odlok. Takrat se o 
tem ni dalo pogovoriti, mislim, da tudi ni dobil dober odgovor, škoda, ker ga nimam tu.    
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Podpiram tudi to, kar je rekla ga. Patricija Šulin. Ni nam vseeno kdo je v mrliški 
vežici in kaj se tam opravlja. Če se spominjamo naših najdražjih, ki jih imamo na 
pokopališčih, tudi to nekaj šteje in menim, da je tudi zgodovinska in poglobljena 
obrazložitev ge. Ane Marije Rijavec dovolj, da me je prepričala, da bom podprla ta odlok.  
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc:  
Smo pri temi, ki ima dolgo zgodovino, ena in druga stran, to si moramo priznati, tako kot 
je rekel g. Špacapan in g. Vodopivec. Če ste dobro prebrali to, kar je napisala KS Rožna 
Dolina, ste lahko ugotovili v kakšnem stanju je bil ta objekt in tudi, da se je Židovska 
skupnost s tem strinjala.  

Sama pa bi želela res reči samo to, da je s to zgodbo začel Luka Gabrijelčič, 
nadaljevala ga. Devetakova in še kdo vmes. Vendar pred približno tremi leti sem imela 
pač v takratni funkciji kontakte z Judovsko skupnostjo. To zna povedati tudi g. Jurca,  ker 
so imeli obletnico Carla Michelstaedterja, njihovega filozofa, pesnika in tako naprej in 
takrat sem se prvič srečala tudi z njihovim razmišljanjem. Niti pod razno se nihče od njih 
ni pritožil, ne nad vsebino, nad ničemer, ampak želeli so samo urediti neke malenkosti in 
imeti to slovesnost. Pohvalili so tudi kako je pokopališče v redu vzdrževano. To lahko 
potrdim.   

Pregledala sem ta odlok, nimam nič proti, saj tudi sama mislim, da je določene 
spomenike potrebno zaščititi in tako tudi čutim. Vendar se mi zdi, da gremo s tem 
odlokom nekoliko predaleč. Gremo že v zaščito zaradi zaščite, pa še dodatno zaščito, 
zaradi katere nas bo lahko nekega dne bolela glava. Bom obrazložila zakaj.  

V 4. členu varstvo in režim spomenika v šesti alineji piše takole: «prepoved 
premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen, če je premestitev nujna zaradi fizične 
zaščite spomenika ali njegovih delov;« To pomeni, da nalagamo naslednjim generacijam, 
da ne bodo smeli nič narediti. Potem tudi Asuanskega jezu ne bi  bilo. Tam so preselili še 
kako dragoceno kulturno dediščino in so to naredili na zelo prefinjen način, da so lahko 
gradili Asuanski jez in to vemo kdaj. Tudi g. načelnik je v obrazložitvi lepo napisal, da so 
Židje umeščali pokopališče v naravo izven urbanih delov. Tu pa se je sedaj začel tvoriti 
urbani del. Že sami spomeniki so bili preseljeni od nekod. Se pravi, da se bomo s tem 
popolnoma zacementirali. Ne dovoljujemo nikakršne selitve,  razen, če bi seveda to 
popravljali. Tako, da bi s takimi zelo strogimi členi res premislila do naslednje obravnave, 
ker le računam, da bo še ena obravnava.  

Ravno tako pa se tudi strinjam s tem. Glejte, KS je bila zadolžena, ne da 
zagovarjam mojega kolega Vodopivca, niti pod razno, ampak KS je imela nalogo, da to 
vzdržuje. Se pravi, da se je obnašala tudi kot dober gospodar. To jim moramo priznati.  
Pokopališče je v redu vzdrževano. Sedaj pa druga zadeva, kako je to vzdrževala in dobila 
sredstva in tako naprej, tu bi se dalo mogoče debatirati. Ampak očitno so presodili, da je 
ta način najboljši. Tu ne bom izražala svojega osebnega mnenja, govorim objektivno.  

Zato pa dejansko predlagam, mislim, da je že g. Špacapan omenil, dajmo se o 
odloku, če ga bomo dali v drugo obravnavo, naslednjič pogovarjati tudi o vsebini. 
Govorimo kar nekaj počez o nekem holokavstu. Vsaka zadeva zahteva finančna 
vlaganja. Tako ali drugače mora potem tudi živeti, se pravi, če bomo dali KS vse to, da bo 
potem tam noter neka vsebina, od katere ne bo nič, se moramo tudi mi kot svetniki 
zavedati, da smo se dolžni obnašati kot dober gospodar in o tem razmišljati. Še zlasti, kot 
sem rekla, ker Judovska skupnost tu ni imela nobenih pomislekov.  

    
Svetnik Tomaž Torkar:  
Obrazložil bom svoj glas. Glasoval bom za tak odlok kot je, bi pa ob tem res predlagal, da 
se pogovarjamo, ker na nek način razumem stisko KS. Do sedaj je dobivala nekaj 
denarja, sedaj ga ne bo več. Kaj bomo sedaj naredili in kaj bo tam noter?  

Predvsem me zanima, kateri Judovski skupnosti ste ponudili ta objekt v 
upravljanje. Če ta Judovska skupnost ni pokazala nobenega interesa, potem predlagam 
občini, da pošlje pismo na državo Izrael, da povemo, da imamo tu objekt, s katerim očitno 
ne vemo kaj točno delati. Mogoče pa se bo našel nekdo, prišel sem in rekel, da, mi bi pa 



 36 

to tu naredili. Mogoče je to iluzorna ideja, ne vem, mogoče pa je njihov interes, da tu 
naredijo nek objekt, ki bo sijal preko mej, glede na to, da Nova Gorica že ne sije. 

 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
V tej razpravi res želim nekako konstruktivno sodelovati oziroma spregovoriti. Navezujem 
se na to, kar je rekel kolega Torkar. Imamo še veliko takih objektov, npr. za kapelico na 
Vršiču tudi sami skrbimo zanjo. Ne prosimo za to Rusov, da kaj vlagajo in so nam najbrž 
za to zelo hvaležni.  

Druga zadeva pa je okrog KS. Tudi sam se strinjam, da je KS najbrž zgledno 
ravnala in skrbela za pokopališče in objekt tak kakršen pač je. Ampak, saj imamo tudi 
druge KS, npr. KS Solkan, ki skrbi tudi za pokopališče in se pač financira iz javnega 
denarja, ki gre preko proračuna MONG. Tako, da hvala vsem tistim, ki se res trudijo, da 
so te stvari urejene, torej vsa pokopališča, vse javne in drugačne storitve. To je treba 
povedati.  

Tisti dokument, ki je bil podlaga za to, da se je vknjižila krajevna skupnost na 
lastništvo obstaja v zemljiški knjigi in tam jasno piše, s kakšnimi dejavnostmi se  je 
Judovska skupnost, ko je ta objekt predala, strinjala. Strinjala se je,  da so v tem objektu 
primerne vsebine temu objektu in izrecno, mislim, da je navedeno, da niso disko klubi in 
podobno.  

Še zadnja zadeva, kjer obrazložim svoj glas oziroma dajem tudi pobudo za 
popravek tega odloka, Predlagam, da se beseda židovsko nadomesti judovsko, ker se 
tako imenuje v Slovenji Judovska skupnost in da se namesto kapelice uporablja izraz 
mrliška vežica.  

Za zaključek. Sam sem bil nekoč gimnazijec in kolikor mi spomin ne peša, smo 
včasih brali staro Grško dramo ali tragedijo, ki se je imenovala Antigona in je bila potem 
tudi posodobljena iz strani enega vidnih slovenskih avtorjev Dominika Smoleta. Mene je 
ta zgodba naučila sledeče, da je odnos do mrtvih, pa ne glede čigavi so, kako so tja prišli, 
ali so bili take ali drugačne rase, takega ali drugačnega svetovnega nazora, da je treba 
do mrtvih, ki so naši, imeti dolžno spoštovanje. Mislim, da je to tisto, kar po mojem 
mnenju imamo vsi v sebi globoko zapisano in moramo samo nekako privleči na dan in ga 
osmisliti.  
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc:  
Imela bi, če mi dovolite g. Slokar, samo eno kratko repliko. Solkansko pokopališče  
upravlja KS Solkan in se vzdržuje iz najemnin grobov.  

Seveda je lepo, da ste citirali Antigono, ampak mislim, da ni čisto ravno na mestu.  
 

Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Po mojem mnenju je na mestu. Sam pač tako jemljem. 
  
Svetnik Miran Müllner: 
Repliciral bom na razpravo g. Torkarja ter se bom malo navezal tudi na podžupana.  

 Če bi država Izrael hotela, da sami to prevzamejo, bi verjetno naredili zlatarno ali 
pa bi posojali denar, vsaj zgodovina tako uči. Mislim pa, da v mestni občini, ko govorite o 
pieteti in o tem, kako smo svetovljanski in enakopravni, dobro skrbimo.  

Bojim se, da tu ni problem v pieteti, ampak gre komu v nos gostinski lokal oziroma 
dejavnost. Res, da so pokopališča sveta mesta, ampak pokopališče je bilo tudi tam, kjer 
je danes Eda center. Upam, da ne boste predlagali, da se ga poruši, ali pa da se zapre 
spodaj restavracija. Tudi ko gremo mimo Sv. Trojice na Kekca, upam, da ne boste zaprli 
gostišča, pa da ne boste na Sveti Gori zaprli restavracije, ki je prav tako na svetem kraju 
in pa gvardijanu patru, da boste prepovedali, da ponudi obiskovalcem svetogorsko 
pokoro.  

Mislim, da je za pokojne na pokopališču lepo poskrbljeno in da od leta 1947 je to 
pokopališče zaprto ter da vsakdo, ki si ga hoče ogledati, si ga lahko ogleda. Sedaj pa, če 
je to začetek nekega novega programa potem je to druga stvar. Imate vso pravico. Ste 
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oblast in lahko naredite kar hočete. Slovenski narod teptajo, že zgodovina jo tepta, 
zmeraj nekdo, zmeraj politika. Ampak mislim, da take razprave res niso primerne.  

 
Svetnica Patricija Šulin:  
Replika. Kolega Müllner, malokrat se strinjam z vami, vendar se danes v tej vaši izjavi 
strinjam. Kjer danes stoji Eda center, torej to območje bi že moralo biti zaščiteno žal leta 
1947 oziroma okrog petdesetega leta, ko se je tam začela graditi Nova Gorica.  Vemo, da 
so tam prekopavali zemljišče oziroma so pravzaprav orali po truplih in kosteh. Torej, ta 
zaščita bi že morala biti narejena, vemo v katerih časih smo bili, o tem se ni smelo 
govoriti, žal sem se rodila 20 let kasneje, tako, da tu prisotni nismo mogli reagirati na to. 
Tisti pa, ki so tako mislili kot danes midva, pa niso smeli, žal. Danes živimo v nekih drugih 
časih in imamo možnost, vsaj tam kjer se da, te zadeve primerno urediti in popraviti. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Imam repliko na g. Müllnerja, g. Špacapana in g. Müllnerja še na prvo izvajanje.  

Najprej repliciram g. Špacapanu, ker je rekel, da je to stvar Judov, ne pa nas. 
Mislim, da je to še kako stvar nas, ker mi živimo tu in nas je lahko sram, da se to pri nas 
dogaja. To kaže na naš nivo in na našo stopnjo kulture. Tu nedvomno gre za pieteto, pa 
naj gre za judovsko ali kakršnokoli skupnost.   

Repliciram g. Müllnerju glede tega zagovarjanja. Mogoče pa je to malo tudi 
poklicna deformacija, ker je tudi vaša dejavnost lokal. Pa pustimo to. Mislim, da zelo 
vneto zagovarjate na tak način te stvari. Menim, da bi se morali lokali postavljati v 
industrijskih conah oziroma bi morali danes odpirati industrijsko cono, da bi tam 
postavljali lokale, ne pa na pokopališčih. To so delali v prejšnjem režimu, da so mrtve 
odkopavali. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici se je pred štirinajstimi dnevi vrtel film, kako 
se je Nova Gorica gradila in je bilo lepo v filmu nazorno prikazano, kako so leteli  mrtveci 
ven izpod buldožerjev. To kaže na neko kulturo in gremo čez vse.  

Upajmo, da v tem tisočletju lahko presežemo te stvari in da smo lahko malo bolj 
kulturni ter da imamo čut do sočloveka. Menim, da dokler ne prizadene nas samih v 
družini, tega verjetno ne razumemo. Nam je očitno posel več, kakor pa ves čut do 
sočloveka, ali pa do mrtvega, ali pa do kogarkoli. Srčno upam, da smo toliko ozaveščeni, 
da ne bomo šli s poslom čez človeka. 
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 
Še enkrat bi poudaril, da Slovenija zelo dobro skrbi za svoje spomenike v tujini in če bi 
drugi skrbeli za svoje spomenike pri nas, bi bilo to urejeno. To je ena stvar.  

Drugič. Ko govorite o preteklosti, ne kritizirati vse povprek, ker tako slabo kot nam 
gre sedaj v Sloveniji, nam ni šlo še nikoli. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 
Samo na kratko. Najprej se nisem mislil oglasiti, ampak, ko poslušam to razpravo, ne 
morem mimo te ugotovitve in občutka, da sta obe strani vložili ogromno energije in truda, 
da bi zagovarjali in argumentirali svoja stališča. Ob poslušanju bi rekel, da ima vsak svoj 
prav.  

Dejstvo pa je to, da predlagam in apeliram na vse, da ravno toliko energije 
vložimo ali vložite v to, da se najde neka srednja pot, ki je prav gotovo v tem trenutku 
najprimernejša. Namreč, ne ena, ne druga stran v bistvu, v kolikor boste vztrajali na 
svojih bregovih, posledično za mestno občino oziroma za celotno okolje ne bo v redu. 
Tako ali drugače bodo iz tega izzvenele za nekoga, ali za drugega neke negativne 
posledice. Mislim, da se da z nekoliko truda in s trezno glavo stopiti skupaj in dejansko 
definirati tako vsebino, ki bo šla skupaj z lokacijo na kateri se ta objekt nahaja.  

Danes, ko sem poslušal tako g. Vodopivca kakor tudi govorce z druge strani, 
mislim, da se da najti nekaj skupnih točk, okrog katerih bi se bi bilo potrebno temeljito 
pogovoriti. Mislim, da je ga. Kozinčeva nekako omenila, da bomo z določeni zadevami s 
tem odlokom zabetonirali vso stvar skupaj, potem pa se bomo v bližnji prihodnosti znašli 
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pred tem problemom in bo potrebno zopet popravljati nekatere stvari. Sam menim, da to 
ni dobro.   

Zato predlagam, da predlagatelji do druge obravnave še enkrat temeljito premislijo 
o tej zadevi, staknete glave skupaj in da dejansko pridemo do neke vsebine, ki bo za vse 
dobra.   

 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Povedal bi samo še eno misel, če mi kolegice in kolegi svetniki dajo to možnost. Glejte, 
ne da bi želel vplivati na vašo odločitev, vsak izmed vas se bo intimno odločil na katero 
tipko bo pritisnil.   

Vendar bi rad opozoril na dve stvari. Nekorektno, nevzdržno, nesprejemljivo in 
žaljivo je za vse tiste, nekatere že pokojne, ki so opravili veliko število ur udarniškega 
dela, ki so se trudili, da so pridobivali sredstva, da so ta objekt zgradili, da sedaj 
imenujemo tisto mrliška vežica. Če bi komurkoli izmed tistih, ki so s prostovoljnim delom 
to zgradili, rekli takrat, da gradijo mrliško vežico, bi bilo pestro, verjemite mi. Sedaj se 
soočamo z nenormalnim poseganjem v resnična dejstva. Pljuvati po KS, da neprimerno 
uporablja in namenja objekt je žaljivo, tudi za sedanji svet KS in za vse prejšnje. KS in 
krajani skrbno, vzorno in mislim, da brez pripomb skrbijo za tisto, kar je judovsko 
pokopališče in kar pojmujemo kot pietetni in ne vem kakšen kraj. Ta objekt, bom še 
enkrat rekel, je Dom KS, ki je zrastel na ruševinah mrliške vežice, to je resnica in samo to 
je resnica. Lahko sprejmete odlok. Lahko karkoli večina v mestnem svetu naredi, vendar 
tega, da so ljudje s prostovoljnim delom to zgradili, jim ne more nobeden vzeti. Lahko jim 
pa vzame pravico do uporabe in razpolaganja s tistim, kar so sami zgradili. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Menim, da je bilo izredno dosti misli.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
Ker se mi je zdelo, da bo razprava tekla v tej smeri, sem na ta način tudi poskušal 
razpravo oblikovati in mislim, da bi se lahko ta točka imenovala ironija zgodovine. Pa bom 
tudi sam, tako kot kolegica Ana Marija skušal iti malo v zgodovino.  

V pisnih virih so Židje na Goriškem omenjeni že leta 1316, leta 1648 so v Gorici 
ustanovili geto v sedanji Ascolijevi ulici. Premožnejši judje pa so se kmalu preselili v 
osrednji del mesta na Travnik in Korzo in kot kaže že zelo zgodaj oblikovali tudi svoje 
pokopališče. Judovstvo je bilo na Goriškem vse do druge vojne prisotno, zato so sami 
Gorico imenovali tudi Jeruzalem ob Soči. V mestu Gorica so nekoč in tudi danes skupaj 
živeli štirje narodi Slovenci, Italijani, Furlani in Nemci in tudi precej Judov. Popis iz leta 
1938 vsebuje podatek o nekaj manj kot 200 Judih, živečih v Gorici. Tistega leta je 
fašistična Italija sprejela proti judovsko zakonodajo. Spomladi leta 1942 so oblasti 
odredile, da morajo goriški Judje na prisilno delo. V začetku decembra 1943 je bilo 48 
goriških Judov, torej vsi, odpeljanih v Auschwitz. Taborišče sta preživela le dva, ki pa se 
nista vrnila na to območje. Premoženje goriške Judovske skupnosti je bilo tedaj v celoti 
zaseženo, materialni predmeti so izginili, judovska privatna lastnina pa je bila zaplenjena 
ali uničena.  

Pokopališče v Rožni Dolini je največje ohranjeno judovsko pokopališče pri nas. 
Šteje okoli 900 nagrobnikov, najstarejši od teh nosi letnico 1406. Starejši nagrobniki 
vsebujejo napise v Hebrejščini, medtem, ko so novejši dvojezični ali pa vsebujejo le napis 
v Nemščini in Italijanščini. Pokopališče pa je bilo uporabljeno do leta 1947.  

Naj opomnim, v Novi Gorici danes živimo le Slovenci. Slovenci smo do Judov po 
tihem negativno naravnani, saj jih ne priznavamo za avtohtone prebivalce. To ni moja 
ugotovitev. Članov Judovske skupnosti v Sloveniji je okoli 140. Tudi State departmentu v 
Washingtonu redno poročajo o širjenju predsodkov, neznanju in lažnivih stereotipih o 
slovenski družbi in o mnenju do njih. Predsodki sicer ostajajo pod površjem in prihajajo 
do izraza pretežno v zasebnih komentarjih Slovencev. Res pa je, da po anketi oziroma 
raziskavi, ki jo je objavil časopis Delo, 1/3 Slovencev ne bi hotela za soseda imeti Žida.  
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Pred sabo imamo odlok, katerega vsebina je na videz precej idilična in tudi 
predlagatelji nam jo poskušajo prikazati idilično, v primerjavi s preteklimi obdobji, ko so te 
kraje pretresali totalitarizmi. Koliko je v tem odloku, ki ga predlagate, pietete, 
svetovljanstva in tudi enakopravnosti je seveda stvar razprave in interpretacije vsakega 
posameznika.  
 
Mitja Trtnik, podžupan:  
Hvala lepa. Glede na to, da je bilo dosti izrečenega in povedanega, bi v skladu s 56. 
členom poslovnika predlog svetnika Vodopivca, da ta odlok ni potreben, dal na 
glasovanje. Prosim, če glasujemo. Prosim, držimo se poslovnika tako kot je bil prebran in 
citiran. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
G. Vodopivec je dal predlog, da glasujemo proti, sam bi pa podal predlog, da se odlok da 
na glasovanje za potrditev v taki obliki kakor je.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
G. Vodopivec, prosim, če citirate predlog, ki ste ga podal. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Mestni svet ugotavlja, da predlog odloka ni potreben. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Na glasovanje dajem predlog g. Vodopivca. Glasujemo.  
 
Od 23 svetnikov jih je 7 glasovalo za, 8 proti.  
Predlog ni bil sprejet.  
 
Dajem na glasovanje, da se o predlogu Odloka o razglasitvi Židovskega 
pokopališča v Rožni Dolini pri Novi Gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena 
opravi druga obravnava in se pri tem upošteva pripombe in mnenja iz razprave. 
Glasujemo. 
 
Od 23 svetnikov jih je 10 glasovalo za, 8 proti.  
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 15 
 
 
 
13. točka dnevnega reda 

Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja 
MONG v letu 2012 – nakup parc. št. 198/2, 198/3,  199/3, 199/4 in 200/1 k.o. 
2304-Nova Gorica, nakup parc. št. 569/2 k.o. 2307-Stara Gora in pridobitev 
stavbne pravice na zemljiščih za potrebe izgradnje meteornega odvodnika v 
Sočo 

 
Poročevalec: Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Predlagamo, da se letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 
dopolni tako, da bo omogočeno, da se pridobijo še nekatere nepremičnine, in sicer gre tu 
za več sklopov.  

V prvem sklopu gre najprej za primer, ko je potrebno za cesto Pod Vinogradi v 
Solkanu, ki je bila pač odmerjena, razširjena, zgrajena z vsemi potrebnimi elementi, 
posegati v zasebna zemljišča in ta zasebna zemljišča je potrebno odkupiti zato, da cesta 
dobi svojo parcelo in da je v celoti v lasti MONG, tako kot mora biti.  
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Potem se gre še za eno zemljišče, ki leži na območju odlagališča v Stari Gori in ga 
je sedaj potrebno pridobiti za potrebe gradnje objekta RCERO in potem še tretji sklop 
zadeva pa zemljišča, na katerih je pa potrebno pridobiti stavbno pravico in sicer za 
potrebe izgradnje meteornega odvodnika v Sočo. To gre za zemljišče na tem skrajnem 
severnem delu, kjer odvodnik teče pod zemljišči, ampak tako, da jih ni treba odkupiti, 
ostanejo v lasti sedanjih lastnikov tudi v sedanji izrabi, vendar je potrebno imeti za poseg 
stavbno pravico. 

 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Hvala lepa. Odbori? Ni pripomb. Odpiram razpravo. Ni razprave. Na glasovanje dajem 
predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 
2012 – nakup parc. št. 198/2, 198/3,  199/3, 199/4 in 200/1 k.o. 2304-Nova Gorica, 
nakup parc. št. 569/2 k.o. 2307-Stara Gora in pridobitev stavbne pravice na 
zemljiščih za potrebe izgradnje meteornega odvodnika v Sočo. Glasujemo. 

 
Od 18 svetnikov jih je 16 glasovalo za. 
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 je 
bila sprejeta.  

PRILOGA 16 
 
 
 
14. točka dnevnega reda  

Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 
MONG v letu 2012 - prodaja parc. št. 457/3, 228/2 k.o. Rožna Dolina in parc. 
št. 401/24, 402/18, 401/26, 405/4 k.o. Kromberk 

 
Poročevalec: Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Predlagamo, da se dopolni tudi letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG 
za leto 2012, in sicer gre v tem primeru, da bo na podlagi tega omogočena prodaja 
nekaterih zemljišč. Gre spet za dva primera.  

V prvem gre za  primer, ko je na nekaterih naših zemljiščih že zgrajen bencinski 
servis v Rožni Dolini, ta zaseda več zemljiških parcel, dve od teh sta še vedno v lasti 
MONG. Uporabnik že leta plačuje najemnino, saj je imel zemljišča v najemu, vendar je 
zaprosil, da bi mu jih prodali, kar je tudi pravilno, da bi svojo posest potem tudi uredil. 
Zato predlagamo, da se ta prodaja omogoči.  

V drugem primeru pa gre za prodajo manjših zemljišč, ki tvorijo pravzaprav 
dvorišče stanovanjske hiše. Tu gre za odmerjeno stavbno parcelo, na kateri je zasebna 
individualna stanovanjska hiša. 

 
Mitja Trtnik, podžupan: 
G. načelnik, se opravičujem, spoštovani svetniki, rad bi opozoril, da ne odhajajte, ker ne 
bomo sklepčni. Sta pa samo še dve točki in mislim, da je res vmesno, da ostanemo tu do 
konca. Prosim lepo. Načelnik, izvolite nadaljevati. 
 
Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Saj sem pravzaprav zaključil, torej gre za manjša zemljišča, ki so formalno v lasti MONG, 
so pa zasedena in je tudi pravilno in pravično, da jih prodamo temu stanovalcu, ki jih tudi 
že danes uporablja kot dvorišče.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Hvala lepa. Odbori niso imeli pripomb. Odpiram razpravo. Ni razprave. Na glasovanje 
dajem predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 
MONG v letu 2012 - prodaja parc. št. 457/3, 228/2 k.o. Rožna Dolina in parc. št. 
401/24, 402/18, 401/26, 405/4 k.o. Kromberk. Glasujemo. 
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Od 20 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2012 
je bila sprejeta.  

PRILOGA 17 
 
 
 
15. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2013 
 

Poročevalka: mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG 
Pripravljen je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MONG za leto 
2013. Sam odlok smo sprejeli že letos spomladi, ker pa je prišlo do dveh nujnih 
sprememb, ki jih potrebujemo za pridobitev določenih sredstev iz evropskih in državnih 
sredstev, smo pripravili za ta trenutek samo ti dve dopolnitvi.  

Ena dopolnitev se nanaša na postopke komasacije. Razpis Evropskih sredstev iz 
tega naslova je bil objavljen v mesecu septembru. Občinska uprava je po pridobitvi 
odločb iz upravne enote tudi v tem času pripravila celotno dokumentacijo za izvedbo teh 
postopkov komasacije in oddala prijavo, ker pa nimamo uvrščeno to v proračun in načrt 
razvojnih programov za leto 2013, je potrebno sprejeti predlog sprememb in dopolnitev 
odloka. Gre za komasacije na območju Rinci 1, Rinci 2 in Hrastov hrib, to je prvi sklop, 
drugi sklop komasacije Cerovo-Obramovec. To za tiste, ki ne vedo, prvi sklop je območje 
komasacije severno od ceste Branik - Spodnja Branica, drugi sklop je pa levo in desno od  
hitre ceste pri Vogrščku.  

Drugi razlog je pa to, da želimo kandidirati za sredstva fundacije za šport za 
izgradnjo rolkarskega poligona, ki kot vemo je bil z rebalansom za 2012 umaknjen in 
prenesen v naslednje leto. Da ne bi posegali v kakršnekoli druge postavke, smo v ta 
namen na drugi strani seveda povečali sredstva iz države in pa povečali za 300.000,00 
EUR, kar je znesek rolkarskega poligona, predvideno zadolževanje za leto 2013, sicer pa 
so večje spremembe odloka o proračunu za leto 2013 predvidene v prihodnosti, ko bodo 
tudi znana izhodišča, ki jih bo pač tudi država za občine bolj jasno postavila.  

 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Hvala lepa. Odpiram razpravo. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Kot sem že uvodoma opozoril, bi opozoril še enkrat, da bom ta rebalans podprl, kakor 
sem že prej rekel zaradi nujnih sprememb in da gre ta zadeva ter razpisi naprej.  

Prosil pa bi, da g. župan drži besedo in da se bo v čim krajšem času kot je obljubil, 
generiralo naslednji rebalans, zaradi tega, da imamo svetniki čas podati nove pobude. 
Saj sedaj nimamo možnosti vložiti niti amandmajev, niti ostalih stvari, ker smo dobili 
gradivo na vrat na nos, niti odbor ni tega obravnaval, zato bi res apeliral, da se to 
omogoči, ker čas teče in se pojavljajo nove potrebe.  

 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Menim, da je župan vzel to na znanje. Ker ni več razprave, dajem na glasovanje 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MONG za leto 
2013. Glasujemo. 
 
Od 22 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
Odlok je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 18 
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Zaključujemo današnjo sejo, lep večer naprej in lahko noč. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.32 uri. 
 
 
 
           Miran Ljucovič   Mitja Trtnik   
VIŠJI SVETOVALEC ZA  MS   PODŽUPAN 
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