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Številka: 900-17/2012-55 
Nova Gorica,  13. december 2012 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
23. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 13. decembra  2012 v 
veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.  
 

Sejo je vodil do 5. točke Matej Arčon, župan mestne občine, nato pa mag. Tomaž Slokar, 
podžupan mestne občine, do 7. točke, v nadaljevanju pa zopet prevzame vodenje seje 
Matej Arčon, župan mestne občine.  
 

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

 

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

 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 29 svetnikov, in sicer: Dejana Baša, Tomaž 
Belingar, mag. Beseničar Pregelj Lara, mag. Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja 
Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, 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, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, 
Tomaž Zarifa, Robert Žerjal in Stanko Žgavc.     
 
Opravičeno odsotni: Srečko Tratnik  
 
Odsotni: dr. Robert Golob, Aleš Jakin 
 
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  

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

 Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  

 Miloška Bratuž, podsekretarka za pravne zadeve  

 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Patricija Šulin 

- Tomaž Belingar 

 

Od 26 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, 
Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 
Anton Peršič, Anton Petrovčič, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Črtomir 
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Špacapan, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert 
Žerjal, Stanko Žgavc. 
 

Matej Arčon, župan: 
Na sejo so bili vabljeni k 15. točki predstavnik javnega podjetja Mestne storitve d.o.o., 
Nova Gorica, k 14. A točki v kolikor bo uvrščena predstavnik Zdravstvenega doma 
Osnovno varstvo Nova Gorica. Predlog razširitve je torej točka 14. A, Predlog Sklepa o 
podaji soglasja k javnemu Zavodu zdravstveni dom Osnovno varstvo za nakup poslovnih 
prostorov.  

Iz dnevnega reda umikam 17. točko, Predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratom o 
izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cen storitev 
obveznih občinskih javnih služb varstva okolja. Smatram, da bi bila razprava le o 
seznanitvi cen narobe razumljena. Prihodnji teden imamo tudi sestanek županov in 
sestanek direktorjev občinskih uprav glede predloga zvišanja cen, kjer bodo predstavniki 
Komunale predstavili predloge, ki so tudi v elaboratu.  

Moram povedati, da se kot občinska uprava ne strinjamo s tako veliko podražitvijo. 
Poleg tega pa najverjetneje pripravljamo tudi tožbo oziroma po sodni poti odpoved 
koncesijske pogodbe s podjetjem Komunala d.d., ker ugotavljamo, da je prišlo prejšnji 
teden do prenosa delnic iz Cestnega podjetja na podjetje Salonit in na eno avstrijsko 
podjetje in je prišlo do kršitve koncesijske pogodbe in odloka. Ampak več o tem vas bomo 
tudi v naslednjem tednu seznanili. Glede na pritožbo, ki je bila dana na sodišče na zadnjo 
skupščino podjetja Komunala, je bila v torek mediacija, ki ni dobila končnega epiloga. 
Spodbijali smo vse sklepe zadnje skupščine omenjenega podjetja in naša želja je, da 
podjetje Komunala prepozna naše zahteve in da se ponovno skliče skupščino podjetja ter 
ponovno odloča o imenovanju nadzornikov in o spremembi statuta podjetja. Toliko na 
kratko.  

Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. 
 

Svetnik Valter Vodopivec: 
Ne glede na to, da je popolnoma legitimno, da umakneš 17. točko z dnevnega reda, bi 
pričakoval, da na eni od naslednjih sej, ko bo točka na dnevnem redu, priložite tudi 
mnenje občinske uprave glede na ta elaborat ali pa stališče, pripombe, kakorkoli, ker  
sicer dobi lahko človek občutek, da je to gotovo dejstvo. Posebej še o tem, ker sem 
prepričan, da so predvideni dvigi cen absolutno previsoki in nesprejemljivi. Morda bi bilo  
dobro tudi, da bi ta elaborat revidiral neodvisni recenzent, pogledal ali je narejen v skladu, 
realno ali nerealno. 
    
Matej Arčon, župan: 
Strinjam se z vami. Priložili bomo tudi revizijsko poročilo glede cene, ki je bilo do sedaj 
opravljeno.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
Spoštovani, najprej se opravičujem, ker sem malo na slabem glasu, vendar mislim, da bo 
šlo.  

Predlagal bi umik 19. točke dnevnega reda. Mislim, da je ta točka dejansko 
prenašanje neke odgovornosti na mestni svet. Menim, da ko sprejemamo občinski 
proračun, zagotovimo sredstva za pridobivanje nepremičnin in mislim, da so tudi v 
proračunu sredstva za stvari, ki se dogajajo na sodišču, sedaj pa imamo tu pred seboj 
neko točko, katera nam ne dovoljuje, bom rekel niti ene niti druge stvari. Pravosodje v 
Sloveniji že dosti časa ne deluje. Namesto, da bi odločili v korist enega ali drugega 
tožnika, naredijo po navadi tako, da določijo neko mediacijo in potem naj mestni svet kot 
zakonodajni del oblasti prevzame naloge izvršnega organa.  

G. župan, če imate zagotovljena sredstva za to odškodnino, ki jo ponujate v 19. 
točki, potem mislim, da je popolnoma legitimna in da tudi vi prevzamete odgovornost ter 
to zadevo izpeljete na sodišču s stranko, kot je predlagano. Mislim, da ni prav, da se v te 
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zadeve vtika politika, ki se vtika že preveč časa v te stvari.  Treba je vedeti, da traja ta 
postopek dvajset ali pa še več let, da je stvar denacionalizacije in mislim, da je tu prav, da 
vi prevzamete odgovornost, ne pa, da ponujate mestnemu svetu, kot je pred dvema 
dnevoma pisalo v časopisih, da svetniki tako potem potrdijo vse zadeve, ki so bile dane 
gor. Mislim, da ste zato župan, da prevzamete odgovornost za to in da sami zadevo 
izpeljete. Menim, da tu ni nobenih očitkov, kajti dejansko proračun smo vam podprli in ne 
vidim nobenega zadržka, da to ne bi izpeljali.   

Moram pa hkrati povedati še eno drugo stvar glede gradiv. Gradivo za 14. A  
točko smo lahko nekateri svetniki odprli šele danes zjutraj. Mislim, da se tako pomembne 
zadeve ne more ponujati tako na hitro, da je tu cel kup denarja, so strateške odločitve 
mestnega sveta in da bi morale biti stvari pripravljene bolj kvalitetno, in sicer na podlagi 
nekaterih analiz, na podlagi točno določenih projektov, načinov financiranja, ne pa na tak 
način, da se nam ad hoc ponuja na mestnem svetu. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Sam imam tudi pomisleke za uvrstitev 14. A točke, saj gradivo nismo prejeli tako kot 
določa poslovnik, se pravi osem dni prej, da bi ga lahko preštudirali. Res, da včeraj na  
sestanku vodij svetniških skupin smo dobili en del gradiva, vendar je pomanjkljivo, govori 
samo o nakupni ceni, nič pa niso razvidni nadaljnji stroški, se pravi, kako bi bili ti stroški 
visoki za preureditev objekta za potrebe zdravstvenega doma.  

Zato smatram, da je dajanje soglasja na današnji seji pri tako pomanjkljivi 
dokumentaciji po svoje nevarno, ker bi lahko prišlo do tega, da bi MONG kasneje morala 
biti tudi soudeležena pri nastali škodi na račun pomanjkljive dokumentacije. Predlagam, 
da se te točke ne uvrsti na dnevni red.   
  
Svetnik Oton Filipič: 
Sam moram tudi reagirati kot predsednik odbora za gospodarstvo, ker se vedno 
pojavljajo ene in iste stvari. O nekih določenih stvareh je prav, da ima vsaj odbor možnost 
si predlagati to gradivo v obravnavo. Te možnosti odbor tudi tokrat ni imel in to smatram 
kot neodgovorno. 

Tudi sam predlagam umik prav iz tega stališča, ker se vedno ene in iste stvari 
ponavljajo in odbor nima niti možnosti razmišljati o tem, da bi uvrstil na dnevni red. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Tudi sam bi se oglasil s točko 14. A, to je nakup bivše stavbe SDK, sedaj DURS-a, s 
strani zdravstvenega doma. Govorimo o milijon osemsto tisoč evrov nakupne vrednosti.  

Tudi sam sem dobil šele danes to gradivo. Če se bomo svetniki odločili, da 
umaknemo to točko iz dnevnega reda, bi pričakoval, da v izogib podaljšanju postopka ali 
pa nepotrebnemu podaljšanju postopka, na naslednjo sejo, ko boste uvrstil, direktor 
zdravstvenega doma pripravi najmanj finančno analizo nakupa, se pravi projektne 
naloge, ki jih potrebuje zdravstveni dom v tej stavbi in ocenjeno investicijo, da se bomo 
sploh lahko odločali o čemu govorimo. 
 
Matej Arčon, župan: 
V redu. Še kdo? Če ne, je za to točko potrebnih 17 glasov, če se ne opredelite, bomo pač 
dali na naslednjo redno ali izredno sejo in bo pripravljeno to, kar tudi predlagate.  
  
Svetnica Dejana Baša: 
Sama pa sem za to, da se 14. A. točka uvrsti na dnevni red in da o tem tudi debatiramo. 
Ne nazadnje, kot mi je znano, bi to bilo krito tudi iz sredstev zdravstvenega doma in 
mislim, da tako pridobitev Nova Gorica potrebuje, kajti kot sem slišala, bi potem stisko 
prostorov, ki jih imajo v Zdravstvenem domu Nova Gorica preselili v Šempeter, kar pa 
mislim, da ni dobro za samo občino in tudi za sam razvoj mesta.  
 
Svetnik Boris Rijavec: 
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Povem čisto moje osebno mnenje tudi k tej točki, ker vidim, da se je pač vnela dokaj 
živahna razprava. Delim mnenje s kolegico Dejano.  

Namreč, zdi se mi tudi zelo pomembno dejstvo, ki je navedeno čisto na koncu te 
obrazložitve. Čeprav se strinjam tudi z nekaterimi drugimi svetniki, da bi bilo mogoče 
smiselno narediti podrobnejšo analizo, pa vendar na koncu je eno dejstvo, ki govori o 
tem, da praktično zdravstveni dom namenja lastna sredstva za to investicijo, če sem prav 
razumel. Investicija je potrebna. Vidimo, da je v bistvu na drugi strani zdravstveni dom, 
kakor sem uspel prebrati iz te obrazložitve, blokiran z razširitvijo prostorov, ker imamo 
pač zgodbe SGP-ja, tako da sem za to, da se to obravnava, naj se pa tudi pove kakšne 
so pomanjkljivosti in kakšne so prednosti. 
   
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček:  
Tudi sama moram povedati, da se ne strinjam s tem, da prihaja gradivo zadnji trenutek 
na sejo.   

Podpiram pa predlog Dejane, da se ta točka obravnava, da se pove, ker mislim, 
da je širitev Zdravstvenega doma v Novi Gorici nujno potrebna.  
 
Matej Arčon, župan: 
Lahko je tudi tretja rešitev, da skličemo prihodnji teden izredno sejo in se dopolni. O tem 
se pač odločite. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Tudi sam bi podprl ta predlog, da kljub vsemu, če je mogoče res gradivo bilo prepozno 
oddano, ampak verjetno se bomo mogli navaditi, da v danih situacijah oziroma v trenutni 
situaciji bo treba včasih tudi odločati na hitro, predvsem, če gre za širši interes, se pravi 
zdravstva vseh nas, predvsem pa tudi občine, tako, da podpiram predlog, da o tem 
debatiramo in da točke ne umaknemo z dnevnega reda.  
 
Svetnik Oton Filipič: 

Bi samo repliciral. Nimam nič proti nakupu in potrebnosti te investicije, da smo si na 
jasnem. Imam pa proti načinu in se ne strinjam s tem, da je bilo gradivo poslano dovolj 
zgodaj. Seja odbora za gospodarstvo je v torek, v sredo so svetniške skupine, v četrtek  
imamo sejo mestnega sveta in preden gre vabilo ven članom odbora za gospodarstvo je 
prav, da ima predsednik odbora in člani odbora gradivo, preden se skliče seja odbora.   

Ponavljam vedno ene in iste stvari in zmeraj se želi z določenimi stvarmi zaobiti 
odbor za gospodarstvo, s čimer se ne strinjam in še enkrat ponavljam, vedno opozarjam, 
gre se za en dan, dva razlike. Ne mi pa reči, da ni mogoče, če je zadeva urgentna, en 
dan prej poslati gradiva. Samo toliko. Protestiram. Se pa strinjam z investicijo, da je 
potrebna. 
 
Matej Arčon, župan: 

Strinjam se z vašim nestrinjanjem, ampak v ponedeljek je pristojni odbor za socialno 
varstvo in  zdravstvo to obravnaval. Sedaj, ali je to pristojnost odbora za gospodarstvo? 
 
Svetnik Oton Filipič: 

Da, če se tiče določenih sredstev v občini, mislim, da se odbor za gospodarstvo imenuje 
odbor za gospodarstvo in če ne je boljše, da nima tega imena.  
  
Matej Arčon, župan: 
Torej, 17. točka se umakne.  

Dajem na glasovanje predlog uvrstitve 14. A točke na dnevni red, kjer je potrebnih 
17 glasov. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 11 glasovalo za, 5 proti.  
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ZA so glasovali: Dejana Baša, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Tomaž Horvat, 
Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Črtomir Špacapan, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Gregor 
Veličkov, Tomaž Zarifa. 
PROTI so glasovali: Darinka Kozinc, Vida Škrlj, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, 
Robert Žerjal. 
Predlog ni bil sprejet. 
  
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Miran Müllner je predlagal, da se umakne 19. točka. Ampak tu gre za dodatna 
sredstva, ne gre samo za nakup, kar je potrjeno oziroma kar sami pravite v proračunu, 
gre za postopek mediacije in rešitev tega problema.  

 Mislim, da je prav, da se mestni svet seznani ter tudi odloča in daje k temu 
soglasje. Menim, da gre za večjo transparentnost delovanja same občine. Ampak 
presodite sami. 

Predlog svetnika Mirana Müllnerja je, da se umakne 19. točka. Ta predlog dajem 
na glasovanje. Glasujemo. 

 
Od 26 svetnikov jih je 9 glasovalo za, 15 proti.  
ZA so glasovali: Oton Filipič, Tomaž Horvat, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, 
Uroš Saksida, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Robert Žerjal. 
PROTI so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, 
Kaja Draksler, Miro Kerševan, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž 
Slokar, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov, Stanko Žgavc. 
Predlog ni bil sprejet.  
 
Matej Arčon, župan: 
Dajem predlog dnevnega reda s spremembami na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Tomaž Horvat, Miro 
Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, 
Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Stanko Žgavc. 
 
Ugotavljam, da je sprejet naslednji dnevni red:  
1. Potrditev zapisnika 22. seje mestnega sveta, ki je bila dne 15. novembra 2012  
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
4. Poročilo o izdanih sklepih 22. seje mestnega sveta, ki je bila dne 15. novembra 

2012  
5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   
6. Predlog Poslovnika Mestnega sveta MONG (druga obravnava)   
7. Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG (druga 

obravnava) 
8. Predlog Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v 

MONG (druga obravnava)  
9. Predlog Spremembe Letnega programa športa v MONG za leto 2013 
10. Predlog Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG  

(druga obravnava) 
11. Predlog Odloka o socialnih in drugih pomočeh v MONG (druga obravnava) 
12. Predlog Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 

zasvojenosti v MONG (prva obravnava) 
13. Predlog Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne 

dejavnosti v MONG (druga obravnava)   
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14. Predlog Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG 
(prva obravnava) 

15. Predlog Sklepov o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi JP Mestne 
storitve d.o.o., Nova Gorica  

16. Predlog Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev 
in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma 
solastnica je MONG    

18. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu imenu, 
parc. št. 1049/2 k.o. Trnovo  

19. Predlog Sklepa o odkupu nepremičnine parc. št. 447/0 in delov nepremičnin parc. 
št. 449/0, 445/0, 665/1 in 442/0, vse k.o. Nova Gorica in podaji soglasja k izplačilu 
odškodnine   

20. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v 
letu 2012 – nakup nepremičnine parc. št. 319 k.o. Rožna Dolina; parc. št. 447 in 
delov nepremičnin parc. št. 449/0, 445/0, 665/1 in 442/0, vse k.o. Nova Gorica. 

   

 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 22. seje mestnega sveta, ki je bila dne 15. novembra 
2012  
 

Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. V kolikor razprave ni, dajem na glasovanje potrditev zapisnika 22. 
seje mestnega sveta, ki je bila dne 15. novembra 2012. Glasujemo.   
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, 
Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Miran Müllner, Anton Peršič, 
Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida 
Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Stanko Žgavc. 
Zapisnik 22. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila dne 15. novembra 2012 je bil 
sprejet. 

PRILOGA 1 
 
 
2. točka dnevnega reda 

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Sedaj ne vem, ali je uprava že razpuščena, ker ne vidim direktorice, ni načelnikov. 
 
Matej Arčon, župan: 
Prihajajo. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Mislim, da bi morali biti prisotni na seji, kajti te razprave se praviloma tičejo njih.  

Odgovor na moje vprašanje g. Nika Jurce, ki ga ni tu, me ne prepriča, in sicer iz 
sledečega razloga. G. Niko Jurca navaja, da so bile v zadnjih šestih letih  naročene 
skupaj štiri študije s področja varstva okolja, en strateški prostorski akt, predpostavljam, 
da je to OPN, potem ne drži dejstvo, da se je pripravljal deset let in pa deset izvedbenih 
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prostorskih aktov, skupaj torej štirinajst projektov v šestih letih. Če preskočimo ta strateški 
akt, ki bi ga lahko tudi navedel, glede na to, da je samo eden, se pravi, da smo letno 
naročili in naredili statistično gledano 2,33 dokumenta.   

Sedaj me pa zanima naprej, moje vprašanje, in sicer koliko sredstev iz proračunov 
je bilo za te projekte porabljeno? Namreč, če seštejemo proračunske postavke pridemo 
do presenetljivo visokih številk za vsak projekt. G. Niko Jurca oziroma njegov oddelek 
tudi navaja, da je eno naročilo oddal neposredno s pogajanjem, vsa ostala pa so bila 
oddana po postopku zbiranja ponudb, pri tem pa ni omenil, ali so te ponudbe bile zbrane 
na podlagi povabil, ali javnih razpisov. Možni sta obe varianti odvisno pač od višine ali pa 
od cene  projekta.  

Zato sedaj dodatno sprašujem, kako je zbiral te ponudbe in koliko teh dokumentov 
je doživelo ali dočakalo realizacijo.? To bo po mojem pomemben podatek za vse mestne 
svetnike.  

Glede odgovora projektne pisarne na mojo pobudo v zvezi s prestavitvijo 
vodovoda pri zadrževalniku Pikol, moram v zvezi s tem odgovorom ugotoviti, da me sicer 
veseli pojasnitev, da prestavitev tega vodovoda ni bila potrebna, saj sem bil napačno 
informiran.  

Sedaj me pa zanima pojasnilo, čemu smo potem v obrazložitvi rebalansa 
proračuna MONG v septembru leta 2012 lahko prebrali v  obrazložitvi proračunske 
postavke 07090 znesek oziroma utemeljitev prestavitev vodovoda zbiralnik Pikol, da se 
postavka zniža iz 55.000 EUR na 30.000 EUR.  

Zanima me, ali takrat še ni bilo jasno, da prestavitev ni potrebna, ali pa je bilo  
ugotovljeno, da to ni potrebno na podlagi moje pobude?  
 
Svetnica Ana Marja Rijavec: 

Zahvaljujem se oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo za odgovor, vendar pa bi 
postavila še nekaj vprašanj.  

Zavedam se, da so postopki razvozlavanja zemljiško lastniških razmerij res včasih 
zapleteni ter tudi dolgotrajni in da si želite ustreči željam občanov, vendar se mi zdi, da 
118 vlog je kar veliko število od leta 2010, ki niso bile rešene. Prav zaradi vseh teh 
okoliščin bi morali po mojem mnenju občane obvestiti, koliko časa je potrebno, da bo 
vloga rešena, ali pa jim prijazno obrazložiti, ko pridejo v urad, kako se vloga rešuje. 
Zavedati se moramo in se postaviti v njihovo kožo, če lahko tako rečem, da je hitro 
rešena vloga za nekoga, ki ima zemljišče, recimo kmeta, tako življenjskega pomena kot 
uslužbencu v uradu računalnik.  

Sprašujem, kdo je odgovoren, da se vloge niso reševale ažurno in želim vedeti 
kronološko - po letih vloge, ki so bile vložene, ker se mi zdi preveliko število nerešenih 
vlog od 2010 do danes, torej ves kronološki postopek vlog od takrat do danes in v 
kolikem času se bodo sedaj te vloge reševale?  
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Zahvaljujem se seveda za vse tiste odgovore, ki so dosegli svoj namen, za druge mi pa 
dovolite, da vseeno nekaj vprašam kako in kaj.  

Najprej glede oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo, in sicer komisija, ki 
odloča o nakupu in prodaji zemljišč oziroma je bila to prva stopnja za nakup in prodajo 
zemljišč v občini, je seveda ukinjena. Ampak to pripravlja oddelek za okolje, prostor in 
javno infrastrukturo. To pomeni, da ste dali škarje in platno nekomu na oddelku, kajti 
vedno pod to je podpisan samo načelnik in dejansko je v rokah potem ene osebe, ne 
glede na to, da govorite, da gre pri tem v odločanje tudi drugih ljudi nad tem, za katere pa 
osebno ne smatram, da so najbolj strokovni in kompetentni. Toliko mimogrede.  

Glede vodnjaka v Grgarskih Ravnah ste podali odgovor, da pač občina ne izdaja   
gradbenih dovoljenj. Popolnoma se strinjam, vendar občina mora vedeti, kaj se dogaja z 
njenim prostorom in mislim, da kakšno vprašanje nadstropje višje, ne bi čisto nič škodilo.  

Glede vrtca Julke Pavletič me pa resno skrbi. Torej, izgovarjate se glede dodatnih 
igral oziroma dodatne igralne površine, kajti s tem ne bo izpolnjen normativ v vrtcu in se 
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bojim, kaj se bo lahko zgodilo v bodoče. Vemo kaj pomeni, če pač vrtec ne ustreza 
določenim normativom. Pravite, da je bila peticija s strani krajanov glede ograjenosti in ne 
ograjenosti teh igral oziroma igrišča v samem parku.  

Vendarle mislim, da se je tu treba le dogovoriti tudi s krajani, s KS, kajti pred leti 
smo v Solkanu dosegli podoben dogovor za igrišče, ki je ograjeno, tako, da imamo primer 
dobre prakse, kako se ga lahko uporablja in so vsi zadovoljni.  
 
Svetnik Anton Peršič: 
Z enim odgovorom sem bil zadovoljen, z enim pa nisem popolnoma, ker ne vem, če je 
tisti odgovor, kar se tam navaja, res pravilen.  

Namreč, spraševal sem koliko je nezazidanih zemljišč v centru Nove Gorice 
oziroma na območju mesta Nove Gorice. Dobil sem podatek, da je to 40.000 m2 in da je 
prispevek za vse pobran, ker to pobira DURS.  

To verjamem, ampak mislim, da je površine veliko več, saj je skoraj 4 ha samo 
pred sodiščem. Prav sedaj je skupina študentov arhitekture, ki pregleduje mesto ter 
urejenost mesta in ugotavljajo, da je dokaj več površin in nepozidanih površin. Tako, da 
ne vem, kako priti do tistega pravilnega podatka. Sam sem to spraševal zato, ker tega ne 
vem. Ampak, če nekoga vprašam in da mi tudi odgovori tako, da nisem prepričan, da je 
to res, ker sem tudi slišal, da se da z raznimi »bay passi« ali pa obvozi rešiti teh 
prispevkov oziroma neplačevati te prispevke in me skrbi, če je to tudi pri nas. Sedaj, če 
bomo to ugotovili naknadno je mogoče tu kar precej denarja.  

Ne vem, kako priti do te informacije. Župan, lepo bi bilo, da bi tudi tebe to 
zanimalo.  
 
Svetnik Miran Müllner: 

Pri tej točki bi imel pripombo. Pričakoval sem,  da bom dobil odgovor na vprašanje, ki 
sem ga postavil glede Euroinvesta in zgodbe s temi pogodbami, pa ste mi na prejšnji seji 
odgovorili, da potrebujete več časa, tako, da jih še nisem dobil. Bilo pa bi zelo zanimivo 
dobiti te pogodbe od Euroinvesta.  

Ne strinjam se tudi z odgovorom, ki ste mi ga dali, da je bilo pri dodelitvi sredstev 
za vinoteko vse čisto. Temu ni tako. Še danes lahko pogledate in vidite, da ni tako. Če 
bomo s takim načinom nadaljevali, se mi potem poraja tudi to, da mogoče hočemo 
zdravstveni dom delati na stavbi SDK, zato, da bomo ustvarili še en »bay pass« temu 
Euroinvestu. Ne mi govoriti, da nimate pogodb in da ne veste nič.  

V vaši upravi imate bivšega direktorja in mislim, da lahko to dobimo ter o tem tudi  
razpravljamo in da je treba vse te stvari, ki se pojavljajo v javnosti, demantirati z 
argumenti, ne pa s skrivanjem. Tako, da s tem odgovorom glede vinoteke vsekakor 
nisem zadovoljen.  Mislim, da bi lahko drugače naredili stvar, kajti Nova Gorica eno 
vinoteko že ima, kakor tudi, da je potrebno delati na tistih stvareh, ki so, ne pa na 
prelivanju javnega denarja v sumljive družbe. 

Druga stvar pri teh odgovorih bi bila, da bi rad pohvalil načelnico oddelka za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, in sicer 19. vprašanje in odgovor je čista 
desetka. Hvala lepa. Podjetniki vam bodo sigurno hvaležni, da ste to naredili, kajti prav je, 
da gre denar v gospodarstvo, če ga kje kaj ostaja in naj tako ostane tudi naprej. 

Malo bolj kritičen bi bil pa za 18. vprašanje, ki sem ga podal glede čistoče 
ekoloških otokov. Omenil sem smrad, ki vlada na Cankarjevi ulici. Tam je dosti ljudi. Vi mi 
pa v odgovor napišete, da pač smrad nastaja zaradi tega, ker stanovalci ne znajo prebrati 
navodil, ker ne znajo odvreči. Vem, da na Cankarjevi ulici živi veliko ljudi, ki niti slovensko 
ne znajo, kaj šele, da bi znali brati. Ampak to ne opravičuje, da je na teh ekoloških otokih 
taka zadeva. Mislim, da je stvar zelo preprosta. Potrebno je očistiti in to mora narediti 
Komunala, kajti če ne, so ta ekološka mesta zaradi gostote prebivalstva in načina, ki 
vlada v Novi Gorici, takšna kot so.  

Tega ne moremo dopustiti, saj če kdo vidi, se bo spraševal, v kakšno mesto 
prihaja. To ni iz danes na jutri. Če bi se pa radi držali navodil, potem pa postavite na vsak 
ekološki otok enega inšpektorja in naj te, ki ne dajejo v kontejnerje, kaznuje.  
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Na Grčni je podoben primer. En gospod verjetno zvečer reče ženi iz stare Gorice, 
da bo nesel vrečko za smeti na ekološki otok, potem gre še malo v bližnji nočni bar in 
vrečko  pusti pred kontejnerjem. Verjamem, da ga občinska oblast ne bo dobila, da ga bo 
prijel kakšen stanovalec in bodo stvari rešene.   

Menim, da je res nespodobno, da mi pišete, da ste nalepili navodila na vsa vrata.  
Komunali je potrebno reči, naj gre in naj lepo očisti. Mislim, da imajo pridne fante, ki so 
zaposleni, sicer delajo težko sedaj v teh razmerah, ampak to ni razlog, da se to ne bi 
očistilo.  
 
Svetnica Dejana Baša: 
Zahvalila bi se rada oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ker mi je 
dopolnil odgovor in upam, da bo to tudi res realizirano. Enega odgovora sicer nisem 
dobila, upam, da  ga bom dobila v mesecu januarju in s tretjim odgovorom sem tudi 
zadovoljna. Vprašanje kakšna je bila realizacija občinske uprave v letu 2006 do 2012 v 
primerjavi tudi z 2011 in 2012 sem postavila predvsem zaradi tega, ker se mi je kot 
svetnici v prejšnjem mandatu zdelo, da je bila približna realizacija na dan 30.6. ista, pa 
sem začutila, da je bilo preveč kritik. Sedaj pa mislim, da vsak lahko pogleda kakšna je 
bila realizacija.  
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 
Zahvalila bi se kabinetu župana za odgovor v zvezi z gradnjo telovadnice v Dornberku. 
Prav vesela sem, da so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo 
telovadnice uvrščena tako v proračun kot tudi v NRP-je.  

Nisem pa dobila odgovora v zvezi z reševanjem prometne infrastrukture v centru 
mesta.  
 
Matej Arčon, župan: 
Boste prejela na naslednji seji. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček.: 
Prav.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Torej, če mi dovolite, spoštovane svetnice in svetniki, bi komentiral odgovor, ki ga je 
dobila svetnica mag. Miram Bon Klanjšček v zvezi s telovadnico.  

Napisali ste, da je dosežen dogovor s predsednico KS in ravnateljico osnovne 
šole, in sicer, da se bo postavilo telovadnico na plato igrišča nad objektom OŠ Dornberk. 
Dovolil sem si poklicati obe in obe sta mi potrdili, da takega dogovora ni bilo doseženega.  
 
Matej Arčon, župan: 
Potem jih verjetno ni bilo na sestanku. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Povedale so, da je bil sestanek in da je bilo rečeno, da se bodo vse tri variante 
predebatirale na občini in da čakajo vabila župana. 
 
Matej Arčon, župan: 
In ga bodo tudi dobile. Hvala. Še kdo? Zaključujem točko. 
 

PRILOGA 2, 3, 4 

 
 
 
3.         točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
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Matej Arčon, župan: 
Na voljo je ena ura, petnajst do štirih moramo to točko zaključiti. Prijavljenih je 18 svetnic 
in svetnikov, začenja g. Robert Žerjal, naslednja naj se pripravi ga. Vida Škrlj. 
  
Svetnik Robert Žerjal: 
Bom zelo kratek. Podal bi pobudo povezano z zagotovitvijo oskrbe s tekočo vodo vsem 
občanom. Upam, da se strinjamo, da mora vsaka napredna družbena skupnost temeljiti 
tudi na načelih solidarnosti in enakih možnosti. Danes pa žal vidimo, da zaradi različnih 
razlogov nekateri naši občani nimajo niti zagotovljene osnovne oskrbe s kakovostno 
tekočo vodo. To danes ni več sprejemljivo, upam, da se s tem vsi strinjamo.  

Zato dajem pobudo, da občinska uprava pripravi pregled krajev in domačij, kjer še 
ni vodovodnega omrežja ter na tej podlagi izdela načrt zagotovitve oskrbe s tekočo vodo 
vsem občanom, kar bo podlaga za obravnavo načrta razvojnih programov in letnih  
proračunov MONG. Upoštevati pa je potrebno tudi dejstvo, da je razširitev vodovodnega 
omrežja pomembna tudi s požarno varnostnega vidika.  
  
Svetnica Vida Škrlj: 
Imela bi nekaj besed na temo podpornega okolja za podjetnike in obrtnike. Vsi se 
strinjamo, da je razvoj gospodarstva za vsako okolje zelo pomemben, to velja tudi za 
kraje izven Nove Gorice. Z razvojem podjetništva in obrti v teh krajih, z ustvarjanjem 
pogojev za razvoj se bodo ti kraji razvijali, v nasprotnem primeru bodo ostali le spalna 
naselja, kar pa sigurno ni v interesu razvoja občine. Pomembno je, da spodbujamo 
drobno gospodarstvo v povezavi z lokalnim mikro okoljem s prednostmi in priložnostmi, ki 
jih nek kraj ponuja.  

Obrtniki in podjetniki še vedno čakajo na obrtne cone, in sicer ne samo v okolici 
mesta, ampak tudi v svojih krajih, torej izven mesta, zato nas zanima natančno stanje 
glede načrtov in glede opremljanja obrtnih con v občini.  

Podporno okolje je za podjetnike in obrtnike tudi Javni sklad za razvoj malega 
gospodarstva. Trenutno se še vedno ukvarja s subvencioniranjem obrestne mere, kljub 
temu, da smo SD sigurno že pred enim letom podali pobudo, da se preoblikuje v sklad 
tveganega kapitala, ki bi pomenil velik kvalitetni preskok v smislu podpornega okolja za 
naše podjetnike. Zanima nas v kakšni fazi preoblikovanja je omenjeni sklad in kdaj se 
lahko pričakujejo njegove nove vsebine?  

Konkreten primer, kjer občina lahko gre nasproti podjetnikom je primer uspešnega 
podjetja iz Šempasa, ki ima v načrtu gradnjo nove velike hale v prostornini 2000 m2. 
Pridobili so gradbeno dovoljenje, občina jim je zaračunala komunalni prispevek v višini 
56.000,00 EUR. Sam prispevek ni problem, pripravljeni so ga plačati, problem je v tem, 
da je v bližini njihove lokacije potok, ki poplavlja in bi želeli namesto plačila komunalnega 
prispevka vložiti ta denar v sanacijo struge potoka in v protipoplavne ukrepe. Ta svoj 
predlog so predstavili občinski upravi, odgovora še vedno niso dobili in mislim, da je to 
nesprejemljivo in tu jih seveda podpiram v tem smislu, da odgovor dobijo. 

Drugo področje se nanaša na problematiko infrastrukture. Prebivalci Kromberka in 
Lok so nas opozorili oziroma so precej nezadovoljni s stanjem infrastrukture na nekaterih 
območjih svoje KS. V Iztokovem naselju so še vedno azbestne cevi, na Bonetovšču ni 
vodovoda, število plazov, ki ogrožajo ljudi in hiše se kar povečuje in stvari se ne sanirajo 
zadovoljivo. Kljub temu, da gre za praktično predmestje je mnogo cest še vedno 
makadamskih. Država je obnovila le odsek iste ceste, občinski del ceste na Loke pa je 
neurejen in še vedno nevaren. Vprašanje je tudi, zakaj se ne začne z ureditvijo 
Vodovodne ceste, ki je nujna za sprostitev prometa na obeh glavnih novogoriških 
krožiščih?  

Prebivalci Kromberka in Lok so tudi nezadovoljni zaradi neprimernega odnosa 
strokovnih služb pri sprejemanju OPN, zato se postavlja vprašanje, kako se bo oziroma 
kako se pristopa k reševanju zgornje problematike infrastrukture in kdaj bo ta 
problematika rešena?  
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Poleg tega sprašujemo, kdaj se bo začelo s postopkom spremembe OPN, ker je 
bilo dogovorjeno, da se sprejme sklep o začetku tega postopka na decembrski seji, 
vendar vidimo, da tega ni na dnevnem redu? 

Čisto na koncu pa ne najmanj pomembno vprašanje ampak zelo pomembno. Na 
septembrski seji mestnega sveta smo sprejeli kar nekaj sklepov vezanih na novogradnjo 
Varstveno delovnega centra. Če se spomnite, smo takrat želeli, da bi mestna občina 
obnovila pogovore z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o gradnji VDC in da 
bi si tu prizadevala urediti razmerja pri tej investiciji tako, da se sklene dogovor z 
ministrstvom, kjer bi občina prevzela postopke razpisa in izbiro izvajalca.  

Sprašujem, kako daleč smo s temi pogovori in ali je ta dogovor z ministrstvom 
dosežen?  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Imam predlog, in sicer glede spomenika na Trnovem. Spomenik na Trnovem, ki 
predstavlja enega najvažnejših, najpomembnejših simbolov upora proti okupatorju v naši 
občini je v upravljanju MONG. Vendar vzdrževanje ni na ravni, ki bi jo tako obeležje 
zaslužilo.  

Na platoju se zadržuje voda, sam spomenik se zarašča, pa še kaj bi lahko naštel.  
Da bi se izognili neprijetnim situacijam, ko mora KS pred pomembnimi proslavami vskočiti 
in takoj zadeve urejati ter pripravljati ta kraj na obisk praviloma velikega števila ljudi, 
predlagamo, da se med mestno občino in KS sprožijo ustrezni dogovori, ki naj pripeljejo 
do te situacije, da se preda ta spomenik v upravljanje, vzdrževanje in skrb KS, jasno pod  
ustreznimi materialnimi pogoji. To je moj predlog in upam, da bo sprejet. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 

Občinski upravi in pristojnim službam dajem svetniško pobudo za pomoč Lovski družini 
Lijak ter kmetom na območju mestne občine. 

Lovska družina Lijak se že od leta 2000 srečuje z velikimi problemi škod, ki jih na 
kmetijskih površinah povzroča divjad, predvsem pa divji prašiči. Škode so vsako leto 
višje, tako, da so v letu 2011 dosegle 10.000,00 EUR, v letu 2012 pa škoda že presega 
12.000,00 EUR. Lovska družina vseh škod ne more sama izplačevati, saj se financira 
izključno s članarino in prodajo uplenjene divjadi. Posledično to lahko privede do 
prenehanja dejavnosti družine, saj škod ne more več poravnavati. Razpad lovske družine 
pa bi razmere še bistveno poslabšal. Lovci s svojimi dejavnostmi namreč preprečujejo še 
večje razmnoževanje divjadi, predvsem divjih prašičev, kateri povzročajo čedalje večjo 
škodo na pridelkih in tudi na premoženju in kmetijskih površinah. To škodo občutijo in 
utrpijo predvsem kmetje, katerim zadnja leta veliko izpada in škode povzročajo tudi druge 
naravne nesreče - suša, burja, pozebe in poplave.  

Zato občinsko upravo in pristojne službe pozivam, da proučijo vse možnosti za 
pomoč, predvsem pa za povrnitev koncestnine katero mora plačevati lovska družina. 
Povrnitev koncestnine bi se namenila izključno za delno povračilo škod kmetom in jim 
tako olajšala delovanje in omogočila preživetje. 
 
Svetnik Anton Peršič:  
Imam predlog in vprašanje. Najprej predlog. V javnosti se veliko govori o tem, da 
Slovenija zelo slabo črpa Kohezijska sredstva EU in bo zato tako ostalo več deset 
milijonov sredstev  neporabljenih. Ostajajo tudi sredstva, ki so na voljo projektom za 
razvoj podeželja.  

Predlagam, da občina pripravi projekt in program, kako bi ta sredstva pridobila za 
razvoj podeželja. Sam vidim veliko možnosti in potrebe predvsem v smislu povečanja 
samooskrbe s hrano. V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje bi tako lahko reševali 
tudi problem zaposlovanja. Dejstvo je, da povečanje samooskrbe pomeni narodovo 
preživetje, skrb za reševanje te problematike pa preživetje neke politike, za katero smo 
sami odgovorni. Lista za razvoj podeželja je pripravljena za sodelovanje in pomoč pri 
reševanju te problematike.   
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Imam tudi vprašanje. V letu 2012 je veliko projektov kljub zagotovilu proračunskih 
sredstev, ostalo zaradi čakanja na OPN neizvedenih. Sprašujem, če se je sedaj po 
sprejetju občinskega prostorskega načrta to stanje pri realizaciji spremenilo? Za našo KS 
lahko trdim, da se to gotovo ni. Skrbi me počasnost in zamude pri reševanju projektov, 
saj sedaj ni več administrativnih ovir in ko se tudi za nekatere nujne projekte lahko 
uporabi tudi izredna seja mestnega sveta.  
 
Svetnik Tomaž Horvat, mag.: 
Imam tri pobude oziroma vprašanja. Prva pobuda je ta, da se je več občanov Nove 
Gorice in tudi okolice obrnilo name v zvezi s parkiranjem pred zdravstvenim domom. 
Mnogokrat pripeljemo svojce, ki so težje pokretni in potrebujejo pomoč, da pridejo fizično 
v ambulanto do svojega zdravnika oziroma v čakalnico. Zato menim, da je potrebno 
parkirati pred vhodom v zdravstveni dom, parkirišče ustrezno označiti in da se v ta namen 
tudi ta parkirišča označi z obvestilom, da so namenjena za kratkotrajno parkiranje, ki ga 
je potrebno dokazati s parkirno uro v avtu.  

Predlagam tudi, da se temu območju tudi s strani mestnih redarjev posveti večjo 
pozornost, kajti to so resni problemi, ne samo invalidov ampak tudi teh pacientov, ki so 
gibalno ovirani v tistem trenutku. 

Druga stvar je, da so me prebivalci v Kromberku, in sicer tam, kjer so bloki, ko 
greš iz Lok proti Kromberku, opozorili, da še vedno manjka ekološki otok, da se 
kontejnerji kar prosto premikajo, sploh če je vetrovno.  

Zanima jih tudi, kdaj bo ob glavni cesti urejen že obljubljeni pločnik, saj glede na 
to, da je cestišče ozko je hoja ob cesti predvsem ob slabši vidljivosti zelo nevarna.  

Glede na to, da se nahajajo ti bloki iz Lok proti Kromberku precej stran od 
kakršnega koli igrišča in da živi v teh blokih precej otrok in mlajših jih in tudi mene 
zanima, ali se bodo na tem mestu uredila v kratkem tudi igrala, saj menim, da v ta prostor 
tega blokovskega naselja tudi spadajo.  

Imam še tretje vprašanje. V letu 2013 bo v Solkanu Svetovno kajakaško člansko 
prvenstvo. Da bi bili udeleženci oziroma tako tekmovalci kot obiskovalci čim bolj 
zadovoljni in tako ponesli v svet pozitivne vtise iz našega kraja, bi bilo potrebno predvsem 
glede dostopa do kajakaškega centra urediti še nekaj točk. Dostopna cesta je precej 
nevarna, nepregledna in ozka, predvsem pa je problematičen prehod čez železniške tire, 
ki ni urejen in predstavlja neprestano nevarnost. Urediti bi bilo potrebno pešpot od 
kajakaškega centra do Žogice ter kolesarsko brv čez Sočo. Tudi odvodnjavanje nad 
cesto ni urejeno, ravno tako so nedokončane še določene električne inštalacije. Ali bo do 
takrat urejena Vojkova ulica, ker je sedaj začasna ureditev? Zanima nas kaj je 
načrtovano, da bo MONG v pričakovanju tega dogodka uredila in na tak način čim bolj 
prispevala k prepoznavnosti našega kraja kot urejenega in zanimivega za take in 
podobne dogodke.  

 
Svetnik mag. Uroš Saksida: 

Imam predlog in vprašanje. Eden je bolj primeren za ta čas, ko je mraz, drugi pa za 
spomladi. Zimo in z njo povezane nizke temperature prebivalci višje ležečih krajev še bolj 
občutijo in so nas opozorili na problematiko poškodb, ki nastajajo na vodovodnih števcih 
v jaških vodovodnega omrežja. Pri nizkih temperaturah se namreč dogodi, da v jaških ti 
števci zamrznejo, kar pomeni, da občani nekaj časa ostanejo brez vode in tudi tu so 
dodatni stroški, ker so števci na račun občanov.  

Občani s Trnovske planote so povedali, da so si poskušali sami pomagati, da so 
te števce prejšnjo zimo nekako obložili in jih zaščiti pred zmrzaljo, ampak predstavniki 
vodovodov so jim to prepovedali, verjetno zaradi težjega dostopa. Tako, da lahko letos 
pričakujemo podobne probleme.  

Predlagal bi, če bi lahko občinska uprava, ker občani sami niso uspeli doseči 
nekakšen ustrezen dogovor, posredovala pri vodovodih, da poskušajo najti to rešitev, ki 
se bo verjetno letos glede na mrzlo zimo tudi ponovila. 



 

 13 

Vprašanje glede kolesarskih poti. Nova Gorica in okolica imata določeno število 
kolesarskih poti. Vsi, ki se vozimo oziroma vozijo s kolesom opazijo problematiko, da se 
po mestu kolesarske poti enostavno končajo in potem morajo kolesarji zaviti na cesto in 
se praktično izgubi pomen, ki jih imajo kolesarske poti, to je večja varnost za kolesarje. 
Torej, če je nemogoče priti po kolesarski poti niti iz enega konca Nove Gorice do 
drugega, je tudi logično, da se ljudje težko odločijo za kolesarjenje, saj se vsak izogiba 
kolesarjenju po cestah, ker je promet zelo gost.  

Zanima me, kdaj se predvideva celovita ureditev in dokončanje kolesarskih poti po 
mestu? 
 
Svetnik Tomaž Belingar: 
Zanima me, ali so že evidentirane možne lokacije za zavetišče oziroma prenočišče za 
brezdomne osebe? Vem, da so nedavno v Kopru to zelo hitro rešili.  

V zvezi s tem me tudi zanima, ali imamo izveden, izdelan kakšen program, ki bi 
bolje motiviral brezdomne osebe, da bi pogosteje obiskovale dnevni center za 
brezdomce?  

Med brezdomci so tudi brezdomni uživalci prepovedanih drog, pa me zanima, 
koliko injekcijskih igel letno razdeli dnevni center za odvisnike v Novi Gorici oziroma 
druge organizacije, ki to delijo in koliko teh igel dobijo vrnjenih. Namreč Novogoričani 
opažamo, da je odvrženih igel po številnih lokacijah vedno več. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Imam vprašanje in predlog v zvezi z Lokvami. Že pred letom in pol ali še več je občina 
zadolžila določene osebe, da se angažirajo v zvezi z Lokvarji in ureditvijo smučarskega 
središča oziroma turistične ponudbe. Zanima me, kaj je bilo v tem času narejenega?  

Predlagal bi, da do naslednje seje pripravite poročilo o tem, vse v smeri, da bi 
Lokve pridobile vsaj manjši teptalni stroj in manjšo žičnico. Prejšnjo nedeljo je bilo tam 
najmanj 700 do 800 ljudi, družin z majhnimi otroci. Predlagam tudi ureditev otroških igral 
in izposojo koles. 

Predlagam, da se tudi ta točka uvrsti na naslednjo sejo mestnega sveta, če je to 
mogoče, sicer bom pripravil pisni predlog. 
  
Matej Arčon, župan: 

Predlagal bi, da najprej dobite odgovor in potem boste ocenil le-to oziroma predlog za 
obravnavo. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Če dovolite, bom kar sam pripravil pisni predlog za to točko, da ne bomo preveč 
zavlačevali. 

Imam še eno pobudo, in sicer, da se pospeši postopek, ki se nanaša na urbano 
vrtnarjenje, kot je pred časom že predlagal g. Peršič in da čim prej začnemo reševati to 
problematiko.  
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Imam dve pobudi. Prva pobuda se nanaša na problematiko, ki je bila izpostavljena na 
septembrski seji mestnega sveta. Mestno redarstvo je odreagiralo hitro in na sedem 
zapuščenih vozil v garažni hiši v Ul. Gradnikove brigade namestilo pisne odredbe za 
odstranitev. Eno vozilo je bilo tudi odstranjeno s strani pristojne inšpekcije.  

Vendar po dveh mesecih uporabniki garažnih hiš sporočajo, da je v tej garažni hiši 
še vedno sedem zapuščenih vozil, se pravi eno več in iz istih razlogov, kot so bili 
predstavljeni na septembrski seji mestnega sveta, predlagajo in zahtevajo nadaljnje 
ukrepanje pristojnih služb tako, da bodo ta vozila dejansko odstranjena iz garažne hiše z 
oznako PH 2 na Ul. Gradnikove brigade.  
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Druga pobuda se nanaša na most čez potok Koren med Gortanovo ulico in Streliško 
ulico. Tam sta nameščeni dve svetilki javne razsvetljave, ki pa vsaj že dve leti ne 
funkcionirata.  

Zato predlagam, da pristojna služba ukrepa in zadolži vzdrževalca te javne 
razsvetljave za popravilo, tako, da bodo te svetilke služile svojemu namenu. Namreč, 
stanovalci te ulice parkirajo avtomobile tudi na levem bregu potoka Koren in nekateri 
avtomobili so bili tudi že poškodovani, prav tako pa stanovalci uporabljajo tudi 
kontejnersko mesto, ki je v neposredni bližini in sicer na desnem bregu potoka Koren.  
 
Svetnica Patricija Šulin:  
Imam nekaj vprašanj za direktorico Stanovanjskega sklada MONG. Kot vemo je 
Stanovanjski sklad MONG z družbo Composita d.o.o., ki je v lasti Jureta Jankoviča dne 2. 
7. 2008 sklenil kupoprodajno pogodbo za sedemnajst parcel v Rožni Dolini. Lastninska 
pravica na zadevnih nepremičninah bi ob popolnem plačilu kupnine prešla na kupca, to je 
na družbo Composita d.o.o., Ljubljana. Slednja je doslej plačala le 55 % celotne kupnine. 
Dolguje še 45 % ali v znesku 878.248,00 EUR, tako, da se je ta del družba Composita 
zavezala plačati v roku  deset dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
komunalne opreme na kompleksu OPPN Rožna Dolina 3 – Liskur. Ob tem se je 
Composita zavezala z MONG skleniti pogodbo o opremljanju, ki bo definirala vse 
obveznosti investitorjev izgradnje objektov na območju OPPN Rožna Dolina 3. Sklenjena 
pogodba o opremljanju je seveda pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.  

Doslej družba Composita d.o.o., ni izpolnila nobenega od pravkar navedenih 
pogojev, vsaj po zadnjih informacijah direktorice stanovanjskega sklada na tej seji 
mestnega sveta,  tako, da družba Composita še dalj časa kot zgleda ne bo mogla plačati 
tega zneska, saj ima blokiran transakcijski račun.  

Zato sprašujem direktorico Stanovanjskega sklada MONG kako poteka pravdni 
postopek med stanovanjskim skladom in družbo Composita, saj ni pričakovati, da bo 
družba Composita plačala ta del kupnine, prav zaradi tega pa je zaustavljeno to 
gradbeno območje v Rožni Dolini, torej Liskur.  

Sprašujem tudi zakaj družba Composita še ni pridobila gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo komunalne opreme na kompleksu OPPN Rožna Dolina 3 – Liskur, kot tudi 
sprašujem stanovanjski sklad, glede na to, da je Okrožno sodišče v Ljubljani januarja 
letos podalo med pravdnima strankama možnost in povabilo k postopku mediacije, kakšni 
so izidi te mediacije?  

Moja druga pobuda pa se ponovno nanaša na pripravo Odloka o delovanju 
krajevnih skupnosti v MONG, ki je star že 16 let in bi ga morala občinska uprava v skladu 
z zakonodajo kot tudi v skladu s sprejetim Statutom MONG, ki smo ga sprejeli marca 
letos, pripraviti in uskladiti v roku šestih mesecev, torej do septembra letos, kar pa vse do 
danes ni storila. Smo že decembra, kar pomeni, da občinska uprava s pripravo odloka 
zamuja že tri mesece.  

Zato ponovno dajem pobudo, da se odlok pripravi in uvrsti na januarsko sejo in 
upam, da mi ne bo ponovno občinska uprava odgovorila kot mi je že nekajkrat, da bo ta 
odlok uvrstila na eno izmed prihodnjih sej.  
  
Svetnica Ana Marija Rijavec:  

Odlok o zaščiti judovske mrliške vežice je bil s strani Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine in oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo dobro, strokovno in 
zgodovinsko utemeljeno pripravljen. Zahvaljujem se tudi g. županu Mateju Arčonu, ki je 
bil prvi župan MONG, ki je podpisal predlog za sprejetje tega odloka.  

Odlok ni bil sprejet in to v istem obdobju, ko v Litvi želijo oživiti judovsko dediščino, 
v Berlinu pa so prav novembra, ko je bil odlok pri nas zavrnjen, odprli judovski muzej in 
arhiv, ki je namenjen študiju, izobraževanju in odkrivanju zgodovine o genocidu Judov.   

Zato se moja svetniška pobuda nanaša na vzpostavitev doma krajanov v Rožni 
Dolini v bivši židovski mrliški vežici in prosim, da se mi posredujejo vsaj do sedaj 
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potrebna dovoljenja, ki so služila gradbenim posegom, za odstranitev mrliške vežice, kot 
tudi za gradnjo tako imenovanega Doma krajanov KS Rožna Dolina.  

Prav tako prosim, da se mi posreduje vse najemne pogodbe med KS Rožna 
Dolina z najemniki ter vsa dosedanja dovoljenja za obratovanje dejavnosti, ki so se 
izvajale in se še izvajajo v bivši mrliški vežici.  

Ker Odlok o razglasitvi Židovskega pokopališča v Rožni Dolini pri Novi Gorici za 
kulturni spomenik lokalnega pomena na 22. seji mestnega sveta ni bil sprejet, so meje 
spomenika še vedno nedoločene, kot tudi ni določen obseg in meje njegovega vplivnega 
območja in obstajajo nejasni varstveni režimi, kot tudi merila in kriteriji za zagotavljanje 
ohranjanja in varovanja zgodovinsko kulturnega spomenika. Ker se je posodobila tudi 
zakonodaja o varstvu kulturne dediščine, ki na področju uvaja povsem nove metode in 
standarde za evidentiranje in klasificiranje spomenikov ter določanje njihove primerne 
zaščite naj povem, da Zakon o varstvu kulturne dediščine v 134. členu določa, da je 
potrebno varstvene režime uskladiti z novo zakonodajo. Zakon v 13. členu natančno 
določa kakšno vsebino mora imeti sodoben akt o razglasitvi spomenika in je nujno 
potrebno torej, da se sprejme odlok, ki bo posodobil in dopolnil zaščito območja 
židovskega pokopališča z mrliško vežico.   

Če bi bil Odlok o razglasitvi Židovskega pokopališča v Rožni Dolini pri Novi Gorici 
za kulturni spomenik lokalnega pomena sprejet, to ne bi imelo za posledico takojšnjega 
umika gostinskega lokala iz vežice, saj je pogodba o najemu med KS in gostincem že bila 
sklenjena in odlok ne bi imel pravno formalno retroaktivne posledice za sedanjega 
najemnika. Kot tudi s sprejemom tega odloka glede na varstveni režim, bi se lahko 
pogovarjali o vsebinah v mrliški vežici, kar je bilo tudi možno ves čas, ko se je odlok 
pripravljal in to več kot eno leto. Tako sprejet odlok bi se v okviru Zakona o varstvu 
kulturne dediščine lahko popravljalo, dopolnjevalo in spreminjalo, tako, da ni bojazni, da 
se vsebine, ki niso mogoče v tem trenutku zajete v odloku, bi pa v skladu z zakonodajo 
bile primerne za izvajanje, ne bi lahko umestilo v vsebino varstvenega režima. 

Torej odlok ni bil sprejet in je v primeru, da gostinec preneha opravljati dejavnost v 
bivši mrliški vežici danes ponovno možno, glede na dosedanjo prakso, da KS Rožna 
Dolina sklene najemno pogodbo z dejavnostjo, ki ne sodi v ta prostor. Zato je nujno, da 
se sprejme dokument o razglasitvi pokopališča za kulturni spomenik lokalnega pomena, s 
katerim bodo posodobljeni in nedvoumno določeni varstveni režimi, kot tudi zagotovljeni 
varovani elementi spomenika ter ustrezna namembnost celote in posameznih enot 
skladno z varovanimi vrednostmi in prvotno namembnostjo zgodovinsko kulturnega 
spomenika.  

Zaradi vsega povedanega, kakor tudi zaradi razvpitosti primera dajem pobudo, da 
se problematika ponovno prouči in se pripravi ustrezen dokument, ki se ga bo 
obravnavalo na mestnem svetu in da k temu pristopi odbor za kulturo, šolstvo in šport ter 
ostale strokovne službe MONG. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Začela bi s kanalizacijo in čistilno napravo Prvačina. Iz KS Prvačina so nas obvestili, da 
se stalno pojavlja ta problematika fekalne kanalizacije in čistilne naprave. Fekalna 
kanalizacija naj bi bila slabo projektirana, prihaja do neuravnoteženosti prečrpavanja 
Gradišče– Dornberk. Upravo MONG pozivamo, da stori vse potrebno za odpravo, po 
prepričanju krajanov, sistemske napake. S tem je tesno povezano nedelovanje čistilne 
naprave. Sistem kanalizacije Prvačine še ni priklopljen na čistilno napravo, zato se 
postavlja vprašanje, kje je težava, da se ta projekt ne zaključi. Vsekakor je ceneje 
določene pomanjkljivosti odpraviti, kot pa da čistilna naprava ne obratuje, saj je njena 
izgradnja pomenila veliko stroškov, sedaj pa predstavlja tako imenovani mrtvi kapital. 

Cestna povezava Nemci-Lokve. Kot vsi vemo, se iz Trnovske planote v dolino s 
tovornjaki vozi večje količine hlodov. Za planoto bogato z lesom je to ena od 
najpomembnejših gospodarskih panog, ki ob pravem pristopu prerase v dejavnost lahko 
tudi z višjo dodano vrednostjo. Trenutno pa se zgolj prodaja surovina, četudi moram tu 
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poudariti častno izjemo peščice podjetnih domačinov. Krajanom pa ostaja le škoda na 
cestah.  

Primer je na cestni povezavi Nemci-Lokve, zoženje zaradi poškodovanega 
cestišča, ki je že tri leta označeno z znakom, namesto, da se ga odpravi. Poleg tega to 
zoženje predstavlja tudi nevarnost prometne nesreče.  

Kljub temu, da je to državna cesta predlagamo, da občinska uprava pri razgovorih 
z ministrstvom glede obnove te ceste tudi sama predlaga popravilo odsekov, ki so najbolj 
kritični, kot zgoraj navedeni, ter da preveri ali je mogoče uskladiti dejansko poškodovanje 
cest zaradi tovornih prevozov z nadomestilom, ki bi jih morali ti prevozniki plačati. 

Tretja pobuda se nanaša na prostorsko problematiko Solkanske industrije apna. 
Na svetniško skupino SD so se obrnili predstavniki KS Solkan v zvezi s problematiko 
kamnoloma ter OPPN Kamnolom.  

KS zahteva, da se SIA preseli v poglobljeni del kamnoloma, saj naj bi tako 
maksimalno zmanjšali negativne vplive proizvodnje na okolico. Dober zgled primernega 
sodelovanja med krajani in industrijo je Livarna Gorica, saj so se tam negativni vplivi na 
okolje zmanjšali in komunikacija med prebivalci in vodstvom podjetja poteka v 
konstruktivnem vzdušju. Vprašanje je torej ali bodo pripombe prebivalcev Solkana 
upoštevane in kdaj se bo sprejemalo OPPN Kamnolom?  

Prav tako predlagamo, da se preuči tudi možnost odkupa terena Soških vil, in 
sicer z namenom, da se tja razširi poslovna cona.   

Glede na to, da je kotalkanje v Solkanu precej uspešno, nas zanima tudi kako je z 
načrtovano tako imenovano II. fazo kotalkališča, to je dvorane ter prostorov za različna 
društva, ki jih je v Solkanu zelo lepo število. 

Še enkrat postavljam vprašanje tudi zaradi transparentnosti, ki jo od naše 
svetniške skupine zahtevajo nekateri neposredni prizadeti občani, in sicer glede 
novoletnih prireditev v Novi Gorici. Naj povem, da sem dodaten odgovor dobila šele 
včeraj zvečer, ga prebrala in da ne odgovarja na tisto, kar sem vprašala.  

Kaj je MONG dala v razpis in česa ne? Koga so izbrali in zakaj? Kdo je izbiral 
program in po kakšnih kriterijih? Pohvalila bi sicer postavitev drsališča po dveh letih suše. 
Zanima pa me, zakaj ravno lokacija na Bevkovem trgu, saj se ob tem novoletnem času  
popolnoma blokiralo vhod v kulturni dom in zakaj lokacija med gledališčem in knjižnico ni 
bila v redu? Prav tako me zanima, ali je bilo za organizacijo teh prireditev res 
ustanovljeno društvo in če se je, kje ima sedež? Prav je, da se organizira živahen utrip v 
mestu, toda mnogo občanov se sprašuje ali je ta trenutek res primeren za tako razkošne 
prireditve? Naj mi občinske službe potrdijo, ali ne, da se bo potrošilo 20.000,00 EUR več 
kot lani. Glede na to, da so se v kratkem času namnožili stečaji tako Finala, Mebla Jogi, 
Lesimpexa, A+A in tako naprej, se nezaposlenost v MONG vztrajno viša. 

Naslednje vprašanje je v zvezi s tržnico. Prebivalci okrog tržnice so svetniško 
skupino SD opozorili, da se okrog tržnice dogajajo vandalizmi. Zvečer mladina razgraja in 
razbija, preko dneva pa se sploh ne upošteva znakov za prepoved prometa in dostopa 
tudi z domačimi živalmi - psi.  

Sprašujem se, ali redarska služba opravlja svoje delo kot mora, ali skrbijo le za 
napačno parkirana vozila tam, kjer je najlažje zaračunati? Tržnica je ena od predvolilnih 
obljub župana, njena ureditev in nadgradnja je na žalost v vedno bolj žalostnem stanju in 
postaja zbirališče hrupa in nesnage. Zanima nas, kdaj se bo ta problematika tržnice 
uredila? 
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala. Čas je potekel. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Hvala. Bom dala pa pismeno. 
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 
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Bom zelo kratek. Ne bi rad seveda podcenjeval vseh teh vprašanj, ki jih postavljamo, 
vendar bi raje kot da se pogovarjamo o mrtvih, pogovarjajmo o živih.  

Mi smo danes predstavili nov projekt, s katerim bomo zaposlili dvajset mladih 
starih do petintrideset let in pri tej predstavitvi je bil tudi župan. Mislim, da je to eden 
pomembnejših projektov v naslednjem letu in upam, da bo trajal tudi kaj dlje. 

Problematika zaposlovanja mladih je izjemno pereča. Po podatkih Zavoda za 
zaposlovanje se je v naši regiji in pa seveda posledično tudi v naši občini izjemno 
povečalo število mladih nezaposlenih in predlagam, da se tej problematiki posveti ena 
točka na naslednji seji mestnega sveta. Kot sem rekel, da ne bi razpravljali samo o 
stvareh, ki po mojem ta trenutek ne bodo zaposlile nobenega mladega oziroma 
starejšega.  

Menim, da je ta problematika tako pomembna, da si zasluži obravnavo na 
mestnem svetu in predlagam, da Zavod za zaposlovanje skupaj z ustreznimi službami 
pripravi to za naslednjo sejo mestnega sveta. 

V januarju bo organizirana v skladu s sklepom sveta regije tudi tako imenovana 
razvojna konferenca o novem regijskem razvojnem programu in upam, da bomo tudi tam 
slišali kakšno pozitivno in dobro usmeritev kako naprej z našim gospodarstvom in seveda 
tudi z bodočim zaposlovanjem nezaposlenih.  

Tako, da predlagam, da se v začetku naslednjega leta malo bolj posvetimo tej 
problematiki, kajti mislim, da je v Sloveniji ta trenutek najbolj pomembna. Velikokrat pa se 
ukvarjamo tudi z nepomembnimi stvarmi, ki vsekakor nam ne bodo prinesla nobenega 
novega delovnega mesta. 
 
Svetnica Kaja Draksler: 
V letu 2008 je stopil v veljavo Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, ki med 
drugim opredeljuje uporabnike storitev te javne službe in določa način zaračunavanja 
smetarine. Po 7. členu navedenega odloka se štejejo za uporabnike te javne službe tudi v 
prvi alineji fizične osebe kot samostojni podjetniki in obrtniki. Vsi vemo, da se lahko kot 
samostojni obrtniki ali kot s.p.-ji registrirajo za opravljanje različnih dejavnosti. Vedno več 
je takih, ki preko omenjenih s.p.- jev delajo za neka večja podjetja in na naslovu, kjer 
imajo svoj s.p. prijavljen ne ustvarjajo nikakršnih komunalnih odpadkov.  

Predlagam, da se v izogib temu, da Komunala nekatere samozaposlene občane 
MONG dodatno obremeni, obvestilo o tem so namreč že dobili, ponovno prouči 7. člen 
tega omenjenega odloka, ki je izrazito nepošten, če lahko tako rečemo in glede na 
opisano problematiko občinska uprava ta odlok ustrezno popravi oziroma pripravi in ga 
pošlje mestnemu svetu v potrditev. To je prva pobuda. 

Druga pobuda. V Novi Gorici imamo precej krožišč, ki so iz navadnih križišč 
preurejena v krožišča s plastičnimi preprekami. Nekatera krožišča, denimo tisto pri 
Pelozu, je tako začasno urejeno že več let.  

Menim, da bi lahko z nekimi majhnimi sredstvi zadeve hitro uredili in s tem naredili 
korak k lepšemu mestu, zato predlagamo, da se k omenjenemu pristopi čim prej.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
Imam vprašanje oziroma pobudo v zvezi z Mestnimi storitvami, g. župan, in sicer zaradi 
tega, ker ste me včeraj na sestanku vodij svetniških skupin vlekli za jezik in mislim, da je 
tudi prav, da tudi to dobi odgovore.  

Mislim, da Mestne storitve d.o.o. ne funkcionirajo dobro, zato me zanima, koliko 
računov je MONG v letu 2012 prejela od Mestnih storitev, zanimajo me zneski, vsebina, 
in sicer kaj so Mestne storitve delale za ta denar in če so bila ta dela, za katera je občina 
plačala v celoti, opravljena?   

Druga stvar je, da Mestne storitve pobirajo pristojbine za uporabo zemljišč, se 
pravi razne prireditve, glasbeni odri, v glavnem kar se dogaja na Bevkovem trgu. Zanima 
me, koliko so do sedaj pobrali in kdaj bodo ta sredstva nakazana na občinski proračun? 
Zanima me, zakaj se ta sredstva ne nakazujejo mesečno ali vsaj kvartalno oziroma kje 
lahko dobimo  te podatke? 
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Tretja stvar, ki gre tudi na račun Mestnih storitev pa je parkirišče pri hotelu Park, ki 
ga uporablja družba HIT, d.d. Nova Gorica in je v občinski lasti. Pobudo je že pred 
meseci podal kolega Špacapan.  

Sprašujem, ali se za to zemljišče plačuje najemnina in to koliko in na čigav 
transakcijski račun? Kajti sam mislim, da če je v občinski lasti, bi ta denar, ki ga HIT 
plačuje in nedvomno ga plačuje, moral priti na račun MONG.  

Ne morem se strinjati, da Mestne storitve delajo izhodišča za začasno izrabo 
primernih nezazidalnih stavbnih zemljišč za potrebe vrtičkarstva. To je pobuda mojega 
kolega Peršiča. Mestne storitve so bile ustanovljene z drugim namenom in tako kot sedaj 
delajo, pa tudi s tem kar bomo danes imeli na mizi, mislim, da bi bilo bolje, da bi jih v 
javnem interesu kar ukinili. To je ena zadeva.    

Druga zadeva pa je tudi vprašanje glede teh novoletnih prireditev. Zelo me je 
začudilo to, da smo pred dobrim letom sprejemali odlok o prireditvah v mestu, da je tudi 
moj kolega Peršič takrat predlagal, da bi imela možnost vplivanja oziroma organiziranja 
teh dejavnosti društva, pa smo se vsi strinjali da ne, da je to slabo. Sedaj pa kar naenkrat 
vidim, da občinska uprava gre mimo tega odloka, da se to pač organizira tako parcialno. 
Po Novi Gorici se govori, da po prijateljskih vezah in da vse skupaj koordinira neko 
društvo, ki je bilo ustanovljeno za ta namen in člani tega društva tudi dobivajo sredstva iz 
občinske blagajne.  

G. župan, mislim, da je to zelo narobe in bom zelo vesel, če boste to demantirali in 
tudi v zvezi s tistim kar je navedla kolegica Kozinčeva, se vse to nanaša. Menim, da gre 
preveč denarja za te zadeve in da te lepotne stvari kot so »bomo dali za rdeči križ«, se 
lepo slišijo, ampak to daješ takrat, ko kaj imaš, ko imaš gospodarstvo, ali ne? Dajmo rešiti 
gospodarstvo, dajmo tistim ljudem, ki znajo delati delo in naj potem oni dajejo Rdečemu 
križu, Karitasu in vsem dobrodelnim ustanovam.  

Menim, da če bi to bila res vaša iskrena želja bi lahko eno postavko dali tudi v 
proračun, recimo »za dajanje v dobrodelne namene«, ne pa da te stvari populistično tu 
delamo za novo leto. Mislim, da ima cel svet ognjemet in da ni hudič, da ga ne bi mogli 
imeti tudi v Novi Gorici.  
  
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 
V medijih smo prebrali, da se je vodstvo Splošne bolnišnice v Šempetru odločilo, da skrči 
kapacitete na ginekološkem oddelku. Meni kot ženski in po pogovoru z več občankami se 
zdi zelo pomembno izražati skrb nad tako odločitvijo, ki neposredno vpliva na položaj 
žensk v regiji. Zdi se mi upravičeno vprašati, ali bo zanje poskrbljeno na enaki ravni kot 
prej? 

Zato dajem pobudo, da občinska uprava preko predstavnikov s svetu zavoda 
Splošne bolnišnice v Šempetru poskuša vplivati na tako odločitev vodstva bolnišnice. 
 
Svetnik Boris Rijavec:  
Moje vprašanje se nanaša na problematiko tako imenovanih grgarskih gmajn. Na to 
problematiko sta v bližnji preteklosti opozorila že svetnica mag. Darinka Kozinc in svetnik 
Miran Müllner. Danes smo tudi v odgovorih dobili kot prilogo neobvezno pravno mnenje 
Ministrstva za pravosodje, ki po mojem osebnem prepričanju je precej nedorečeno in 
nam ne daje nekih jasnih usmeritev, kako reševati to problematiko naprej. Podobno 
nedorečen se mi zdi tudi odgovor občinske uprave glede namere, kako pravzaprav rešiti 
to problematiko.  

Zato na občinsko upravo naslavljam vprašanje, da podrobneje opredeli svoje 
namere,  kako bo rešila to problematiko in seveda tudi kdaj? Ob tem bi seveda opozoril 
na to, da je to zelo pereč problem, kajti s tem, ko smo le delno rešili to zadevo, smo 
seveda postavili ljudi v neenakovreden položaj. Nekateri ljudje, tudi tu noter je bilo 
zapisano in večkrat tudi že povedano in poudarjeno, so celo lastna denarna sredstva 
porabili za to, da so plačali parcelacijo in potem se je postopek kar naenkrat ustavil nekje 
na polovici ali pa na tri četrt.  
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Še enkrat poudarjam, da spravljamo ljudi v neenakopraven položaj in zdi se mi 
pošteno do vseh teh upravičencev, da se ta zadeva dokončno pozitivno reši. Če je 
kakršenkoli dvom v to, da je bil postopek nepravilno izpeljan, naj se to jasno izrazi, naj se 
te dvome odpravi, vendar naj se zadeva dokončno že enkrat reši.  
 
 
 
4.  točka dnevnega reda 

Poročilo o izdanih sklepih 22. seje mestnega sveta, ki je bila dne 15. 
novembra 2012 
 

Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo.  

Ker razprave ni, dajem poročilo o izdanih sklepih 22. seje Mestnega sveta MONG, 
na glasovanje.  

 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš 
Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Marko Tribušon, 
Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert 
Žerjal, Stanko Žgavc. 
Poročilo je bilo sprejeto. 

PRILOGA 5 
 
 
 
5.  točka dnevnega reda 

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

Matej Arčon, župan: 
Besedo dajem predsedniku komisije g. Žgavcu. Podžupana Tomaža Slokarja pa bi prosil, 
če me za maksimum eno urico nadomesti.  
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Predsednik sveta zavoda Šolski center Nova Gorica je Mestni svet MONG pozval, da 
poda mnenje lokalne skupnosti v postopku imenovanja direktorja Šolskega centra in treh 
ravnateljev šol.   

Na razpis, ki je bil objavljen, se je prijavil dosedanji direktor in dve ravnateljici šol, 
na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja Srednje strojne, prometne in lesarske šole 
pa so se prijavili trije kandidati. Iz dokumentacije je razvidno, da vsi prijavljeni kandidati 
izpolnjujejo pogoje za zasedbo prostih delovnih mest in da so direktor Šolskega centra in 
dve ravnateljici že sedaj opravljali to funkcijo.  

Zato komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga mestnemu 
svetu, da poda pozitivno mnenje za imenovanje direktorja Šolskega centra Nova Gorica 
kandidatu g. Egonu Pipanu, da poda pozitivno mnenje za ravnateljico Gimnazije in 
zdravstvene šole ge. Vesni Žele, za ravnateljico Srednje  ekonomske in trgovske šole ge. 
Ingi Krusič Lamut in pa trem kandidatom za ravnatelja strojne, prometne in lesarske šole. 
Vsi trije izpolnjujejo pogoje. 
   
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Odpiram razpravo. Glasovali bomo seveda o vsakem sklepu posebej. Izvolite. Ni 
razprave.  
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Najprej dajem na glasovanje predlog sklepa, da Mestni svet MONG daje 
pozitivno mnenje k imenovanju Egona Pipana za direktorja Šolskega centra Nova 
Gorica. Glasujemo. 

 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za, 1 proti. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, 
Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko 
Žgavc. 
PROTI je glasoval: Tomaž Belingar. 
Sklep je bil sprejet.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Na glasovanje dajem drugi predlog sklepa iz tega paketa, in sicer Mestni svet 
MONG daje pozitivno mnenje k imenovanju Vesne Žele za ravnateljico Gimnazije in 
zdravstvene šole - Šolski center Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, 
Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal 
PROTI je glasoval: Tomaž Belingar. 
Sklep je bil sprejet.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Na glasovanje dajem tretji predlog sklepa, in sicer, da Mestni svet MONG daje 
pozitivno mnenje k imenovanju Inge Krusič Lamut za ravnateljico Srednje 
ekonomske in trgovske šole - Šolski center Nova Gorica. Glasujemo.  
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, 
Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Tomaž Belingar. 
Sklep je bil sprejet.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Na glasovanje dajem zadnji predlog sklepa, in sicer, da Mestni svet MONG daje 
pozitivno mnenje k imenovanju Simona Kraglja, Milana Podbrščka in Primoža 
Štekarja za ravnatelja Strojne, prometne in lesarske šole na Šolskem centru Nova 
Gorica. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, 
Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
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PRILOGA 6 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Besedo dajem ponovno predsedniku komisije. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Direktor javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica je Mestni svet MONG obvestil, da 
bo svetu zavoda Mladinski center Nova Gorica potekel mandat in je zato potrebno 
imenovati nov svet zavoda.  

Na podlagi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica so 
v svetu zavoda trije predstavniki ustanovitelja, to je MONG.  

Na podlagi prispelih prijav za  predstavnike ustanovitelja v  svetu zavoda, komisija 
predlaga, da se kot predstavnike mestne občine imenuje Rok Židanik, predlagatelj SD, 
Simon Trampuž, predlagatelj SDS in svetnik Tomaž Zarifa, predlagatelj Lista Roberta 
Goloba. 

 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Hvala. Odpiram razpravo. 
 
Svetnik Tomaž Belingar: 

Zgleda, da izobrazba ni problem samo državnega zbora. Zanima me, na kakšen način je 
komisija opravila izbor kandidatov in ali je komisija preverjala izobrazbo kandidatov? 
Namreč, pri enemu piše, da je študent, študent pa ni izobrazba ampak je status, za 
enega drugega kandidata pa sem prepričan da ni to po izobrazbi, kot piše v predlogu 
sklepa.  
 
Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Drži, da študent ni izobrazba, najmanj ima srednjo izobrazbo. Tore,j komisija ni imela 
nobenega pomisleka, da bi status študenta kakor koli vplival na kvaliteto delovanja 
predstavnika mestne občine v svetu zavoda Mladinski center Nova Gorica. 
 
Svetnik Tomaž Belingar: 

Tudi meni je malo nesmiselno, da v bistvu od kandidatov zahtevamo izobrazbo, kvečjemu 
neke izkušnje iz področja, ali kakor koli. Ampak, če že nekaj zahtevamo, potem je dobro 
to preveriti in če v sklepu piše, da je nekdo študent in da se zahteva izobrazbo, to ni 
izobrazba.  

Predlagam, da se v bistvu sklep popravi oziroma, da se preveri izobrazba in da se 
sklep pravilno popravi ali pa, da ta sklep ne potrdimo in da se ponovno ponovi postopek 
imenovanja. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Izvolite, svetnik Miran Müllner.  
 
Svetnik Miran Müllner: 

Moram povedati, da se z mojim kolegom popolnoma strinjam in da dejansko izobrazba ni 
bila preverjena. Menim, da tudi pri ostalih kandidatih ni bilo preverjeno.  

Mislim, da bi bilo prav g. predsednik, da se včasih tudi posujemo s pepelom in da 
stvari potem damo za nazaj. Kajti vse skupaj je zgledalo čudno. Večkrat glasujemo na 
komisijah za kandidate glede na to, kakšno stopnjo izobrazbe imajo. Vsaj jaz sem tak in 
če pri nekomu piše višja stopnja, potem je to zelo pomemben, odločilni dejavnik, da 
nekoga podpreš oziroma ne podpreš. Sedaj pa ne bi rad, da bi tu prihajalo do tega in 
mislim, da bi bilo prav, da se celoten postopek še enkrat ponovi in da se pri teh stvareh 
tudi posveti več pozornosti.  
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Stanko Žgavec, predsednik komisije za mandatne vprašanja, volitve in imenovanja: 

G. Müllnerju moram replicirati. G. Müllner je tudi član komisije in moram povedati, da se 
na komisiji ni oglasil. Lahko bi takrat izpostavil ta problem. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  

G. Müllner, izvolite repliko.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
Sam sem glasoval za enega kandidata, zato, ker sem videl, da dejansko stvari niso 
preverjene in da ne gredo v pravo smer. Ampak, ali je res, ali ni res, dejansko kandidati, 
ki smo jih dobili kot kandidate, ne ustrezajo temu, kar je razpis zahteval in na žalost 
moram tu pokazati ravno na Listo Roberta Goloba, ki nas je s tem zavedla. Upam, da se 
bo v prihodnosti dalo večji pomen temu in da se to ne bo več dogajalo. 
 
Svetnica mag. Miram Bon Klanjšček: 
Bom dala repliko samo na to, da je kolega Müllner na sestanku res glasoval samo za  
enega kandidata in tudi ta je bil študent. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Hvala za to pojasnilo.  
  
Svetnica Dejana Baša: 
Moram reči, da me zanima po kakšni metodi so to predlagali, kajti mislim, da smo mi 
predlagali tudi dobrega kandidata oziroma kandidatko, ki se spozna na te zadeve, pa ni 
prišel v finale. Mislim, da so potrebne tudi neke reference. Ne nazadnje, ko smo se mi 
odločali, smo gledali tudi na reference in predlagam, tako kot je gospod Müllner rekel, da 
se ponovi in se v mesecu januarju ponovno to obravnava.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 

Mislim, da svetniki poznate postopek in ga bomo speljali.   
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Še moj komentar zraven vsega tega. Pomisleki so tudi v enem delu upravičeni. 
Predlagatelji kandidatov smo bili svetniške skupine in liste, tako, da mislim, da tudi kot 
predlagatelji stojimo za temi imeni, pa tudi sam kandidat ali kandidatka, ki je kandidirana 
podpiše izjavo, da se s tem strinja in da so tudi vsi njeni podatki točni.   

Seveda se moram strinjati v delu, kjer se opozorili, da študent ni izobrazba in bi 
danes to zadevo rešili mogoče tako, samo kot predlog, pri kandidatu Roku Židaniku, kjer  
je naveden samo študent in kjer ste bili SD predlagatelji, da danes poveste katere 
izobrazbe je študent. Torej, lahko ima zadnjo dokončano srednjo izobrazbo, ni nujno, da 
je to srednja, lahko je tudi kaj drugega in predlagam, da se to navede v sklep, popravi in 
da o tem glasujemo.  

Še enkrat pa bi rada poudarila, da tudi predlagatelji stojimo ali moramo stati za 
tem, da so kandidati usposobljeni v enem delu tudi za predlagano komisijo oziroma 
imenovanje v določene svete zavodov ali kam drugam, ker so tam v bistvu predstavniki 
MONG. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Boste pojasnil, g. Saksida. 
 
Svetnik mag. Uroš Saksida: 
Rok Židanik kot študent pomeni, da je lahko končal ali gimnazijo ali tehnično šolo, končal 
je gimnazijo, torej je gimnazijski maturant. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
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Se pravi gimnazijski maturant. Mislim, da kot pojasnilo lahko zadostuje. G. svetnik  
Petrovčič Anton. 
 
Svetnik Anton Petrovčič: 
Samo eno kratko vprašanje. Kakšna izobrazba je pa zahtevana za tole? 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Mislim, da ni bil poseben zahtevek po izobrazbi. Izvolite, g. svetnik Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Tudi sam bom predlagal nekaj podobnega, kar je predlagala že ga. Patricija Šulin, in 
sicer, da se ta sklep popravi v smeri prave izobrazbe, da ne bi nekdo tem kandidatom 
kasneje očital, da so zavajali mestni svet oziroma javnost.  

Če dovolite samo še besedo, še en popravek je potreben, mislim, da Lista 
Roberta Goloba. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 

Kandidat Tomaž Zarifa je gimnazijski maturant, ker mu manjka diplomsko delo. Se 
opravičujem, v naglici, ko sem to napisala, on ni prebral, ampak je samo podpisal in zato 
je prišlo do te neljube napake. Ni bilo mišljeno nobeno goljufanje.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Mislim, da je iz razprave jasno povzeto, da ko bodo ustrezni dokumenti izdani, se bodo 
vpisale prave izobrazbe. Mislim, da tu nihče ni imel slabih namenov, je je pa to za v 
naprej gotovo, da bomo tudi na te zadeve bolj pozorni kot samo formalna izobrazba, pa v 
razpisu ni bila zahtevana.  

Če ni nadaljnje razprave, dajem na glasovanje predlog sklepa s temi  
uskladitvami, ki pa se bodo odražale potem, ko bodo izdane ustrezne listine, in 
sicer, da se v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica kot predstavnike MONG 
imenuje Roka Židanika, Simona Trampuža in Tomaža Zarifo. Ta predlog bo 
umaknjen, če ne bo izglasovan. Tako piše v poslovniku. Prosim, glasujmo.  
 
Od 28 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 6 proti. 

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž 
Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, 
Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, 
Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Miran Müllner, Boris Rijavec, 
Marko Tribušon, Milojka Valantič. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 7 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Dajem besedo ponovno predsedniku komisije, izvolite.  
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Svet javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica je z dopisom obvestil 
mestno občino, da je zaradi odsotnosti direktorja Andreja Malniča, in sicer iz zdravstvenih 
razlogov, Goriški muzej ostal od 24. novembra letos brez operativnega vodstva in 
predlaga, da direktorja v času odsotnosti nadomešča g. Matjaž Brecelj, kustos v 
Goriškem muzeju.   

Iz odloka o ustanovitvi javnega zavoda, pa tudi iz internih aktov in zakona, ne  
izhaja, da bi bilo nadomeščanje kakorkoli zakonsko urejeno. Zaradi tega smo na komisiji  
zahtevali še dodatna pojasnila, in sicer v tem smislu, kako je v preteklosti teklo v praksi, 



 

 24 

se pravi v primeru koriščenja dopusta in drugih odsotnosti. Povedano nam je bilo, da je 
tudi v preteklosti v primeru odsotnosti direktorja le-tega nadomeščal kustos g. Matjaž 
Brecelj. Ugotovili smo tudi, da g. Brecelj izpolnjuje pogoje za direktorja.  

Zato predlagamo tako kot je v sklepu, da se imenuje g. Matjaža Breclja, 
zaposlenega na delovnem mestu kustosa v javnem zavodu Goriški muzej Kromberk -  
Nova Gorica za nadomeščanje direktorja muzeja. To pooblastilo velja za obdobje največ 
šest mesecev oziroma do vrnitve direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - 
Nova Gorica na delo 

. 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Odpiram razpravo. Ni razprave. 

Na glasovanje dajem predlog sklepa, in sicer, da Mestni svet MONG 
pooblašča Matjaža Breclja, zaposlenega na delovnem mestu kustosa v javnem 
zavodu Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica za nadomeščanje direktorja 
Goriškega muzeja Kromberk - Nova Gorica. Pooblastilo velja za obdobje največ 
šest mesecev oziroma do vrnitve direktorja javnega zavoda Goriški muzej 
Kromberk - Nova Gorica na delo. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 27 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš 
Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Marko Tribušon, 
Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert 
Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 8 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  

S tem zaključujemo peto točko dnevnega reda in prehajamo na šesto točko. Izvolite, g. 
svetnik Müllner, imate postopkovni predlog. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Imel bi postopkovni predlog, in sicer v skladu z 82. členom poslovnika ter v skladu z 
osmo alinejo 2. odstavka 19. člena Statuta MONG. 

Dejansko se je po zadnji seji zgodila ena neljuba stvar, ki je vsaj mene osebno 
močno užalila. V medijih se je pojavil napis, ki je prišel na moj e-mail takole. »Žal pa se v 
trenutni sestavi mestnega sveta nekateri svetniki do tega spomenika in rešitve problema 
še vedno omalovažujoče obnašajo in so na seji mestnega sveta glasovali proti 
pripravljenemu odloku. Svetniki… 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
G. svetnik Müllner, prosim obvestite kakšen je vaš proceduralni predlog, sicer bom vzel 
to, da zlorabljate inštitut postopkovnega predloga in vam bom vzel besedo. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Oprostite, g. predsedujoči. Moj predlog bo, da mestni svet razreši gospo Patricijo Šulin, v 
skladu s statutom in poslovnikom je to mogoče, iz mesta predsednice statutarno-pravne 
komisije in bom pojasnil zakaj.   

To je zadeva kadrovske stvari. Člena, ki sem jih omenil sta v poslovniku in statutu 
omenjena. Dejansko je mestni svet tisti, ki imenuje člane komisij in odborov ter tudi 
mestni svet je tisti, ki razrešuje in moj predlog bom podal zdajle. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:   
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G. svetnik, ne dajem vam še besede, kajti to sredi dnevnega reda, ki nima nobene veze z 
naslednjo točko dnevnega reda, ne bom dovolil, da se o njej razpravlja. Vi imate predlog, 
da lahko daste točko na dnevni red po rednem postopku, tega pač niste storil in vam ne 
bom dal besede. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Postopkovno, g. predsedujoči.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  

Izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Mislim, da s tem kršite vodenje seje. Ta moj predlog sem dal v točki, ki se nanaša na 
mandatna vprašanja in imenovanja in samo na tej točki mestni svet imenuje oziroma 
razrešuje člane organov, za katere govorimo. Samo na tej točki. Druge točke ni. Ni to 
točka dnevnega reda o kateri bi razpravljali o neki drugi problematiki, ampak se nanaša 
točno na imenovanje in razrešitev.  

Vem, da vam je zelo močno neugodno zaradi tega, ampak morate tudi vedeti, da 
je svetnica precej močno udarila po nas, da nas je diskreditirala v javnosti, da ne spoštuje 
demokratičnih odločitev mestnega sveta in da imam kot svetnik vso pravico tu povedati in 
podati na glasovanje. Če boste prepričljivi, potem lahko tudi mestni svet ne potrdi, ampak 
bom imel vsaj zadoščenje, da vsakemu povem v oči tisto kar gre, ne pa, da bom govoril 
za hrbtom, tako, kot se to dogaja v tem primeru in dejansko je bila pozvana, da se 
opraviči, ampak vidim, da tudi njena teta še zmeraj naprej tako razmišlja. Mislim, da mi to 
morate omogočiti. 

 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Glejte, dokler sem za tem odrom, vam te razprave ne bom pustil, če pride g. župan, se 
boste pa z njim pogovoril o tej zadevi.  

Izvolite, svetnik Stanko Žgavc. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Opozoril bi na to, da postopkovno zadeva ni pravilna. Se pravi, če gre za komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, najmanj kar bi bilo, bi bilo potrebno dati 
najprej predlog na komisijo.   
  
Svetnik Miran Müllner: 

Spoštovani g. Žgavc, mislim, da ste tu udarili mimo. To je sklep, ki ga bom direktno 
predlagal mestnemu svetu. To nima nič s komisijo. Če bo sprejet sklep, bo komisija šele 
potem v nadaljevanju imela pristojnost, da poišče drugega kandidata. Takšen je 
postopek. Sedaj se lahko vi izmikate, ampak dejansko je ta postopek tak. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:   
Sam vztrajam pri tistem, kar sem povedal. Izvolite, ga. svetnica Šulinova. 
  
Svetnica Patricija Šulin: 
Strinjam se, da je potrebno dati postopkovno predlog in pobudo v skladu s Poslovnikom  
Mestnega sveta MONG na dnevni red. Bi pa še enkrat opozorila na to, da po starem in 
po novem poslovniku o delu mestnega sveta, če bo seveda danes sprejet v drugi 
obravnavi, je naše delo javno. Ravno tako je javno glasovanje, zato tudi nov poslovnik še 
posebej eksplicitno vsebuje določbe, da se bodo po vsakem našem glasovanju na tabli 
za nami javno izpisala imena kdo je za, kdo proti in kdo vzdržan.   

Ko pa boste dajal pobudo in predlog, kolikor sem razumela in sorodstvene vezi, bi 
vam rada povedala, da niso pravilne. Pozanimajte se o njih oziroma kar pri meni, vam jih 
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bom povedala, kakšne so, niso pa take, kot ste navedel. Tako, da bi prosila vsaj za 
točnost navedbe sorodstvenih vezi 

. 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Replika, g. Müllner, izvolite. 
  
Svetnik Miran Müllner: 
Predsedujoča, vem, da to piše v 92. členu poslovnika, da je javna razprava, zato sam 
zmeraj tudi javno govorim. Res, da so včasih neprijetne zadeve, tudi zame so. Tudi 
marsikdaj mestni svet ne izglasuje tistega kar jaz, ampak potem ne pribijam na križ, tako 
kot so delali z nekaterimi Židi v drugi svetovni vojni, ker so bili v večini.   

Vaš način dela je pa tak in s tem kar ste mi odgovorila, samo potrjujete mojo tezo, 
da ste neprimerna za predsedovanje statutarno-pravni komisiji, kajti s takim načinom 
lahko ta akt samo izkoriščate v svoje ozke politične poglede. Res, da ste na oblasti, da 
ste cenjena poslanka, vas vsi cenijo, ampak ne delajte to z mojim imenom. Če vam kaj ni 
prav, lahko objavljate na facebooku kar hočete o vas, o meni prosim, nikoli več. 

 
Svetnica Patricija Šulin: 
Samo toliko kolega Miran Müllner. Vsi mi tu smo javne osebe. Samo toliko v razmislek, 
tako, da ne vem zakaj taka velika skrb objave glasovanja bilo katerega od nas, za, proti 
ali vzdržan. To občani ne nazadnje morajo vedeti. Tako, da upam, da se s tem delno 
strinjate, nimam pa nobenih problemov s tem, da podate vi ta predlog in se bo o njem 
glasovalo. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  

Svetnik Müllner, vas opozarjam in ne vstopajte v besedo, dokler vam besede ne dam.  
Izvolite, g. svetnik Valter Vodopivec. 

 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Pojasnil bom svoj pogled na situacijo. Ni sporno javno objavljanje kako je kdo glasoval, 
zelo sporno se mi pa zdi uporabljati besede, da smo svetniki, ki smo glasovali kot smo, 
omalovažujoči, da smo nekulturni in da smo nespoštljivi do ne vem koga. To je zame 
žalitev. Grem naprej.  

Kolega Müllner je popolnoma pravilno artikuliral svoj predlog. V 82. členu 
poslovnika je zapisano:«Postopek za razrešitev funkcionarjev in članov delovnih teles ter 
drugih organov, ki jih voli ali imenuje mestni svet, se začne na predlog predlagateljev, ki 
skladno z določbami zakona, statuta, tega poslovnika ali drugega splošnega akta lahko 
predlagajo kandidate za izvolitev ali imenovanje.« To pa smo svetniki, svetniške skupine. 
Toliko okrog tega.  

V zadnjem odstavku 83. člena res piše, da na seji mestni svet na predlog komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi prenehanje članstva zaradi, 
poudarjam, odstopa in skladno z določbami tega poslovnika sklepa o izvolitvi ter 
imenovanju novega kandidata. Mandatna komisija, če skrajšano rečem, pride v poštev pri 
fazi imenovanja novega oziroma pri ugotavljanju, če je nekdo prostovoljno iz takih ali 
drugačnih razlogov odstopil. Če pa je razrešen, ima to pravico mestni svet direktno in 
neposredno. Preberite si statut in poslovnik.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Sam bom to razpravo, vam bom dal še besedo, zaključil, ker če bi jo upošteval, bi s tem 
kršil poslovnik in je ne bom. Zato predlagam, da razpravo zaključimo in začnemo s točko, 
kot sem predlagal.  
 
Svetnik Valter Vodopivec:  
G. predsedujoči, sedaj bom pa drugače začel.  
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Že drugič eklatantno kršite poslovnik mestnega sveta. Na eni prejšnjih sej ste na 
moje vztrajno opozarjanje, da kršite postopek, da morate najprej dati nek predlog sklepa 
na glasovanje, dopustil, še enkrat porečem, dopustil v nasprotju s poslovnikom razpravo 
in debato o točki. Ste kršil. Sedaj kršite drugič, to bo potrebno enkrat nehat s takim 
načinom vodenja sej. Se opravičujem za nekoliko ostrejše besede, vendar to je 
nedopustno. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Mislim, da bo vaš predlog župan slišal in vam bo seveda razrešil. S tem zaključujem 
razpravo na to točko in gremo na 6. točko dnevnega reda, katero sem že začel. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
G. predsedujoči, postopkovno. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Nimate besede gospod, sem vam povedal. Nimate besede. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Imam postopkovni predlog. Imam postopkovni predlog. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Še enkrat postopkovno predsedujoči. Če se ne moremo uskladiti, prosim, da v skladu s 
poslovnikom zahtevate sklic statutarno-pravne komisije, da se odloči o dilemi. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  

Izvolite, g. svetnik Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
G. predsedujoči. Predlagal bi, da damo deset minut odmora in da se vodje svetniških 
skupin dobimo ter da razrešimo to dilemo, kajti mislimo, da ste zajadrali v neprave vode.  

Prosim, če v skladu s poslovnikom daste to na glasovanje. 
  
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  

Ne bom dal to na glasovanje, bom kar odredil petnajst minut prekinitve seje. Izvolite. 
 
 
Nadaljujemo prekinjeno sejo, in sicer skladno z dogovori svetniških skupin je padla 
odločitev, da je sicer predlog svetnika Müllnerja legitimen, da pa ni vložen skladno s 
zahtevami poslovnika in se mu predlaga, da vloži, ker to bi pomenilo razširitev točke 
dnevnega reda, ta predlog za naslednjo sejo in bomo o predlaganem sklepu tudi brez 
kakršne koli težave razpravljali in o njem odločali. To je bil dogovor svetniških skupin.  

Dajem še besedo g. Veličkovu. Izvolite. 
 

Svetnik Gregor Veličkov: 
Res je, pogovarjali smo se o tem, ali uvrstiti to danes, ali naslednjič, ko bo gradivo na 
voljo, to se pravi kopija facebook strani, ki jo je objavila ga. Patricija Šulin. Odločili smo 
se, da naj se da prvo kopijo te strani in se bomo o tem odločali drugič. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Najlepša hvala. Izvolite še svetnica Šulinova, ker ste bila omenjena. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Poleg facebooka, kjer tam včasih tudi kaj izgine, je zadeva objavljena tudi na spletni 
strani Mestnega odbora SDS, tako, da imate tudi tam, če bi bili tudi tu kakršnikoli zapleti, 
pa tudi sicer bom sama poslala to zadevo na elektronsko pošto predlagatelja te točke. 
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mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
S tem zaključujem. Prosim, g. Müllner? 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Ker nisem bil prisoten na tem sestanku in mislim, da je bolje, da nisem bil, kajti nerad se 
pogovarjam s tistimi, ki mi govorijo za hrbtom, sedaj nisem dobro razumel, kdo mora 
pripraviti gradivo. Ga. Patricija Šulin? 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Predlagatelj.  
 
Svetnik Miran Müllner: 

Kaj pa če poslovnik danes spremenimo? 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Potem bo skladno tako, kot določa predlog novega poslovnika.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
Se pravi vi kot občinska uprava? 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Zahvaljujem se vodjem svetniških skupin, s katerimi smo se lahko pametno pogovorili in 
zadevo tudi v dobro vseh umirili in razrešili ter ji tudi dali nadaljnjo pot. Tako, da se vam 
zahvaljujem za sodelovanje in s tem bi razpravo na to točko zaključil in prehajamo na 
šesto točko dnevnega reda. 
 
 
 
6.  točka dnevnega reda 

Predlog Poslovnika Mestnega sveta MONG  
 

mag. Tomaž Slokar, podžupan:  

Poslovnik obravnavamo v drugi obravnavi. Dajem besedo predsednici komisije, izvolite 
ga. svetnica Patricija Šulin. 
 
Poročevalka: Patricija Šulin, predsednica statutarno–pravne komisije 

Danes je pred nami druga obravnava predloga poslovnika Mestnega sveta MONG. 
Statutarno-pravna komisija je na seji, ki je bila 26. novembra obravnavala podane 
predloge, pripombe in mnenja iz razprave, ki se je v zvezi s tem poslovnikom opravila na 
22. seji Mestnega sveta MONG.   

V obrazložitvi je sicer podano, kaj je ta komisija sprejela, pa bi vseeno na hitro 
preletela te najnujnejše zadeve in te pripombe, ki smo jih obravnavali. Obravnavali smo 
vse podane pripombe.  

Na statutarno-pravni komisiji 26. novembra smo sklenili, da se ne sprejme predlog 
odbora za gospodarstvo na 2. odstavek 34. člena za podaljšanje predlagane razprave. 
Tu je bila pripomba na ta del, ker smo v nov poslovnik želeli uvesti, da bi bilo 10 minut za 
stališče poslanske skupine in samo 3 minute za razpravo. Torej, nismo sprejeli tega 
predloga odbora, ker je cilj predlagane spremembe, ki sem jo omenila, racionalnejša 
izraba časa in zgostitev razprave, vse v funkciji kvalitetnejše razprave, na kar boste 
seveda lahko v nadaljevanju podali tudi drugačen amandma, kot na vse sicer.  

Potem smo sprejeli predlog odbora za socialno varstvo in zdravstvo, da se doda 
nov 103. člen in sicer, da z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik 
Mestnega sveta MONG, torej iz leta 2002 in 2004 in da dosedanji 103. člen postane 104. 
člen.  
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Na tehtno vprašanje o glasovanju svetnika Aleša Jakina, ki je podal pomislek, da 
je na tej novi glasovalni napravi tudi polje »vzdržan«, komisija odgovarja, da se je pri 
glasovanju možno opredeliti samo »za« ali »proti« tako, da bo to polje prelepljeno, da ne 
bo dileme.  

Nismo sprejeli predloga svetnice mag. Darinke Kozinc za sankcioniranje 
neopravičene odsotnosti svetnikov na sejah mestnega sveta, podobno kot velja za 
neopravičene odsotnosti na sejah odborov in komisij, saj gre za velike vsebinske razlike. 
Svetnik je izvoljen na volitvah in kot tak odgovarja samo volivcem, medtem, ko so člani 
odborov in komisij imenovani s strani mestnega sveta, ki jih lahko zaradi njihove 
nedejavnosti tudi razreši. Podobna zadeva kot danes. Potrebno bo predlagati razrešitev 
in potem v nadaljevanju uvrstitev na dnevni red mestnega sveta, če se meni, da je kdo, ki 
ne opravlja dobro funkcije.  

Nadaljnjega predloga svetnice mag. Darinke Kozinc tudi nismo sprejeli, in sicer 
predloga v zvezi z dikcijo drugega odstavka 7. člena in 11. člena poslovnika, ki sta 
povsem v redu. Svetnico sta v obeh primerih verjetno zmotili sedanji dikciji poslovnika, ki 
se ravno zaradi tega spreminjata.  

Potem smo sprejeli predlog, da se v prvem stavku drugega odstavka 12. člena 
novega poslovnika doda še beseda »pošteno«, tako, kot je svetnica tudi predlagala.  

Nismo sprejeli pripomb na 21. člen, ki nasprotuje skrajšanju razprave pri pobudah 
predlogih in vprašanjih svetnikov, saj je namen predloga komisije za skrajšanje razprave 
v tem delu ravno v omogočanju čim večjemu številu svetnikov, da sodelujejo v razpravi. 
To sem že prej pojasnila pri obravnavi podobne pripombe odbora  za gospodarstvo.   

Potem nismo sprejeli predloga svetnice 22. členu, da je potrebno pri odgovorih na 
pobude, predlogi in vprašanja svetnikov navesti, kdo je odgovor pripravil, saj je ta 
podatek možno dobiti pri pristojnemu oddelku občinske uprave, načelnik je pa odgovoren 
za to, kar pride na ta mestni svet, tako, da se vsak svetnik lahko pozanima na pristojnem 
oddelku občinske uprave, če ga bo kaj konkretno zanimalo.  

Potem smo delno sprejeli pripombo na 25. člen, in sicer tako, da se črta del 
stavka, ki se glasi:»…ali drugih dogodkov, ki so pomembni za mestno občino.« 

Potem nismo sprejeli predloga svetnice, da se v 61. členu predvidi možnost 
imenovanja komisije za proučitev amandmaja v primeru različnih stališč, ker imamo tu 
tudi glasovanje in tako naprej. Poslovnik določa, kako se amandmaji in ostalo gradivo 
predlagajo na dnevni red.  

Tudi nismo sprejeli predloga svetnice, da se v drugem odstavku 74. člena na 
koncu stavka doda še besedilo: »…oziroma glasuje o predlaganih kandidatih«, saj 
beseda izbira že sama po sebi pomeni tudi izvedbo glasovanja.  

Nismo sprejeli predloga svetnice, da se v poslovnik vgradi tudi kolegij župana 
oziroma kolegij mestnega sveta, ker se ta možnost prepušča županu. Komisija je tudi 
mnenja, da ta materija ne sodi v poslovnik. Tu naj pojasnim, da ste mislili na to, da bi se 
že v poslovniku določilo, da župan sklicuje vodje svetniških skupin pred vsako sejo, tako,  
da smo se tu opredelili, da je to res verjetno županova presoja in nekako tudi njegova 
politična odločitev, ali se bo že pred sejami za vodje svetniških skupin pogovarjal, ali ne. 
Mi sedanje delo župana v tem delu ocenjujemo kot pozitivno, saj se prav na teh sejah že 
prej razčisti marsikatera dilema in odpravi nejasnosti, ali pa celo na teh sestankih se 
ugotovi, da katera točka dnevnega reda ni v redu ali pa da se manjkajoče gradivo 
dopolni.  

Tudi nismo sprejeli predloga svetnice, da se v poslovniku doda poglavje o delu 
občinskega sveta v izrednih razmerah ali v vojnem stanju, ker to področje urejajo drugi 
akti, tako, da ni potrebe po vnosu le-tega v poslovnik.  

Seveda na vse to, če se svetnica ne strinja, kar smo sprejeli in vztraja pri svojem 
mnenju, še enkrat poudarjam, da lahko danes poda amandmaje z osmimi podpisi.  

Potem smo obravnavali predloge svetnika Mirana Müllnerja in smo sprejeli 
njegovo pripombo v zvezi z žigom, tako da se besedo »pečat« v 6. členu poslovnika 
nadomesti z besedo »žig«, na mestni občini pa obstaja samo eden žig mestnega sveta. 
Tako so nam pojasnili.   
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Potem smo tudi sprejeli njegovo pripombo v zvezi s 14. členom, tako, da se bo 
sedaj glasila dikcija: »…izkaznico mestnega svetnika…«.  

Nismo pa sprejeli predlog svetnika za podaljšanje časa razprave v 21. členu, 
enako in podobno kot pri ostalih predlagateljih, ki so to predlagali.  

Potem nismo tudi sprejeli pripombe svetnika na 23. člen, in sicer na dikcijo, da 
župan lahko ob soglasju večine vodij svetniških skupin lahko skliče sejo mestnega sveta 
tudi izven terminov določenih v programu dela. Omenjena dikcija pravzaprav zavezuje 
župana, da tega ne počne samovoljno. Torej mora sklicevati seje v terminih, ki so 
določeni v programu dela, ki ga tudi mi tu sprejmemo. Seveda so izjemoma izredne seje, 
kar je tudi v poslovniku določeno.  

Nismo tudi sprejeli predloga svetnika, da se v tretjem odstavku 26. člena dikcijo v  
urah pretvori v dneve, saj ni potrebe po tem spreminjanju obstoječe dikcije, ki se je v 
praksi dobro izkazala.  

Potem smo delno sprejeli predlog svetnika za skrajšanje petnajst dnevnega roka v 
27. členu. Tore,j ta njegov predlog smo sprejeli delno. Menili smo, da je deset dnevni rok 
skrajni rok za oddajo gradiva, saj se sedmi dan že pošilja gradivo.  

Nismo sprejeli pripombe svetnika na 32. člen v zvezi s podpisovanjem zapisnika s 
strani javnega uslužbenca.  

Potem smo sprejeli pripombo svetnika na uporabo termina »replikant« v 35. členu 
in ga nadomesti s terminom »svetnik« in smo se strinjali, da ta termin replikant ni  
primeren.  

Potem nismo sprejeli predloga svetnika, da bi v 46. členu zapisali dikcijo, da je v 
primeru odstranitve svetnika s seje župan dolžan napisati o tem poročilo. Komisija meni, 
da poročilo ni potrebno, ker je to sestavni del zapisnika.  

Nadalje tudi nismo sprejeli pripombe svetnika na drugi odstavek 47. člena, s 
katero lahko župan predlaga prekinitev seje in smo menili, da je svetnikova pripomba v 
tem delu neutemeljena.  

Tudi nismo sprejeli pripombe svetnika na uporabo termina »rebalans proračuna« 
v 51. členu. Predlagali ste drugačen termin, vendar gre tu za računovodski in zakonodajni 
termin. 

Nismo sprejeli predloga svetnika Mirana Müllnerja za skrajšanja roka za vlaganje 
amandmajev v 58. členu.  

Prav tako ne predloga svetnika, da 61. člen ostane nespremenjen, saj je ta 
dopolnjen s prvim stavkom, ki predsedujočemu samo nalaga ugotavljanje pravilnosti 
vloženih amandmajev. 

Nismo sprejeli, da bi se v 73. členu dopustila možnost, da se predlagatelje 
kandidatur ponovno pozove k vložitvi kandidatur, smiselno z določili Zakona o upravnem 
postopku, ker ne gre tu za postopek, ki ga je potrebno voditi skladno z določili Zakona o 
upravnem postopku.  

Nismo sprejeli pripombe svetnika, da 101. člen ne bi smel vsebovati določila o 
tem, da župan odloča o vpogledu v arhivsko gradivo zaupne narave, saj je bilo temu tako 
tudi doslej.  

Tako, da to bi bilo vse.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 

Hvala. Odbor za gospodarstvo, izvolite. 
 
Oton Filipič, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo smo obravnavali ta poslovnik in smo predlagali amandma in 
to glede dolžine razprave vodij svetniških skupin in svetnikov. Kot smo videli, komisija 
predlog iz prvega branja ni upoštevala, sedaj smo pa dali v amandma, mislim, da malo 
milejšo obliko, in sicer, da se razpravo vodji svetniških skupin skrajša za dve minuti, 
svetnikov pa za dve minuti podaljša. 

Ta amandma se glasi tako: »Odbor za gospodarstvo predlaga naslednji amandma 
na drugi stavek 2. odstavka 34. člena predloga Poslovnika Mestnega sveta MONG, ki  se 
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glasi:« Predstavnik svetniške skupine lahko obrazloži stališče svetniške skupine, ki ne 
sme biti daljše od osem minut, (tu smo skrajšali iz deset na osem), razprava 
posameznega svetnika lahko traja največ pet minut.« Tu smo pa iz treh minut predlagali 
na pet minut, tako, da imajo posamezni svetniki malo več možnosti razprave. Po mojem 
mnenju tudi zato, ker je dosti svetnikov samostojnih. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Še kateri drugi odbor? Odbor za kulturo, šolstvo in šport, izvolite svetnica Ana Marija 
Rijavec. 
 
Ana Marija Rijavec, članica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Na odboru za kulturo, šolstvo in šport smo tudi to obravnavali. Razen samo enega 
slovničnega popravka, ki ga je imel član odbora g. Plesničar, drugih pripomb nismo imeli 
in smo sprejeli tako, kot je bilo predstavljeno za obravnavo.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnikov.  
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Mislim, da me ga. predsednica ni razumela. Sama sem šla pogledati v zapisnik, kaj sem 
rekla in bom tudi natančno prebrala. Niste mi odgovorila namreč na moje vprašanje 
oziroma na moj predlog, ampak ste razlagali tisto, kar sem že sama v razpravi razlagala.   

Gre se za sankcioniranje članov mestnega sveta in bom prebrala dobesedno:« 
Seveda iz izkušenj in same uporabe poslovnika glede na te situacije, ki se dogajajo, bi 
rada opozorila, da poslovnik sicer ureja odsotnost članov komisij, ne ureja pa odsotnost 
svetnikov, predvsem tistih, ki se ne opravičijo za odsotnost na sejah. Četudi vem, da je 
mestni svetnik voljena oseba, ga. predsednica, sem poudarila, da je to voljena oseba in 
seveda predstavnik oziroma zastopnik ljudi, ki so mu zaupali glas, vendar kljub temu 
predlagam, da bi mogoče naš poslovnik uredil to področje v smislu zakonskih možnosti, 
in sicer vem, da državni svet daje opomine, če svetnika ni na seji.« Seveda opomin ne 
pomeni, da nekoga izključiš, ker ga ne moreš, ampak recimo se gre za moralni opomin 
nekomu, ki pač ne hodi na seje mestnega sveta, če je bil legitimno izvoljen. Toliko. 

Drugače pa je bil moj namen in tudi namen ostalih svetnikov, da je poslovnik čim 
boljši. Zahvaljujem se komisiji, ki je sprejela tiste predloge, ki so se jim zdeli sprejemljivi in 
druge pač ne, se ne bomo kaj dosti sekirali. 

 Ker sama sodim tudi v tako imenovane kulturne kroge, bi pa predlagala samo 
redakcijski popravek v 14. členu, in sicer imate dvakrat besedo »izkaznica, izkaznica«. 
Se je zatipkalo. 

 Drugih amandmajev ne bom imela, ker sem smatrala, da je treba največ povedati 
ravno v prvi razpravi, sedaj pa res ne bom izsiljevala še z dodatnimi amandmaji.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Želite pojasniti? Izvolite. 
 
Patricija Šulin, predsednica statutarno-pravne komisije: 

Hvala, ker ste pojasnila, ker je to težko razumeti za nekoga, ki to spremlja, ali pa za 
tistega, ki na seji ni bil, ali pa ni prebral tega gradiva. Mi smo se pri tej vaši celotni pobudi 
za spremembo v tem delu poslovnika, ki ste jo prav na začetku prejšnje seje podala, 
zaustavili kar nekaj časa.   

Tu ste primeroma navedla državni svet, ki sicer daje opomine, če svetnika ni na 
seji. Vendar državni svet ne moremo enačiti z mestnim svetom, kajti tudi volitve v državni 
svet so drugačne kot volitve svetnika v mestni svet. Bi pa veljalo mogoče za naprej v 
razmislek vsakemu posamezniku, kako naj se torej obnaša, ko je odsoten, ker v 
poslovniku pa imamo, da se mora opravičiti. Ne vem pa, če lahko nekoga zavežemo, da 
svetniku, ki se ne opraviči, daje opomine. 
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Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Samo repliko, če mi dovolite? 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 

Izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Gre tudi tu za institut enakopravnosti, ker člana s komisije sankcioniramo, člana sveta pa 
praktično ščitimo. Samo s tega vidika sem opozorila na to vprašanje in mogoče tudi v 
razmislek za naprej.  
 
Svetnik Miran Müllner: 

Na prvi razpravi smo imeli kaj nekaj pripomb v glavnem tisti svetniki, ki že nekaj časa 
sedimo tu noter in dejansko na tistih primerih, ki smo jih v vseh teh dolgih letih dobili in 
smo tudi dali pripombe.  

Tu pa moram podati mojo kritiko na predsednico statutarno-pravne komisije, in 
sicer glede 21. člena in srčno upam, da bo sprejeto tisto, kar je odbor za gospodarstvo  
sprejel, sicer sam ne bi dajal amandmaja, saj ste v bistvu obrazložili, da je cilj predlagane 
spremembe racionalnejša izraba časa in zgostitev razprave, vse v funkciji kvalitetnejše 
razprave.  

Ga. predsednica, dobro, da ura ne teče. Vi ste to točko pojasnjevali točno 18 
minut. Sem gledal tam čez. Sicer je prav, da ura ne teče, ne pustite tako. 18 minut ste  
imeli razpravo in ste kvalitetno vsakemu pojasnili zakaj ja, zakaj ne. Sedaj pa zamislite se 
vi vsi skupaj, ko mi dobimo takšen kup 700 strani je po navadi občinski proračun, večina 
od nas ga niti ne utegne prebrati, kaj šele, da bi kvalitetnejše predstavljala. Naj mi 
predsednica pove, kako v treh minutah kvalitetno pojasniti občinski proračun? Kako 
pojasniti vse tiste stvari katere ima svetnik, ki se vsakodnevno srečuje z ljudmi, z 
družbenimi problemi, ki ima neke izkušnje tu noter, tega se ne da.  

Namen tega, da se razpravo da bolj skupaj na tri minute, je samo ta, da bi svetniki 
samo glasovali za in proti in to se tudi v zadnjem času dela. Zaradi tega pa je situacija v 
Sloveniji taka kot je. Potem nam očitajo, saj nič ne poveste, saj samo dvigujete roke, 
tisto, kar vam predlagajo. Mislim, da je prav, da se ti časi dopustijo in svetniki, kateri 
imajo kaj povedati, da povedo, seveda, če je to utemeljeno. 

Druga stvar, ki jo bom pojasnil je, poleg vsega tistega naštetega, kar ste mi 
zavrnili, ampak sedaj to ni noben problem, zakaj sem v 73. členu predlagal, da se dopusti 
možnost, da se predlagatelje kandidatur pozove k vnovični vložitvi kandidature.  

Glejte, danes smo na mestnem svetu imeli tak primer. Nismo ustanovili komisije 
za reševanje problemov z SGP-jem, zato, ker so prišle samo štiri kandidature. Komisija 
nima možnosti pozvati še enkrat in normalno komisije ne bomo imeli, čeprav je bila volja 
mestnega sveta na zadnji seji, da se ta komisija ustanovi. Sam sem predlagal samo 
življenjske stvari, ampak nekaterim, ki vidijo stvari samo  birokratsko in jim je bolj važna 
stvar, da se tam nekaj govori in se ne poglobijo v to, potem ne more biti dobro.  

Še zmeraj mislim, da bomo ta poslovnik nekako sprejeli, upam, da se ga bomo 
tudi držali v prihodnosti in želim, da ne bo ta poslovnik zapiral usta, tako, kot si nekateri 
želijo, da se zapira usta nekaterim, ki imajo kaj povedati. Kajti, ko je potrebno povedati, je 
treba povedati, če ne začne govoriti ulica in tu smo izvoljeni zato, da povemo do sekunde 
natančno in mogoče še kaj več. Kajti, ko se bo politika vodila v mestnem svetu, se ne 
bodo stvari dogajale pod mizo, pod županovo, v zeleni dvorani, na odborih, ampak se bo 
dogajalo tu noter. Samo to je bil zmeraj moj namen, ne bom pa predlagal amandmajev, 
bom pa podrl amandma, ki ga bo predlagal odbor za gospodarstvo in amandma kolega 
svetnika Gregorja Veličkova.  

 
Patricija Šulin, predsednica statutarno-pravne komisije: 
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Samo pojasnilo svetniku. Na tej seji v zvezi tudi z vašimi pripombami na prvo obravnavo, 
nas je bilo pet članov statutarno-pravne komisije in smo zmeraj bili soglasni okrog tega 
21. člena glede podaljšanja časa, torej minutaže govorjenja svetnikov. Mislim, da že po 
sedanjem poslovniku kot tudi v nadaljevanju, če sprejmemo tega, obstaja še zmeraj 
možnost, da svetnik lahko zaprosi za podaljšanje časa. Ne glede na to, da je komisija v 
enem delu širila čas, v enem pa ožala, kot ste pravilno ugotovil, bi lahko podali 
amandmaje s čisto diametralno zadevo na primer tri minute za stališče svetniške skupine 
in deset minut za razpravo vsakega svetnika. Tako, da vam ni bilo nič kršeno, mogoče pa 
bo kdaj tudi tako, da bo svetnik imel deset minut na voljo, vendar doslej tega še ni nihče 
predlagal.  

Sedaj glede 73. člena. Stvar je bila ponovno soglasno sprejeta, da je v poslovniku 
glede komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja natančno določeno. Torej 
primer, ki ste ga omenil nazadnje, vsaka svetniška skupina in lista je imela možnost 
podati svojega kandidata, če ga ni, je verjetno s tem, ko ga ni predlagala, tudi deloma 
odgovorila na mnenje in na potrebo po tej komisiji za mediacijo z SGP-jem. Če pa se 
strogo omejim na 73. člen poslovnika, kot ste sami omenili, bi lahko amandma okrog tega 
oddal, pa bi danes glasovali. Tako, da ni nič zaprto, še vedno lahko podate amandma in  
osem podpisov.  

 
Svetnik Miran Müllner: 
Seveda bi lahko podal amandma, ampak je bolj vprašanje, da vi kot predsednica 
statutarno-pravne komisije bi morala zasledovati še eno drugo stvar.   

Potrebno je v čim večji meri zadovoljiti prvo razpravo, kajti dejansko morate vi kot 
predsednica statutarno-pravne komisije vedeti, da za spreminjanje poslovnika ta mestni 
svet potrebuje dvotretjinsko večino in če bi glasovali tako, kot glasujete vi v državnem 
zboru, kjer je strogo razdeljeno na koalicijo in opozicijo, vam garantiram, da danes ta 
poslovnik ne bi šel skozi. Ampak tu mi govorimo o proceduri zaradi tega, ker niste sprejeli 
mojega predloga, potem bi svetniška skupina glasovala proti in potem bi svetniška 
skupina kolegice Kozinčeve glasovala proti in poslovnik ne bi bil sprejet. Zato je treba 
včasih tudi razmišljati o življenjskih stvareh in o tem, da včasih tudi nekdo drug poskuša 
povedati kakšno dobro stvar na podlagi lastnih izkušenj. Zakaj bi dajali amandma, če me 
cenjena statutarno-pravna komisija ni znala razumeti in je enoglasno oziroma soglasno 
sprejela, da to, kar predlagam, ni v redu, da ni dobro za delo mestnega sveta in da je 
boljši njen predlog. 

  
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
V sami začetni razpravi sem že tudi lepo povedala, da sem dajala pripombe pri prvi 
obravnavi dobronamerno z namenom, da dobimo seveda izdelek, ki bo čim bolj ustrezal 
vsem svetnicam in svetnikom. Ko sem šla sedaj gledati po vrsti dol, se ne upošteva, se 
ne upošteva, se ne upošteva, se ne upošteva, delno upošteva, delno upošteva, vse 
ostalo se ne upošteva.  

Zato spoštovana ga. predsednica, tudi sama ne bom dala nobenega amandmaja. 
Sem vam povedala, ker to ni način dela. G. Müllner je lepo razložil. Se pravi tisti, ki vodi 
neko komisijo mora imeti neko širino, biti pripravljen se pogovarjati z vsemi, vsi smo pač 
svetniki tega mestnega sveta in seveda imeti tudi širši vpogled, tako, kot je povedal g. 
Müllner. Če bi bila sama majčkeno hudobna, pa nisem na srečo, bi se zmenili, da nas pet 
ne bi podprlo tega poslovnika. Tega ne bomo naredili, ampak recimo, lahko bi tudi to 
naredili.  

 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 

Hvala za vašo dobro voljo. Izvolite, ga. svetnica Šulinova. 
 
Patricija Šulin, predsednica statutarno-pravne komisije: 
Hvala za ta vaša razmišljanja. Jih delim z vami prav zaradi tega, ker je statutarno-pravna 
komisija sestavljena iz petih članov in od tega smo trije člani svetniki. Kar sprejme 
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statutarno-pravna komisija v tem primeru ni sveto in ni zavezujoče. Zato tako poslovnik 
kot še nekateri drugi akt daje svetnikom, torej dvaintridesetim svetnikom MONG, da 
odloči drugače, kot je določila statutarno-pravna komisija. Zato obstaja institut 
amandmajev. Torej, statutarno-pravna komisija neke zadeve ni sprejela. Zakaj bi to bilo 
potem zavezujoče za ostale? Danes bomo glasovali tudi o kateri drugi možnosti oziroma  
odločitvi, kot je bila odločitev statutarno-pravne komisije.  

Kar pa se tiče instituta predsednika, ali predsednice komisije, ali odbora, vemo, da 
je ta resda v vlogi predsednika, predsednice, ki vodi tovrstno delovno telo, vendar njegov  
glas je enak glasu člana tega odbora in komisije ter tudi vsak član na odboru ali komisiji 
ima lahko svoje mnenje in glasuje drugače kot predsednik ali predsednica. To pomeni, da 
ko ima predsednik nekega odbora o eni zadevi svoje mnenje, to še ne pomeni, da je to 
zavezujoče mnenje za vse ostale člane in ponovno poudarjam, da pri vseh odločitvah, ki 
so navedene v obrazložitvi zadnje seje statutarno-pravne komisije, smo si bili vsi člani 
enoglasni.  

 
mag. Tomaž Slokar, podžupan:  
Prosim spoštovane svetnice in svetnike naj bo razprava vsebinska, ker sicer si bomo tu 
podajali repliko na repliko in bomo začeli tolmačiti poslovnik skladno s tistim, kar piše. 
Samo apeliram, da se osredotočimo na vsebinsko razpravo in sedaj bom dal besedo g. 
Müllnerju, ki ima drugo repliko na go. Patricijo Šulin. Ali na koga drugega?  
 
Svetnik Miran Müllner: 
Moja replika gre na predsednico statutarno-pravne komisije. Bom pa na vsak način 
govoril o sprejemanju poslovnika kot enega od najvišjih aktov tega mestnega sveta. 
Govorila je o statutarno-pravni komisiji in o postopku, kako se je ta zgodba tam noter 
vrtela.  

Dejstvo je, da naša svetniška skupina v statutarno-pravni komisiji nima svojega 
člana in da v statutarno-pravni komisiji sedita dva člana vaše stranke, kar ste nam nekoč 
že očitali in nam niste pustili, da bi lahko imeli. Se pravi, vi imate v statutarno-pravni 
komisiji, če je pet članov, 40 % glasov in s spretnim vodenjem se da tudi pripeljati tako, 
da enostavno stvari, ki so bile dobro namensko povedane v prvi razpravi, se jih potem 
mestnemu svetu predstavi kot neutemeljene in taka obrazložitev je v večini primerov, vsaj 
v 80 %. Če gledamo samo mene in kolegico Kozinčevo, je temu tako.    

Tako, da sam resnično mislim, da bi se bilo v tem smislu tudi zamisliti, da tisti moj 
predlog, ki bo na drugi seji, se pravi, da bi poskušali tudi vi delovati v tej statutarno- 
pravni komisiji drugače oziroma, da bi odstopila in prepustili mesto tako, kot je določeno v 
poslovniku in statutu. Kajti če ne, je vse skupaj pod velikim vprašajem. Če bi se nekdo 
pritožil, ali je ta poslovnik sprejet na podlagi tega kako je sestavljena statutarno pravna- 
komisija in šel do najvišjih inštanc, bi bilo lahko to zelo sporno, kar pa ne bi bilo 
produktivno za Novo Gorico. Tako, da res ne bom več repliciral in upam, da bodo sprejeti 
ti amandmaji in da bomo po tem poslovniku dobro delali.  

 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Hvala, najprej ima ga. Kozinčeva drugo repliko na go. Šulinovo in potem ima še ga. 
Šulinova eno repliko na g. Müllnerja in potem zaključimo ta krog. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Saj poznamo poslovnik in vemo, da imamo samo dve repliki, ampak bi tudi vas opozorila, 
da ne dajete pripomb oziroma, da vam ne bom rekla ravno solite pameti, ampak dejstvo 
je, da govorimo o poslovniku. Ne govorimo o nobeni drugi točki. O vsebini poslovnika 
sem govorila zelo natančno in sem se zelo poglobila tako iz izkušenj kot tudi drugače, se 
pravi v prvi razpravi in prvi obravnavi in sem danes lepo povedala, da ne bom dajala 
amandmajev, ker se mi zdi skorajda nespodobno.  
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Spoštovana ga. predsednica Patricija Šulin, glejte, zgleda, da se ne razumemo ali 
pa nočete razumeti. Sedaj pa bi dejansko zaključila to razpravo in bom seveda poslovnik 
tudi takšen kakršen je podprla. 
 
Patricija Šulin, predsednica statutarno-pravne komisije: 

Samo ena kratka replika na svetnika Mirana Müllnerja. Res je, da je statutarno-pravna 
komisija sestavljena iz dveh svetnikov SDS, vendar šteje pet članov, kar  pomeni, da pri 
glasovanju vsekakor ne moreva midva preglasovati ostalih treh, ampak kvečjemu 
obratno, ostali trije preglasujejo naju.  

Še enkrat ponavljam, sklepi statutarno-pravne komisije, sklepi kakršnegakoli 
odbora niso zavezujoči, zato imamo institut, ko lahko v mestnem svetu dvaintrideset 
svetnikov ponovno odloča o isti stvari.  

 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Nadaljujemo razpravo 
 
Svetnik Oton Filipič: 

Malo moram stopiti v bran predsednici statutarno-pravne komisije, zato, ker je danes 
očitno, da se gre za diskreditacijo. Rad bi samo opozoril, da imate možnost glasovati o 
amandmaju odbora za gospodarstvo, tako, da bomo imeli svetniki večjo besedo, kakor je 
bilo mnenje statutarno-pravne komisije, tako, da ne vem če je potrebna tako huda 
razprava. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Vlagam amandma k prvemu odstavku 59. člena, ko nov poslovnik spreminja kvorum 
svetnikov predlagateljev amandmaja odloka na sami seji. Iz »osmih svetnikov« je predlog 
novega poslovnika »ena tretjina svetnikov«.  

Predlagal bi, da se kvorum ponovno vrne na osem svetnikov. Amandma sem 
pripravil v pisni obliki in ga vlagam z desetimi podpisi, lahko jih dobim še več, če je 
potrebno. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Želi še kdo razpravljati? 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Vložil sem tudi s predpisanim številom podpisov amandma na 58. člen, in sicer na drugi  
odstavek, ker mislim, da se nam je na statutarno-pravni komisiji zgodil en manjši 
spodrsljaj. To poudarjam zato, ker poznam intencijo, kaj smo z drugim odstavkom želeli 
narediti oziroma doseči, in sicer: »Amandma k predlogu odloka s kratko obrazložitvijo je 
potrebno poslati po pošti ali elektronski pošti pristojnemu oddelku občinske uprave 
najmanj tri dni pred dnem določenim za sejo, na kateri bo mestni svet obravnaval predlog 
odloka.« Tretji odstavek: »Pristojni oddelek občinske uprave amandma k predlogu odloka 
nemudoma pošlje županu, »vsem svetnikom« je treba dodati in predlagatelju odloka, da 
predloženi amandma proučijo in zavzamejo stališče.« Kajti iz tega teksta, ki je v predlogu 
so izpadli, trdim, da pomotoma, vsi svetniki in potem ne dosežemo tistega, kar smo želeli 
s tem odstavkom doseči.   

Če mi je dovoljeno samo en stavek. Gre preprosto za to, da  v dosedanji praksi se 
srečujemo z realnostjo, ki je taka, da se praviloma vlaga amandmaje na sami seji. To 
zagotovo otežuje kvalitetno obravnavo samih amandmajev ostalim svetnikom, ker teh 
amandmajev nimajo pred seboj, jih ne poznajo v naprej in se pač morajo odločati o 
njihovi vsebini ad hoc. Namera je bila ta, da nekako »prisilimo«, če rečem v navednicah, 
svetnike in svetniške skupine, da vlagamo amandmaje pravočasno, pred sejo, da se 
lahko vsak svetnik do vsebine teh amandmajev v miru opredeli in zavzame ustrezno 
stališče.  
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Svetnik Gregor Veličkov: 

Torej, sam bi podprl predlog, ki ste ga pripravili v SD in pričakujem, da boste tudi vi 
podprli moj amandma pri 59. členu. Gre se za to, da smo na zadnji izredni seji dobili 
gradivo za približno milijon in pol EUR vredno naložbo tri dni pred sejo. Zanima me, kdaj 
bi lahko po vašem podal amandma.? 
  
Svetnik Valter Vodopivec: 
Mislim, da je bilo narobe to, da smo dobili tri dni pred izredno sejo tako pomembno 
gradivo. To je narobe, ne pa kdaj bi lahko dajali amandmaje. Sedaj bom vrnil recimo 
vprašanje, ki je sicer lahko tudi retorično. Mislim, da moramo imeti ta interes, da čim bolj 
omejujemo take nenormalne situacije in je treba enostavno reči občinski upravi, ne se 
šaliti, enkrat za vselej ne bomo obravnavali takih gradiv, pa je. Enkrat bo nekaj stalo, 
naslednjič se bodo zamislili in se bodo potrudili pripraviti gradiva pravočasno, ne pa zato, 
ker dajemo, grdo rečeno potuho nekomu, potem spreminjamo mi naša pravila igre. 
Oprostite, tudi sam  ne morem glasovati o tako pomembnih zadevah na ad hoc sejah.  
  
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 

Izvolite še drugo repliko, g. Veličkov.   

Svetnik Gregor Veličkov: 

Mestna uprava je pravočasno predlagala gradivo. Pri izrednih sejah je potrebno predložiti 
gradivo najkasneje tri dni prej in to smo tudi dobili. Sprašujem, kdaj bomo vložili 
amandmaje na takšen približno sto členov dolg odlok? 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
G. Veličkov, ali govorite o tem današnjem primeru? 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Ne, govorim o odloku o javni razsvetljavi na zadnji izredni seji. 
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
V redu, ker prej ste omenjal glede zdravstvenega doma. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Ne. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Je že res kolega Gregor, da je bilo vse v redu za izredno sejo, vendar nekaj drugega ni 
bilo v redu. Mestni svet je pod pritiskom, ne vem česa -  časovne stiske, odlok obravnaval 
v dveh obravnavah na isti seji. To je bilo napaka, da smo si na jasnem. Eksplicitno je bilo 
rečeno v naprej, da je potrebno odlok sprejeti tisti dan, ker je bil rok naslednji dan 
prepozen. To je narobe. 
  
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 

Želi še kdo razpravljati? Če ni razprave, jo zaključujemo in gremo na evidentiranje in 
glasovanje o amandmajih.   

Vloženi so bili trije amandmaji in dva redakcijska popravka. Najprej sta bila 
redakcijska popravka, mislim v 45. členu v drugem odstavku, kjer se je pojavila besedica 
»na«, ki je bila odveč in v 14. členu, kjer se je dvakrat pojavila beseda » izkaznica«. To 
bomo v odloku popravili in o tem ni potrebno glasovati.  

Nato dajem na glasovanje amandma odbora za gospodarstvo na drugi 
odstavek 34. člena, in sicer, da se spremeni minutaža, ki je namenjena svetniškim 
skupinam iz desetih na osem minut in poveča minutaža oziroma odmerjeni čas, ki 
je namenjen razpravi svetnika iz treh na pet minut. Potrebujemo dvotretjinsko večino. 
Glasujemo.  
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Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za, 2 proti. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, 
Tomaž Slokar, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI sta glasovala: Vida Škrlj, Valter Vodopivec. 
Amandma je bil sprejet.  
  
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Nato imamo amandma na tretji odstavek 58. člena, kjer se za besedico »županu« doda 
besedilo »in vsem svetnikom«. Se pravi, g. Ljucovič predlaga naslednji vrstni red te 
sintagme, in sicer: «…pošlje županu, predlagatelju odloka in vsem svetnikom,…«. 
Se pravi, da ni pomembno na katerem vrstnem redu je katera beseda, tako, da mislim, da 
to ni težava. 

Na glasovanje dajem predlog amandmaja, kot je bil podan s strani svetniške 
skupine SD, in sicer, da se v tretjem odstavku 58. člena doda še »in vsem 
svetnikom«. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 28 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, 
Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Amandma je bil soglasno sprejet.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
Na glasovanje dajem predlog amandmaja svetnika Gregorja Veličkova na prvi 
odstavek 59. člena, in sicer, da se besede »najmanj ena tretjina svetnikov« 
nadomesti z »najmanj osmimi podpisi svetnikov«. Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov ji je 21 glasovalo za, 6 proti.  
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton 
Peršič, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal 
PROTI so glasovali: Kaja Draksler, Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, Patricija Šulin, 
Valter Vodopivec, Stanko Žgavc 
Amandma je bil sprejet.  
 
mag. Tomaž Slokar, podžupan: 
S tem smo opravili z vsemi amandmaji.  

Na glasovanje dajem predlog Poslovnika Mestnega sveta MONG v drugi 
obravnavi. Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov jih je 27 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, 
Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko 
Žgavc. 
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Poslovnik Mestnega sveta MONG je bil soglasno sprejet. 
 

PRILOGA 9 
 
 
7.  točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG  
 

mag. Tomaž Slokar, podžupan: 

Odlok obravnavamo v drugi obravnavi. Dajem besedo ge. načelnici za kratko 
obrazložitev. 
 
Poročevalka: Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 

Na odlok so bile v prvi obravnavi podane določene pripombe, ki smo jih deloma 
upoštevali, deloma jih nismo mogli upoštevati. Pripombe so specifične prav za področje 
kulture, tako, da nimajo niti vpliva na poenotenje z  drugimi odloki.  

Nismo upoštevali zlasti pripomb, ki se nanašajo na zagotavljanje lastnih sredstev, 
ker gre tu pač za čisto specifično področje in prijavitelji niti nimajo možnosti zagotoviti 
dovolj lastnih sredstev, zato smo ostali pri prvotnem predlogu, in sicer, da zagotovijo 30 
% lastnih sredstev.  

Nadalje nismo upoštevali predloga, da se do naslednjega razpisa sprejme 
strategija o sofinanciranju kulturnih programov. Le ta se sicer pripravlja, vendar v tako 
kratkem času tega ne moremo narediti, zato smo v odloku vnesli določilo, da bomo 
lokalni program za kulturo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka predlagali 
mestnemu svetu v sprejem.   

Prav tako nismo mogli uvesti ciljnih razpisov za posamezno področje, ker gre za 
raznovrstne programe z relativno majhnim številom prijaviteljev in tako bi se lahko 
zgodilo, da bi na razpisu z določeno ciljno skupino sredstva ostala, drugje, bi nam lahko 
zmanjkala.  

Smo pa te pripombe evidentirali za kasnejše obdobje.  
 

Matej Arčon, župan: 
Hvala. Odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
Ana Marija Rijavec, članica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Po poročanju ge. načelnice smo na odboru za kulturo, šolstvo in šport sprejeli ta predlog 
odloka.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Amandmaji? 
  
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Predlagala bi in bom dala tudi amandma, da se v 24. členu, kjer pravi: »Mestna občina bo 
sredstva za sofinanciranje programa in projektov nakazovala na naslednji način: 25 % od 
višine odobrenih sredstev v roku 30 dni po podpisu pogodbe.«, zamenja s »50 % od 
višine odobrenih sredstev…«.  

To utemeljujem s tem, da denar, ki je namenjen delovanju društev in podobnih 
mednarodnih organizacij, se pravi, da v pretežni večini težko zagotovijo sredstva za 
normalno delovanje društev in mednarodnih organizacij. Bom pa vložila amandma. 
 
Matej Arčon, župan: 
Pripravite amandma. Še kdo? 
 
Svetnik Tomaž Zarifa: 
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Vložil bi amandma k 21. členu. Ni mi jasno, da če so vse stvari tako zelo transparentne, 
in je pač subjektivna ocena odločevalcev, dajmo reči izpuščena, potem bi sam na tem 
mestu spremenil ta 21. člen, da prijavitelj ima pač možnost pritožbe na neko skupno 
oceno.  

Se pravi, sedaj bi se glasil drugi stavek tretjega odstavka 21. člena »Zoper kriterije 
iz 19. člena tega odloka je pritožba dovoljena zoper povprečno oceno komisije in na 
pravilnost izračuna ter vnosa dodeljenih točk v skupnem številu točk.«  
 
Matej Arčon, župan: 

Pripravite amandma s podpisi. Zaključujem razpravo. Imate amandma z osmimi podpisi? 
V redu.  

Na glasovanje dajem predlog amandmaja svetnika Tomaža Zarife, in sicer, 
da se spremeni drugi stavek tretjega odstavka 21. člena, ki se glasi: »Zoper kriterije 
iz 19. člena tega odloka je pritožba dovoljena zoper povprečno oceno komisije in 
na pravilnost izračuna ter vnosa dodeljenih točk v skupnem številu točk.« 
Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov jih je 18 glasovalo za, 5 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton 
Peršič, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal 
PROTI so glasovali: Kaja Draksler, Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, Patricija Šulin, 
Stanko Žgavc. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Matej Arčon, župan: 
Na glasovanje dajem predlog amandmaja svetnice mag. Darinke Kozinc na 24. člen, 
in sicer, da se namesto »25 % od višine odobrenih sredstev v roku 30 dni po 
podpisu pogodbe« nadomesti s »50 % od višine odobrenih sredstev v roku 30 dni 
po podpisu pogodbe«. Glasujemo.  
 
Od 27 svetnikov jih je 18 glasovalo za, 6 proti.  

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, 
Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Milojka 
Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal 
PROTI so glasovali: Kaja Draksler, Oton Filipič, Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, 
Patricija Šulin, Stanko Žgavc. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Matej Arčon, župan: 
Dajem predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG, 
na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 21 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 
Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž 
Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, 
Robert Žerjal. 
Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG je bil sprejet. 
 

PRILOGA 10 
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8. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in 
projektov v MONG  
 

Matej Arčon, župan: 
Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG, načelnica 
imate besedo.  
 
Poročevalka: Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Na ta odlok smo upoštevali vse splošne pripombe, ki so bile dane glede zagotavljanja 
lastnih sredstev, tako, da smo upoštevali 40 %, kot je predlagal odbor, dodelali smo 
določila glede stroškov za pogostitev, sedaj se upošteva za hrano in pijačo največ 10 % 
odobrenih sredstev, nismo pa upoštevali predloga, da mora prijavitelj delovati najmanj 
dve leti, ker bi s tem izključili lahko nove in dobre programe in prav tako je potrebno javni 
razpis objavljati v Uradnem listu RS, ker je pač zakonska zahteva. Toliko na kratko.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor? 
 
Ana Marija Rijavec, članica odbora za  kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je s pripombami in spremembami, ki nam jih je 
predstavila ga. načelnica, predlog odloka pozitivno sprejel. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Imam podobno pripombo v 27. členu, kjer pravi, da bo mestna občina sredstva za 
sofinanciranje nakazovala na naslednji način: za programe »25 %«, predlagam, da se  
spremenijo v »50 %« odobrenih sredstev in enako velja tudi za projekte: »25 %« se 
nadomesti s »50 %« odobrenih sredstev.  
 
Matej Arčon, župan: 
Pripravite amandma s podpisi. Še kdo?  
 
Svetnik Tomaž Zarifa: 
Imam v bistvu podobno pripombo kot pri prejšnjemu odloku. Ravno tako bi vložil 
amandma k spremembi 24. člena in sedaj bi se besedilo glasilo:« Zoper merila iz 21. 
člena tega odloka je pritožba dovoljena zoper povprečno oceno komisije in na pravilnost 
izračuna ter vnosa dodeljenih točk v skupno število točk.«  
 
Matej Arčon, župan: 
Pripravite amandma s podpisi. Zaključujem razpravo.  

Ker verjamem, da bo amandma svetnice mag. Darinke Kozinc pravilno vložen z 
osmimi podpisi, dajem najprej njen predlog amandmaja na glasovanje.  

 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Sam bi počakal, da dobite podpisano. 
 
Matej Arčon, župan: 
Dobro.  
 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta:  
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Kje je predlog svetnika Zarife? 
 
Matej Arčon, župan: 
Tu, kjer je tudi osem podpisov.  

Na glasovanje dajem predlog amandmaja svetnika Tomaža Zarife, tako, da 
se drugi odstavek 24. člena spremeni in glasi: «Zoper merila iz 21. člena tega 
odloka je pritožba dovoljena zoper povprečno oceno komisije in na pravilnost 
izračuna ter vnosa dodeljenih točk v skupno število točk.« Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 16 glasovalo za, 3 proti. 
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, 
Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Tomaž 
Zarifa, Robert Žerjal. 
PROTI so glasovali: Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, Stanko Žgavc.  
Amandma je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog amandmaja svetnice mag. Darinke Kozinc, in sicer, 
da se v 27. členu spremeni za programe iz »25 %« na »50 %« odobrenih sredstev in 
prav tako za projekte iz  »25 %« na »50 %« odobrenih sredstev. Glasujemo. 
  
Od 28 svetnikov jih je 24 glasovalo za, 2 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš 
Saksida, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal. 
PROTI sta glasovala: Tomaž Slokar, Stanko Žgavc. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Dajem predlog Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in 
projektov v MONG v drugi obravnavi, na glasovanje. Glasujemo.  
 
Od 28 svetnikov jih je 24 glasovalo za, 1 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš 
Saksida, Tomaž Slokar, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal. 
PROTI je glasoval: Stanko Žgavc. 
Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG je 
bil sprejet.  

PRILOGA 11 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog  Spremembe Letnega programa športa v MONG za leto 2013 
 
Matej Arčon, župan: 

Izvolite, načelnica. 
 
Poročevalka: Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Na prejšnji seji mestnega sveta je bil izglasovan letni program športa s spremenjeno 
tretjo točko 7. člena.  
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Ker je prišlo do sprememb, in sicer se je sredstva za športno vzgojo otrok in 
mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zmanjšalo za 10 % in ta sredstva se je 
prerazporedilo na interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok in interesno 
športno vzgojo mladine, ugotavljamo, da  taka razdelitev sredstev na sedanjo situacijo 
delovanja naših športnih klubov in društev, ni primerna oziroma ne zagotavlja delovanja 
športnih klubov, ki se ukvarjajo s tako imenovanimi »športnimi šolami«.  

V »športnih šolah« oziroma to je športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v  
kakovostni in vrhunski šport, je tu najmanj ¾ vseh vpisanih otrok in tu dejansko ni možno  
zmanjševati sredstva, medtem, ko je na interesni športni vzgoji zelo majhno število otrok, 
ki se prijavlja, približno 10 prijaviteljev, poleg tega, če pogledamo, smo jim namenili v 
letošnjem letu 30.000,00 EUR. Poleg tega pa imajo brezplačno uporabo tudi vseh 
športnih prostorov, zato predlagam, da se sprejme to spremembo Letnega programa 
športa v MONG za leto 2013. 

 
Matej Arčon, župan: 
Odbor? 
 
Ana Marija Rijavec, članica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Pozitivno smo sprejeli obrazložitev ge. načelnice glede spremembe letnega programa, 
ker nam je bilo na prejšnjem odboru nekoliko nejasno. Tako, da smo to pozitivno sprejeli.  
 
Matej Arčon, župan:  
Odpiram razpravo. 
 
Svetnik Tomaž Torkar: 

Moram povedati, da sem bil edini, ki sem razpravljal in sem vas takrat prepričal, vendar 
tega podatka, da je zajetih v segmentu športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport več kot ¾ vseh otrok oziroma mladih, nisem vedel. ¾ , to 
pomeni 75 %. Po mojem smo zelo visoko nad vsemi občinami glede tega podatka in sem 
vesel ter bom podprl tako, kot je predlagano.  
 
Matej Arčon, župan: 
Super. Še kdo? Svetnik Miran  Müllner bo povedal, da je imel prav.   
 
Svetnik Miran Müllner: 
Ne. Mislim, da je prav, da je prišlo do te razprave in teh polemik, da se je to razrešilo. 

Menim pa, da so se spet pojavile neke nove stvari, ki so odprle pri teh postopkih 
tudi zadeve, ki žulijo te klube in mislim, da bi bilo prav, da tudi oddelek o tem razmisli in  
da začne z novelacijo odloka, ki bo veljal za naprej. Mislim, da župan ve o čem govorim 
in nekateri postopki morajo biti olajšani in ne tako zbirokratizirani. Dejstvo je, da ta 
športna društva vodijo ljudje, ki imajo radi šport in po navadi se kakšen krat zalomi v teh 
birokratskih zadevah, tako, da bi bilo treba tudi tu uvesti kakšno novelacijo. 

 
Matej Arčon, župan: 
Še kdo? Zaključujem razpravo. 

Na glasovanje dajem predlog Spremembe Letnega programa športa v MONG 
za leto 2013. Glasujemo.  
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko 
Žgavc. 
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Sprememba Letnega programa športa v MONG za leto 2013 je bila sprejeta.  
 

PRILOGA 12 
 
 

10. točka dnevnega reda 
Predlog Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG  
 

Matej Arčon, župan:  

Ali je kdo od odborov obravnaval ta odlok? Nihče. Torej, odpiram razpravo. Razprave ni.  
Na glasovanje dajem v drugi obravnavi predlog Odloka o sofinanciranju 

programov veteranskih organizacij v MONG. Glasujemo.   
 
Od 28 svetnikov jih je 28 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, 
Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG je bil soglasno 
sprejet.  

PRILOGA 13 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o socialnih in drugih pomočeh v MONG  
 

Matej Arčon, župan: 
Odlok je v prvi obravnavi. Ali je narobe? Druga. Miran Ljucovič se vam opravičuje. 
 
Poročevalka: Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 

Uskladili smo pripombe, ki so bile dane glede naziva odloka in pa nekoliko preoblikovali 
3. člen, vendar vsebinsko ostaja isto.   

Nismo pa upoštevali predloga, da se črta določbe, ki se nanašajo na vsebine, ki 
so predmet zakonodaje. To je bilo zlasti glede vseh subvencij najemnin, pa socialnih 
pogrebov, ker nam pač to olajša delo in je tudi podlaga za sklepanje pogodb z izvajalci.  

Prav tako nismo upoštevali predloga, da se za 40,00 EUR zviša denarna pomoč 
ob rojstvu otroka, ker to ni socialna pomoč.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo.  
 
Tomaž Horvat, mag. , predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 

Odbor je v prvi obravnavi imel nekaj pripomb, vendar smo po usklajevanju s strokovnimi 
službami racionalno umaknili te predloge in se odločili ter pristali na dikcijo, ki je sedaj tu 
v drugem branju. Predlagamo, da se v odlok drugem branju sprejme.  
 
Svetnica Kaja Draksler: 

V imenu svetniške skupine SDS predlagam amandma, in sicer v drugem odstavku 18. 
člena odloka se višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka iz 460,00 EUR poveča 
na 500,00 EUR za vsakega otroka.   

Tako se višina nagrade ob rojstvu otroka izenači z višino sredstev, ki jih določajo 
člen 12. Izredna denarna socialna pomoč, člen 14. Doplačilo bivanja v stanovanjski 
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skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva, ki ni v okviru mreže javne 
službe, člen 15. Kritje pogrebnih stroškov, člen 16. Subvencija najemnine, člen 17. 
Doplačilo oz. plačilo storitev, namenjenih odpravljanju socialnih stisk in težav v skladu z 
Zakonom o socialnem varstvu in člen 18. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, kot 
rečeno.     
 
Matej Arčon, župan: 
Amandma je vložen tudi z ustreznimi podpisi. Izvolite, g. Filipič.  
 
Svetnik Oton Filipič: 
Glede na demografsko sliko mislim, da je zelo upravičeno, da stimuliramo rojstvo otrok in 
tu se moram posebej oglasiti, da bi bilo prav, da podpremo amandma ge. Kaje Draksler, 
tako, da malo stimuliramo, ker je tudi pokojninska blagajna z leti vse bolj polna. 
 
Svetnik Miran Müllner:   
Tudi sam bi na to temo rad nekaj rekel, kajti zmeraj se mi pojavlja vprašanje, ali je rojstvo 
otroka socialna zadeva?  

Mislim, da to ni socialna zadeva. Strinjam se, da dobijo za rojstvo otroka neka 
sredstva, čeprav v večini primerov, kar jih sam poznam, gredo ta sredstva za zabavo ob 
otrokovem rojstvu, ne pa za tisti osnovni namen. Vsaj šla so in mi je malo tako 
nedopustno to, da tretiramo rojstvo otroka kot socialni problem in zaradi tega, bi v neki  
drugi obliki to stvar tudi podprl. Rajši bi imel, da imajo brezplačne vrtce in jim damo v šoli 
kosila. Tam jim vzamemo.   

Medtem se tu noter poskušamo delati lepi mladini, da hodi rojevati v Novo Gorico 
tudi iz drugih koncev Slovenije, da dobijo ta sredstva in potem gredo nazaj. Mislim, da 
tisti, ki ste predlagatelji in ste že več časa v mestnem svetu veste, da so že bile razprave 
o tej tematiki, ampak temeljita analiza na to temo ni bila nikoli opravljena. Lepo se je 
delati tako všečen, vendar sam mislim, da mladi ljudje ne smejo to vzeti kot neko nagrado 
oziroma, da bomo s tem spodbujali rojstva, če pa je to namen, potem sem prvi, da je to 
potrebno. Mislim, da to bi moralo biti zapisano v kakšnem drugem odloku, ne pa v odloku 
o socialni pomoči, kajti po mojem to ni ta funkcija. 
 
Matej Arčon, župan:  

Svetnik Gregor Veličkov imate repliko ali razpravo? 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Repliko. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Ne bom podprl tega amandmaja iz enostavnega razloga, ker mislim tako kot načelnica, 
da to ni socialna pomoč. Razumel bi, da bi teh zdajšnjih 460,00 EUR razdelili tako, da bi 
neka socialno ogrožena družina prejela 1.000,00 EUR, nekdo manj, seveda tisti, ki jih ne 
potrebuje. Takšno zvišanje, ki ga SDS in g. Filipič predlagajo iz 460,00 na 500,00 EUR je 
ena demagogija in nič več.  
 
Svetnica Kaja Draksler: 
Na tem mestu bi samo povedala, da to povečanje 40,00 EUR ne temelji na kakšnem 
razmišljanju, da je 40,00 EUR več neka primerna nagrada oziroma primerna višina. To 
temelji samo na tem, koliko so ovrednotene tudi ostale oblike pomoči.  

Zavedamo se tudi, da temu ne moremo reči socialna pomoč, pa vendar. Ta 
pomoč je del tega odloka in zvišanje za 40,00 EUR te, da jo izenačimo z ostalimi 
prejemki iz 12., 14,. 15., 16. in 17. člena, mislim, da tu ne bi smelo biti takšnih težav.  
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Svetnik Oton Filipič:  
Repliciral bi g. Müllnerju in g. Veličkovu.  

Če imate dejansko dober namen, boste to podprli kjerkoli, ali v socialni, ali v 
kakršnikoli drugi obliki, če pa imate drugačne namene, potem pa ga ne boste podprli ne 
tu, ne tam. Samo bi rad opozoril. 
  
Svetnik Miran Müllner: 
Oton Filipič, motite se. Gre se za to, kako se razdeli občinski proračun.  

V Novi Gorici oziroma v mestni občini, lahko me bo kolegica Lara popravila, 
ampak mislim, da je nekje okoli 1000 rojstev na leto, to pomeni, da sedaj govorimo o 
460.000,00 EUR oziroma o 500.000,00 EUR.  

Menim, da je prav, da ta denar dobijo v socialni obliki tisti, ki ga res potrebujejo. S 
tem pa, ko ga mi dajemo tu, ko ga dobi vsaka mlada družina, opredeljujemo kot 
nekakšen socialni primer. Ampak niso vsi taki. So tudi dobro stoječi, so tudi mladi, kateri 
ne potrebujejo socialne pomoči, so tudi nekateri, katerim bi bilo izpod časti vzeti denar na 
tak način. Govorim samo o tem, da bi takoj podprl neko zadevo, ko bi otrokom, na primer 
v vrtcih, v šolah, dajali več. Ampak tu je cela masa denarja in igrati nekakšen politični 
oportunizem na tem, mislim, da ni prav. Lahko je obračati besede in če ne boste to 
podprli, kaj nas boste spet pribijali na križ po facebooku, dajte no. Mislim, da se moramo 
pogovarjati kot odrasli ljudje. 
  
Svetnik Valter Vodopivec: 
Repliciram mojemu pred predhodniku. Gre preprosto za to. Ne sprejemamo dobrih 
namenov. Moj dober namen in vseh izmed nas, ki tu sedimo je, da bi dali vsakemu 
novorojencu 10.000,00 EUR, ali ima kdo drugačen manjši dober namen? Toliko okrog 
dobrih namenov.   
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Lista Gregorja Veličkova predlaga, da se ob rojstvu otroka izplača 11.000,00 EUR. 
 
Matej Arčon, župan: 
Druga replika in zadnja. Prosim, obrazložite svoj glas in zaključimo razpravo ter podamo 
amandma na glasovanje. 
   
Svetnik Oton Filipič:    
Glejte, g. Müllner, socialni problem bo postal tudi vsak tisti bogat človek v mladih letih, ko 
ne bo imel potenciala na stara leta svojih otrok, da bodo poskrbeli lahko za njega in bo 
ostal na grbi družbe. Tu bomo pa potem govorili o socialnih primerih.  

Tu so nas enkrat polna usta medgeneracijske solidarnosti in tako dalje. Dajmo to 
medgeneracijsko solidarnost stimulirati v družini, ne pa samo v družbi in kjerkoli. Eno je 
sociala, drugo pa je tudi, ali imamo pravico, g. Veličkov kot ste prej rekel, dati 11.000,00 
EUR vsakemu? Ali imamo pravico zadolževati vsakega še nerojenega človeka v naprej, 
kot se počne in delajo na državnem nivoju, ali bi želeli nekateri? Ali pa imamo pravico 
zadolževati ljudi v naprej, otroke še nerojene? Lepo vas prosim. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
G. Filipič, upam, da veste kaj govorite. Predlagali ste kitajski model. Na Kitajskem nimajo 
pokojnin in tam otroci dejansko poskrbijo za svoje starše. Upam, da vi tega ne 
predlagate. Tako ste rekel. Ampak, govorimo o socialnih transferjih in ali je novorojenec 
socialni transfer? To moti in moti predvsem vsota, ki gre iz občinskega proračuna za neke 
zadeve, ki bi se jih bilo lahko in bolje bolj pametno izkoristiti. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
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G. Filipič, če ne razumete, da revni rabijo, tisti, ki imajo, pa ne rabijo, se nimam z vami 
sploh kaj več pogovarjati.  
 
Matej Arčon, župan: 
Glejte, s to razpravo ne bomo prišli nikamor, amandma je vložen, dajte se opredeliti ali ja, 
ali ne, vsak ima svoje stališče in potem glasovati. Izvolite, g. Petrovčič. 
 
Svetnik Anton Petrovčič: 
Danes je črna luna. Predlagam, če že vsi predlagate, da se ta denar nameni tistim, ki so 
oddaljeni več kot 15 km od centra mesta, če hočemo spodbuditi rojstva in pokriti stroške 
tistim, ki nimajo vsega pri roki. 
 
Matej Arčon, župan: 

Hvala za šalo.  
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Ne bom komentirala obnašanja svojih kolegov ob tej tematiki. Napovedujem pa svojo 
podporo amandmaju, in sicer, da se denarna pomoč ob rojstvu otroka iz zdajšnjih 460,00 
EUR zviša na 500,00 EUR, ker menim, da s to nagrado, ki je gotovo stvar debate ali je 
dovolj visoka ali ne, vendar 500,00 EUR je izenačeno z drugimi denarnimi pomočmi. To  
pa je nagrada za našega novega občana MONG in tudi njegovim staršem, kajti to 
nagrado ob rojstvu otroka se podeli samo tistim staršem, ki imajo stalno bivališče v 
MONG. Tako, da je to v bistvu nagrada v obliki denarne pomoči. Tak termin je v odloku. 
Mislim, da bi s tem simboličnim zvišanjem vsakemu novemu rojenemu občanu MONG 
pokazali, da ga z veseljem sprejemamo medse.  
 
Svetnik Valter Vodopivec:  
Strinjam se z mojo predhodnico, da dajmo biti resni, ampak, če se razprava spusti na 
nivo, da razpravljamo o nagradah zato, ker se je nekdo rodil, ali pa zato, ker je nekdo 
spočel živo bitje, človeško bitje, smo po mojem izgubili kompas. Sedaj pa bodo mlade 
mamice rojevale in dobivale nagrado za to? Mislim, da smo izgubili smisel odloka. 
 
Svetnik Bojan Bratina: 

Spoštovani župan, svetniki in svetnice, zdi se mi, da moramo vzeti življenje tako kot je. V  
tem življenju pa niso samo revni revni, ampak so tudi tisti, ki so zelo bogati zelo revni. 
Ogromno duhovne revščine je v družinah, kjer je ogromno bogastva in v teh bogatih 
družinah je veliko revnih otrok, ki rojevajo otroke.  

Zato bom glasoval za amandma zato, da bodo tudi tisti, ki so skriti, prikriti v tej 
družbi, o katerih zelo malo govorimo, da bomo tudi tem lahko omogočili, da bodo imeli 
dostojno življenje, omogočili dostojno življenje svojemu otroku.  
 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 
Iskreno se zahvaljujem g. Bratini za moje misli, ki sem jih mislila povedati kot pedagoška 
delavka celo življenje. Ne bom komentirala nekaterih današnjih izjav o rojstvu otroka in 
»o nagradah« v narekovaju in o 11.000 EUR in tako naprej, ker je nespodobno ob takšnih 
amandmajih, ki se dajejo.  

Vsako rojstvo je božji dar. Tako sama gledam. Vi vzamete kakorkoli in vsak občan 
v Novi Gorici, ki se rodi, to ni nagrada, ampak to je pridobitev za našo občino in mislim, 
da je spodobno, da bi ta amandma sprejeli. Sama ga bom podprla. 
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala za vašo obrazložitev glasu.  
 
Svetnik Boris Rijavec: 
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Zelo na kratko, ker najbrž je že čas, da nehamo to debato, ampak res bi rekel, da tisto, 
kar je povedala kolegica Kaja Draksler, ima svojo težo. Namreč, ne govorimo o 
nagradah, ne govorimo o tem ali onem, ampak govorimo pa o eni zadevi, da se 
izenačujejo določene kategorije, čeprav nekateri imajo pomislek, da to ne spada sem. 
Ampak pustimo to. Gre za to, da se izenačujejo določene kategorije in s tem damo še 
precejšnem poudarek enemu in drugemu, zato bomo tudi v naši svetniški skupini 
glasovali za ta amandma. 
  
Matej Arčon, župan: 

Hvala. Zaključujem razpravo. Vložen je samo en amandma, in sicer k 18. členu, verjetno 
ni potrebna obrazložitev, ker je bilo veliko povedanega.  

Na glasovanje dajem predlog amandmaja, da se v drugem odstavku 18. 
člena odloka višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka iz 460,00 EUR 
poveča na 500,00 EUR, kar predstavlja povečanje proračuna za 12.000,00 EUR. 
Glasujemo. 
  
Od 26 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 3 proti.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž 
Horvat, Miro Kerševan, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, 
Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Miran Müllner, Gregor Veličkov. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog Odloka o socialnih in drugih pomočeh v MONG s 
sprejetim amandmajem. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž 
Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Miran Müllner. 
Odlok o socialnih in drugih pomočeh v MONG je bil sprejet.  
 

PRILOGA 14 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 
zasvojenosti v MONG  
 

Matej Arčon, župan: 

To pa je prva obravnava. Načelnica, izvolite.  
 
Poročevalka: Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Ta odlok je namenjen vsebinam, ki imajo za cilj preprečevati zasvojenosti na različnih 
ravneh, in sicer za splošno populacijo, to je za otroke, dijake, njihove starše in pedagoške 
delavce kot za posamezne specifične rizične skupne, to so pa otroci, mladostniki, ki imajo 
določene težave v odraščanju, sem spadajo tudi nizko pražni in visoko pražni 
medgeneracijski  programi in pa tudi posamezni projekti, ki pripomorejo k ozaveščanju 
pasteh vseh oblik zasvojenosti ter preprečevanja le-teh. Sofinanciranje po tem odloku je 
razdeljeno na sklope A, B, C in D, iz sklopa A so namenjeni predvsem delavnicam 
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oziroma predavanjem za otroke, dijake, starše, pedagoške delavce in dejansko gre tu za 
naročanje storitev in jih peljemo po postopku, kot se evidenčni postopek, oziroma če gre 
za višje zneske v skladu z naročili zakona o javnih naročilih. Ostali sklopi pa so 
obravnavani v skladu tega odloka, in sicer se upoštevajo merila, kot so pripravljena.  
Posebnost pa je tu ta, da se na podlagi meril za vsak sklop izbere samo enega izvajalca, 
najboljšega, ki pa mora doseči vsaj 70 % vseh točk, to je 175 točk od 250–tih. 

To bi bilo na kratko, ostala določila so več ali manj podobna kot pri drugih odlokih. 
To je sedaj samo ta specifika. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo.  
 
Tomaž Torkar, predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 

Na odboru smo to točko obravnavali in nanjo nimamo pripomb. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
Moja osnovna pripomba je na 2. člen. Te sklope delimo na A, B, C in D in piše, da 
dejavnosti opisane pod sklopi A, B, C in D morajo biti za uporabnike brezplačne. V bistvu 
ne vem še kaj in kje je kaj brezplačnega. Verjamem, da so lahko nekatere kategorije 
brezplačne. Ampak to posploševati na vse, mislim, da ni primerno, če vemo, da smo prej 
sprejemali tudi odlok o športu, kulturi. Mislim, da v tej družbi skorajda je ni stvari 
brezplačne.   

Do neke mere se strinjam, da so lahko brezplačne do tistih, ki nimajo nič, vendar 
nekateri imajo tudi dohodke, pa jim dajemo brezplačno, tako, da mislim, da bi bilo prav, 
da se ta besedica tu odstrani in da sofinanciramo tako, kot je v nadaljevanju napisano v 
skladu s proračunskimi sredstvi in da je to stvar razpisa. Osebno sem proti temu načinu 
reševanja problematike drog v Sloveniji. Kajti s takim načinom jo dejansko še bolj 
spodbujamo. Res je, da je prav, da je dosti preventivnih programov, ampak vprašanje je, 
če ti preventivni programi, ki trajajo že leta in leta, to stvar sploh kaj zavirajo oziroma če 
niso neko posredno sredstvo, da se ta stvar potem še bolj bohoti. 

 
Svetnik Tomaž Torkar: 
Tudi sam bi se strinjal s pripombo mojega kolega Mirana, posebej glede na to, da 
programi pod B, C in D se ne financirajo s strani občine v celoti, ampak samo delno in 
morajo prijavitelji imeti nekaj lastnih sredstev. Ali pa sem narobe prebral, ali pa sem kaj 
spregledal? Ampak se mi zdi , da bi bilo o tem za razmisliti. 
  
Svetnik Anton Peršič: 

Skoraj vse je že povedal moj kolega Müllner. Sam samo razmišljam o tem, da že recimo 
15 let spremljamo to problematiko in ji namenimo sredstva. Takrat na začetku je prišlo 
mogoče na člana dosti več sredstev, ker je bilo manj odvisnikov kot jih je sedaj. Ampak 
zakaj jih je sedaj več? Če je bilo takrat nekaj sredstev, bi lahko takrat boljše zajezili kot 
smo, zato se res sprašujem, če bomo do drugega branja dobili kakšen odgovor. Kaj se tu 
dogaja, da imamo vedno več tega?  
 
Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
Samo da pojasnim glede teh brezplačnih sredstev. Mi imamo res razdeljeno na štiri 
sklope. V sklopu A, to so predavanja, delavnice, tam se lastna sredstva ne zahtevajo. 
Tam gre dejansko, da naročimo neko storitev, da nam nekdo izvede potem predavanje v 
sodelovanju s šolami in sicer je to organizirano za osnovne šole, vrtce in za srednje šole, 
za naš šolski center tu.  
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Za ostale sklope pa morajo imeti zagotovljenih 40 % lastnih sredstev kot ostali. 
Zakaj smo napisali to brezplačno? To se organizira v bistvu znotraj šol. To je v bistvu že v 
sklopu pouka, dejansko pa je predavanje za dijake in otroke, medtem, ko je za starše 
običajno organizirano, ko so roditeljski sestanki ali karkoli. Zato smo dali noter samo zato, 
ker mi storitev nekomu plačamo, da je ne bo zaračunal potem staršem, ali pa šoli, ali 
komurkoli, ki se bo z njim pogovarjal. Cilj je bil samo ta. Da ni dvakrat plačano, ker mi pač 
v bistvu poravnamo vse, šola pa zagotovi prostor. 

 
Svetnik Miran Müllner:  

Ne bi repliciral, saj se strinjam s tem. Ko sem govoril, sem mislil na te v četrtem sklopu D, 
te kvartarne preventive, kjer se plačujejo v delu stabilni abstinenti in ti stabilni abstinenti 
so tudi že nekateri, ki so zaposleni. Tudi pri nas na Slovenskih železnicah imamo še take 
primere in dejansko je tudi prav, ampak ne vem, zakaj bi tem uporabnikom, ki imajo 
sredstva, še vedno nudili to. Strinjam se, da tisti, ki nima, da se mu omogoči brezplačno, 
ampak nikakor pa ne odpustke za tiste, ki že imajo dohodke. Tu govorimo o dohodkih. 
 
Svetnik Bojan Bratina: 

Zahvalil bi se za tak pristop, ki ni nič posebno novega, saj gre v bistvu samo za 
formaliziranje tistega kar že normalno poteka. Zdi se mi, da imajo vsi tisti, ki so zasvojeni 
in teh ni malo in to število tudi narašča že dovolj problemov sami s sabo in v družinah, 
tako, da je tudi ta dikcija v 2. členu razumljiva. Razumem jo pač tako, da izvajalec ne sme 
zaračunavati. To za same zasvojence nikakor ni brezplačno, ker plačujejo visoko ceno, 
ker ni samo ta prevzgojni program, s katerim se srečuje, ampak imajo še cel kup drugih 
elementov, ki pa veliko stanejo. Tako, da se mi zdi, da je prav, če je tako zapisano.  

Morda bi bilo treba bolj formulirati, da izvajalci ne smejo zaračunavati 
uporabnikom. Ob besedi brezplačno lahko potem razumejo, da je to nek dar, da je to 
neka spodbuda, da si potem zasvojenec.  
 
Matej Arčon, župan:  

Ali bi skušali ta odlok prekvalificirati v drugo branje, če je volja in želja?   
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Sigurno bom potrdil ta odlok. Popolnoma se strinjam z g. Bratino, Mislim, da niti ni treba 
spreminjati tega člena. Dejavnosti morajo biti za uporabnike brezplačne, je čisto dovolj 
jasna dikcija.     
 
Matej Arčon, župan: 
Na glasovanje dajem predlog, da se predlog odloka prekvalificira kot drugo branje. 
Za to je potrebnih 17 glasov. Glasujemo.  
 
Od 28 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, 
Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Predlog je bil soglasno sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog Odloka o sofinanciranju programov in ostalih 
aktivnosti s področja zasvojenosti v MONG v drugem branju. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 

Klanjšček, Bojan Bratina, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
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Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš 
Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, 
Stanko Žgavc. 
Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v 
MONG je bil sprejet.  

PRILOGA 15 
 
 
 
13. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne 
dejavnosti v MONG  

 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, načelnica, tri do štiri stavke. 
 
Poročevalka: Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Upoštevali smo v glavnem pripombe, sicer so bile iste že pri ostalih, glede lastnih 
sredstev, to da morajo imeti 40 %, prav tako smo poenotili glede stroškov za hrano in 
pijačo, ki se upoštevajo, to je 10 % vseh sredstev se lahko nameni za ta namen, nismo 
pa upoštevali predloga, da bi uvedli več letne razpise. Za to bi pač morali narediti neko 
določeno analizo prav na to usmeritev, ker je pač cilj občinske uprave, da omogočimo 
čim večjemu številu prijaviteljev, ker če bi imeli sedaj pa več let, bi to pomenilo, da razpisi 
ne bi bili več vsako leto in vmes bi se lahko pojavljali tudi novi, boljši in ti ne bi imeli 
možnosti. Predvsem bomo za naprej naredili analizo in za enkrat nismo upoštevali.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo, izvolite.   
 
Tomaž Torkar, predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Na odboru za socialno varstvo in zdravstvo smo obravnavali to točko. Odbor za socialno 
varstvo in zdravstvo ima amandma, ki se glasi: »Odbor za socialno varstvo in zdravstvo 
je na seji, ki je bila 10. decembra 2012 pri obravnavi predloga Odloka o sofinanciranju 
programov in projektov s področja socialne dejavnosti MONG podal naslednji amandma, 
in sicer prva in druga alineja tretjega odstavka 21. člena odloka se spremenita tako, da se 
glasita: »50 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od podpisa pogodbe in 50 % 
odobrenih sredstev v roku do 30 dni po prejemu ustreznih vsebinskih in finančnih poročil 
v rokih, določenih s pogodbo.« 
 
Matej Arčon, župan: 

Hvala lepa. Odpiram razpravo.  
 
Svetnik Tomaž Zarifa: 
Imel bi podoben amandma kot prej. Prijavitelju bi dal možnost, da se pritoži na povprečno 
oceno. Se pravi, v četrtem odstavku 17. člena odloka bi spremenil besedilo tako, da bi se 
glasilo: «Zoper merila iz 18. člena tega odloka je pritožba dovoljena zoper povprečno 
oceno komisije in na pravilnost izračuna ter vnosa dodeljenih točk v skupno število točk.« 
 
Matej Arčon, župan:  

Prosim, da pripravite amandma. 
Torej, dajem naprej na glasovanje amandma odbora, ki ga je dovolj dobro 

obrazložil predsednik. Gre za spremembo 21. člena. Izvolite, g. Vodopivec.  
  

Svetnik Valter Vodopivec: 
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Se opravičujem. Nisem dobro slišal o vsebini amandmaja in to je ta težava. 
 
Matej Arčon, župan: 
Bom obrazložil. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ne, ne. Govorim o amandmaju svetnika Zarife.  
 
Matej Arčon, župan: 

Sedaj dajemo amandma odbora na glasovanje. Potem vam bom prebral še drugega.  
Na glasovanje dajem predlog amandmaja s strani odbora, in sicer, da se prva in 
druga alineja tretjega odstavka 21. člena odloka spremenita tako, da se glasita: »50 
% odobrenih sredstev v roku do 30 dni od podpisa pogodbe in 50 % odobrenih 
sredstev v roku do 30 dni po prejemu ustreznih vsebinskih in finančnih poročil v 
rokih, določenih s pogodbo.« Glasujemo.  

. 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za, 1 proti.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš 
Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Gregor Veličkov. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Tomaž Zarifa v imenu Liste Roberta Goloba predlaga, da se spremeni četrti  
odstavek 17. člena, in sicer: «Zoper merila iz 18. člena tega odloka je pritožba dovoljena  
zoper povprečno oceno komisije in na pravilnost izračuna ter vnosa dodeljenih točk v 
skupno število točk.« Tako kot so bili amandmaji že pri podobnih odlokih. 
 
Svetnik Tomaž Zarifa: 
Se pravi, kar vidim tu, se je možno pritožiti samo na neke empirične podatke oziroma ti 
se lahko pritožiš samo na nepravilno vnesene podatke v tisto formulo. Mislim pa, da je 
prav, da se lahko pritožimo, da zbijemo to subjektivno oznako določene komisije. 
Pritožimo se pač na oceno in oni nam pošljejo neke določene utemeljitve, zakaj so to 
naredili. 
  
Svetnik Valter Vodopivec: 
Hvala in to pomeni zamik sklepanja pogodbe, podpisa pogodbe. Sam razumem ta tekst, 
ki je v predlogu, je samo na lapsusih, napake. Na nestrinjanje z ocenitvami je pa zadeva 
lahko zelo odprta. 
 
Svetnik Tomaž Zarifa: 
Saj to ne zavira podpisov ostalih pogodb z ostalimi prijavitelji. 
 
Matej Arčon, župan: 
Amandma je vložen, razprava je zaključena.  

Na glasovanje dajem predlog amandmaja, da se spremeni četrti odstavek 17. 
člena, in sicer: «Zoper merila iz 18. člena tega odloka je pritožba dovoljena zoper 
povprečno oceno komisije in na pravilnost izračuna ter vnosa dodeljenih točk v 
skupno število točk.« Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 15 glasovalo za, 10 proti. 
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ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Oton Filipič, Miro Kerševan, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, 
Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Tomaž  Zarifa, Stanko 
Žgavc. 
PROTI so glasovali: Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Darinka Kozinc, Ana Marija Rijavec, 
Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Valter Vodopivec, Robert Žerjal. 
Amandma je bil sprejet.  
 
Matej Arčon, župan: 
Na glasovanje dajem predlog Odloka o sofinanciranju programov in projektov s 
področja socialne dejavnosti v MONG v drugem branju s sprejetimi amandmaji. 
Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida 
Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v 
MONG je bil sprejet.  

PRILOGA 16 
 
 
 

14. točka dnevnega reda 
Predlog Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v  
MONG  
 

Matej Arčon, župan: 
Načelnica, izvolite. 
 
Poročevalka: Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 

Odlok je namenjen sofinanciranju dejavnosti na področju tehnične kulture. Sem spada 
veliko področij in marsikaj bi sicer spadalo na področje športa in zato smo pač morali 
pripraviti poseben odlok. Ta odlok se v bistvu ne razlikuje od drugih odlokov, ki ste jih že 
obravnavali v prvem branju oziroma danes že sprejeli v drugem branju, zato ne bi sedaj 
razlagala podrobnosti. 
 
Matej Arčon, župan:  
Odbor? 
 
Ana Marija Rijavec, članica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Tudi mi na odboru nismo imeli pripomb. Edino en član je dejal, da se v ta merila ne 
upošteva hrana, ko dajo društva. Ampak to imamo že tako določeno pri komisiji za 
tehnično kulturo, da merila tega ne upoštevajo, kar je bil precejšen strošek za določena 
društva. Tako, da smo sprejeli, kot nam ga je ga. načelnica predložila. 
 
Matej Arčon, župan:  
Hvala. Odpiram razpravo. 
 
Svetnica Darinka Kozinc: 
Ker je to prva obravnava in ta odlok sicer podpiram, ker mislim, da smo to področje 
tehnike zanemarili na vseh področjih, lahko rečem in se mi zdi toliko bolj pomembno, da 
nekako dvignemo mogoče ta tehnični nivo, ki nam še vedno drsi precej navzdol v MONG.  
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Imela pa bi eno splošno pripombo, ki naj bi veljala za vse ostale. Ker nekateri 
ljudje imajo zelo velike težave z oddajanjem poročil, mislim, da načelnica to ve, sicer tega 
ni poudarila, ampak mislim, da tistih predlaganih 25 % sredstev pri podpisu pogodbe, vse 
ostalo šele po poročilih, dovolj jasno kaže, zakaj se to dogaja.  

Zato bi predlagala, da bi mogoče občinska uprava pripravila za vse neke vrste 
obrazec za oddajo poročil. V preteklosti so bili podobni problemi tudi s poročili s 
krajevnimi skupnostmi. Nekateri starejši svetniki se gotovo lahko spomnimo, da smo 
dobivali na mizo izjemna sračja gnezda, da smo govorili in govorili o tem in smo potem 
vendarle predlagali, da se oblikuje nek obrazec za svete KS in mislim, da je to obrodilo 
sadove in zato bi bilo smiselno mogoče podobno ustvariti tudi za področje vseh ostalih 
društev, vladnih organizacij in podobnega.   
 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 

Sama sem članica komisije, ki daje poročila in potem se določa tudi sredstva za tehnično 
kulturo. Kar moram reči za to komisijo, so poročila zelo tehtna in imajo tudi določena 
merila in po določenih postopkih, tako da se mi zdi, da ni bilo do sedaj problemov glede 
pošiljanja poročil in poročila so bila kar v redu. Tudi če je karkoli za obrazložiti, je bil g. 
Cencič vedno na razpolago. Sedaj ne vem, ali ste vi morda mislila mogoče obrazce za 
poročanje kakšnih drugih društev, ker glede tehnične kulture komisija s tem nima težav.  
 
Matej Arčon, župan: 

Ali bi tudi ta odlok prekvalificirali v drugo branje?  
Na glasovanje dajem predlog, da se predlog odloka prekvalificira v drugo 

branje. Glasujemo.  
 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida 
Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka  Valantič, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Predlog je bil sprejet.  
 
Dajem predlog Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v 
MONG v drugem branju, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc.  
Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG je bil 
sprejet.  

PRILOGA 17 
 
  
 
15. točka dnevnega reda 

Predlog sklepov o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi JP Mestne 
storitve, d.o.o., Nova Gorica 

 
Matej Arčon, župan: 
Besedo predajam načelnici Martini Remec–Pečenko, izvolite. 
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Poročevalka: Martina Remec-Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Razlog za spremembe ustanovitvenega akta je, da je potrebno določene člene v tem aktu 
uskladiti s predpisi. Tako je potrebno dejavnosti, ki jih podjetje izvaja, uskladiti s 
standardno klasifikacijo dejavnosti. Ker pa ne želimo onemogočati javnemu podjetju 
izvajanje tudi drugih dejavnosti, je smiselno, da se nekatere še doda, kot izhaja iz 
samega predloga.   

Nadalje je bilo potrebno nekatere določbe uskladiti z določili Zakona o 
gospodarskih družbah. To se nanaša predvsem na pristojnost imenovanja in razrešitve 
direktorja in pa vršilca dolžnosti, ki je prešla od ustanovitelja na nadzorni svet. 
Spremenjena je tudi določba, po kateri ustanoviteljske pravice izvršuje župan z vsemi 
pooblastili, tako, da ta pristojnost preide ravno tako na mestni svet.  

Predlog je tudi, da se črta zadnji stavek 31. člena, kjer je določena prepoved 
opravljanja dejavnosti podjetja še dve leti po prenehanju delovnega razmerja. V zvezi s 
tem smo preverili tudi druge ustanovitvene akte drugih družb in smo ugotovili, da nimajo 
napisanih konkurenčnih klavzul, so pa ponekod določene v samih pogodbah. Tu se pač 
predlaga, da se ta stavek črta. 
  
Matej Arčon, župan: 
Odbor za gospodarstvo, izvolite. 
 
Oton Filipič, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru smo obravnavali to zadevo in sicer smo sprejeli sklep, da odbor za 
gospodarstvo predlaga, da se v predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah akta o 
ustanovitvi javnega podjetja Mestne storitve, d.o.o., Nova Gorica, črta sklep k 8. točki, ki 
določa, da se briše zadnji stavek 31. člena in tako s tem konkurenčna klavzula ostane. 
Nismo zato, da se konkurenčna klavzula briše.  

Se pravi, mestnemu svetu se predlaga, da se predlog Sklepa o spremembah in 
dopolnitvah akta o ustanovitvi javnega podjetja Mestne storitve, d.o.o., Nova Gorica v 
dopolnitvi s tem sklepom sprejme. Konkurenčna klavzula ostane. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. 
 
Svetnica Vida Škrlj: 
Podpiram predlog predsednika odbora za gospodarstvo. Ni razumljivo, zakaj bi 
konkurenčno klavzulo bilo potrebno črtati, mislim, da je prav, da ostane.  

Istočasno pa predlagam, ker se dela prečiščeno besedilo, da se v 5. členu višina 
ustanovnega kapitala izrazi v EUR-ih, ker je namreč še vedno v tolarjih.  
 
Svetnik Miran Müllner: 

Če prav razumem, bo konkurenčna klavzula ostala, kar se tudi strinjam, ampak potem 
direktor ne bo smel opravljati kovinskih izdelkov, popravljati elektronskih in optičnih 
naprav, popravljati električnih naprav, organizacija in izvedba stavbenih projektov, 
pleskarskih del, zaključnih gradbenih del, storitev dejavnosti v kopenskem prometu, 
spremljajočih prometnih dejavnosti, spletnih portalov in da ne naštevam vse klasifikacije, 
ki smo jih dodali.  

Zanima me, ko popravljamo na tak način sklep Mestnih storitev, sem že prej pri 
pobudah postavil vprašanje, ali je res potrebno, da imamo Mestne storitve, da nam 
dražijo te zadeve v mestu. Zanima me tudi, koliko ljudi bodo zaposlile Mestne storitve 
glede na to, kaj vse jim dajemo v njihovo dejavnost. Se pravi, oni bi sedaj  kar naenkrat 
radi delali vse v mestu. Ampak ne verjamem, da bodo oni to delali, oni bodo verjetno 
samo iskali neke podizvajalce in stvari prej dražili.  

Nisem ravno za tak pristop. Če je to javno podjetje oziroma, če ga je občina 
ustanovila kot javno podjetje, mu dajemo nekakšen monopol. Se pravi, dejansko na nekih 
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določenih dejavnostih uvajamo monopol in to je za mesto slabo. Slabo je to predvsem za 
tista majhna in srednje velika podjetja. S takim načinom se ne strinjam in mislim, da bi bil 
potreben nek nov pristop.  

Zanimiva bi bila analiza tega, kaj mislijo opravljati in kako mislijo opravljati te stvari 
v mestu, ampak na ta način, da bodo samo neke provizije pobirali oziroma, da bo 
potekala neka finančna transakcija od mestne občine, kot je to v preteklosti nekoč že bilo, 
se ne strinjam in mislim, da bi bilo tu treba, g. župan, zasledovati drugi koncept in take 
Mestne storitve, ki bi res opravljale neko javno gospodarsko službo, ne pa tako, da jim 
dajemo počez dejansko, da lahko delajo vse in dejansko ne bodo delali nič. Samo  
pobirali bodo provizije in temu absolutno nasprotujem.  

Mislim, da bi bilo treba to drugače definirati in tudi na peljati drugačen način. 
Mislim, da imamo v javni upravi, vsaj tako se govori, preveliko število zaposlenih in če bi 
v MONG hoteli nekaj narediti za državljane, bi morali razmišljati tudi o teh javnih zavodih, 
kako racionalizirati stvari in dejansko, da bi imeli občani več, da ne bi bili samo breme. Če 
samo gledam sedaj, kaj delajo Mestne storitve v tem trenutku, mislim, da je to samo ovira 
za nekatere obrtnike. Bolje bi bilo, da bi občina dejansko preko razpisa z obrtno zbornico, 
ki jo imamo, z občinskimi obrtniki sklepala pogodbe in preko razpisa izpeljala določene 
zadeve. Kot sem že rekel,  te stvari ne podpiram.  
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Povem, da bom podprla vse te spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega 
podjetja Mestne storitve, d.o.o., Nova Gorica. To je naše javno podjetje.   

Pričakujem pa v nadaljevanju, da bodo Mestne storitve kot javno podjetje tudi 
glede na to, da se mu širijo dejavnosti, se do teh dejavnosti obnašalo gospodarno in da 
jih bo v kolikor se le da, samo opravljalo, samo tržilo z nekim profitom, ne pa tako kot se 
dogaja že ves ta čas, da v bistvu storitev, ki bi jo lahko naše javno podjetje samo 
opravljalo, daje drugim.  

Na primer, smo že obravnavali Gaj, d.o.o., ki je v lasti KS Nova Gorica, torej 
Mestne storitve same dajejo drugemu podjetju v najem Bevkov trg. To podjetje pa 
ustvarja nepotrebne stroške, kajti zavedati se moramo, da vsi prihodki družbe Gaj d.o.o., 
so pripisani ustanovitelju, to je KS Nova Gorica in potem gredo tudi posledično v 
proračun MONG. 

Tako, da na tem mestu še enkrat pozivam direktorja Mestnih storitev in tudi 
župana, da se to zadevo z Gajem d.o.o. v tem delu reši in da se začnejo Mestne storitve 
obnašati gospodarno in boljše tržiti to mestno zemljišče, torej Bevkov trg, v okolici Perle 
in še kje, povsod tam, kjer je to možno, kajti tako se bodo zmanjšali tudi vsi nepotrebni 
stroški in proračun MONG bi bil na ta račun lahko veliko večji. Lahko bi mestna občina 
preko Mestnih storitev sama ustvarjala večje prihodke v tem delu dejavnosti, ki se sedaj 
širijo za Mestne storitve. 

 
Svetnik Miro Kerševan: 

Mislim, da se Mestne storitve čuti samo v mestu. Na vasi jih ne vidimo. Obljubljeno mi je 
bilo, ko sem podal vprašanje, da bi dobili nekaj plakatnih mest in da bi Mestne storitve 
tudi po vasi nosili plakate, da bi vedeli kaj se dogaja v Novi Gorici. Tega ni in slišim 
praviti, da so Mestne storitve glede plakatiranja najdražje v naši regiji. Še marsikaj bi 
lahko rekel, vendar pustimo danes.  

Upam, da se bodo Mestne storitve preden bodo začele druge dejavnosti, 
dotaknile tudi vasi, ki so oddaljene, smo pa v sklopu mesta Nova Gorica. 
 
Matej Arčon, župan:   

Zaključujem razpravo.  
Na glasovanje dajem najprej predlog sklepa odbora za gospodarstvo, in 

sicer, da se črta sklep k 8. točki, ki določa, da se briše zadnji stavek 31. člena. 
Glasujemo.    
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Od 26 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 3 proti.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Oton Filipič, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 
Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, 
Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali: Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Mitja Trtnik. 
Sklep je bil sprejet. 
  
Matej Arčon, župan: 
Dajem predlog sklepov o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi JP Mestne 
storitve, d.o.o., Nova Gorica s to spremembo in da se seveda prekvalificirajo ostali 
členi, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 19 glasovalo. 
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Oton Filipič, 
Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž 
Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklepi o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi JP Mestne storitve, d.o.o., 
Nova Gorica, so bili sprejeti.  

PRILOGA 18 
 
 
 
16. točka dnevnega reda 

Predlog pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemniki 
direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica 
oziroma solastnica je MONG 
 

Matej Arčon, župan: 
Načelnica, izvolite. 
 
Poročevalka: Martina Remec–Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Veljavni pravilnik, ki določa plače direktorjev javnih podjetij in plačilo članov nadzornih 
svetov ni v skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb, ki velja za tiste 
gospodarske družbe, katerih ustanoviteljica je občina ali pa je ustanoviteljic več občin, ki 
imajo oziroma katerih delež predstavljajo večino.   

Zakon določa tri vrste prejemkov, in sicer osnovno plačilo, spremenljivi prejemek 
in odpravnino. Poleg teh pa še druge pravice direktorja, kot na primer uporabo 
službenega vozila, kreditnih kartic, reprezentanco in tako naprej. Zakon določa, da se 
osnovno plačilo v katerega so vsi dodatki že vključeni določeni v razmerju s povprečno 
plačo v družbi v preteklem letu pomnoženo z določenim mnogokratnikom. Ta je odvisen 
od velikosti in dejavnosti družbe, pri tem pa zakon oziroma uredba določa samo zgornjo 
mejo tega mnogokratnika in podobno je določeno tudi za druga dva prejemka, se pravi 
spremenljivi prejemek in odpravnino. V predpisih je določena samo zgornja meja teh 
prejemkov, kakšni dejansko bodo pa je odvisno od skupščine, ki skladno z Zakonom o 
gospodarskih družbah določa politiko teh prejemkov.  

S pravilnikom zato predlagamo, da mestni svet sprejme sklep, s katerim bo določil 
maksimalni okvir za vse te prejemke, za kar je v primeru eno osebnih družb že  tako ali 
tako pristojen, v ostalih primerih pa kot neko usmeritev, ki jo bo skupščina oziroma 
nadzorni svet, tam kjer je ta pristojen, upošteval. Želimo namreč, da prejemki direktorjev 
ostanejo nekje v teh višinah kot so, v kolikor so zakonite seveda, oziroma, da se določijo 
v skladu z zakonom in upoštevaje te usmeritve, ki jih bo sprejel mestni svet. Ravno tako 
je za plačilo članov nadzornih svetov teh družb določeno oziroma njihovo plačilo določa 
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ravno tako skupščina oziroma statut in s pravilnikom predlagamo, da mestni svet določi 
to višino. Konkretno smo potem, ker so se pač na odborih pojavljala vprašanja, kako je s 
plačili članom nadzornih svetov, ugotovili, da so vsi člani nadzornih svetov plačani, člani 
skupščin pa ne, ker jim to ni predvideno niti po zakonu. Sicer pa skupščina določa to 
politiko prejemkov. 

 
Matej Arčon, župan:   
Hvala. Odbor za gospodarstvo? 
 
Oton Filipič, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Odbor je sprejel tri sklepe, in sicer s sprejetjem Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih 
pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, 
katerih lastnica oziroma solastnica je MONG, je potrebno uskladiti vse akte podjetij z 
Zakonom o gospodarskih družbah za organe upravljanja in nadzora, ker ene družbe 
izplačujejo, druge pa ne, to je podala sedaj tudi načelnica. 

Drugi sklep, da ugotovimo zakaj je temu tako, smo predlagali, da je potrebno 
odboru za gospodarstvu predložiti seznam podjetij, katerih solastnica oziroma lastnica je 
občina in seznam predstavnikov MONG v navedenih podjetjih in informacijo o tem, v 
katerih podjetjih izplačujejo sejnine članom nadzornih svetov in organom nadzora in v 
kakšni višini ter v katerih podjetjih ne izplačujejo.  

Tretji sklep. Odbor za gospodarstvo zahteva, da se odboru do naslednje seje 
utemelji osnova za zmanjšanje prejemkov svetnikom, skladno z ZUJF-om in s katerim 
datumom je zakon stopil v veljavo za občine ter se predlaga mestnemu svetu, da se pač 
ta točka sprejme s temi dopolnitvami.  

 
Matej Arčon, župan: 
Hvala. Odpiram razpravo.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Se opravičujem. Tega pravilnika čisto nič ne razumem. Sami sebi določamo, da bomo v 
bodoče nekaj naredili. Zakaj ne bi kar naredili? Razumete, kaj hočem reči? Se bom 
podredil. 
 
Matej Arčon, župan: 
Boste odgovorila? 
 
Martina Remec–Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Lahko odgovorim. V bistvu je zakon kar dokaj zapleteno napisan, kako se te prejemke 
določa. Enostavno ni bilo dovolj časa, da bi še to naredili. Tako, kar se tiče recimo 
spremenljivega prejemka, samo če vam preberem, se določi pač s sklepom organa 
nadzora na koncu vsakega poslovnega leta. Odvisen je od vnaprej določenih in merljivih 
meril uspešnosti kot so obseg poslovanja, povečanje števila zaposlenih, ustvarjanje 
dodane in tržne vrednosti, širitev poslovanja na tuje trge, primerjava poslovanja s 
konkurenčnimi družbami. Podobno velja tudi za druge pravice iz pogodbe, ki sem j ih 
omenjala. Tu morajo biti tudi določena pravila, po katerih se te pravice določajo. Se pravi 
vse je odvisno od nekih meril in se nam ni zdelo še primerno, da bi  to v tem pravilniku 
določili, je pa nujno, da ga sprejmemo, zato, ker so akti neusklajeni in ministrstvu 
moramo pač poročati v zelo kratkem času, da smo jih uskladili.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Saj bom podprl to, če je treba, je treba. Samo, če nimamo meril, kaj sploh sprejemamo te 
stvari.  
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Martina Remec–Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Gre za to, da zakon določa maksimalne okvire. Čez tiste plače direktorjev ne smejo iti,  
zato pa moramo določiti merila. 
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni razprave, dajem ta pravilnik na glasovanje. Sklepe odbora pa razumem, da so 
sklepi, ki bodo posredovani občinski upravi in vam bo te podatke dostavila tudi na odbor, 
ker podatke zahtevate kot odbor.  
 
Oton Filipič, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Se opravičujem. Se pravi, prvi sklep se glasi: »S sprejetjem Pravilnika o izvajanju 
ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov 
gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je MONG, je potrebno 
uskladiti vse akte podjetij z Zakonom o gospodarskih družbah za organe 
upravljanja in nadzora.«  
 
Matej Arčon, župan: 
Dajem ta predlog sklepa na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton 
Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, 
Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem Pravilnik o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki 
direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica 
oziroma solastnica je MONG. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, 
Oton Filipič, Tomaž Horvat, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž 
Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Pravilnik o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov 
nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je MONG 
je bil sprejet.  

PRILOGA 19 
 
 
 

18.  točka dnevnega reda 
Predlog sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu 
namenu, parc. št. 1049/2 k.o. Trnovo 
 

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

Gre za primer ugotavljanja, da zemljišče na Trnovem, ki ima status javnega dobra, v 
resnici pravzaprav, tega ne opravičuje. Ne služi kot javno dobro. Kot vidite iz fotografije 
tudi to predstavlja pravzaprav del dvorišča, hiše, hiša je celo deloma na njem in leži ob 
poti, ki opravlja to funkcijo javnega dobra. Zato ni smiselno, da to zemljišče še naprej 
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ohranja status javnega dobra, dan nam je bil predlog, da bi ga ukinili in mi to tudi 
predlagamo mestnemu svetu. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor? Ni imel pripomb. Odpiram razpravo.  
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Imela bi samo eno splošno vprašanje g. načelniku, če mi odgovori. Še sedaj mi določene 
zadeve niso jasne. Se pravi, g. načelnik, kdo se odloča o teh zadevah, dajte mi povedati 
cel postopek.  
 
Niko Jurca, načelnik za oddelka okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
O teh zadevah seveda odloča mestni svet. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ali je to na pobudo posameznika? 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Se opravičujem, g. župan, bom nekoliko bolj jasna. Se pravi, mestni svet dobi predloge 
na mizo. Kdo odloča o predlogu? Samo to. 
 
Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Postopki so po navadi taki. Saj tudi iz tega primera je, bi rekel, evidentno iz situacije. Po 
navadi ali pa večinoma v takih primerih pridejo na občino kot pobude krajanov, ki taka 
javna dobra, ki v resnici niso javna dobra, iz enega ali drugega razloga zasedajo ali 
uporabljajo in bi radi tudi, da bi jim uredili stanje in tudi odkupili, če bi bilo mogoče.  

Ker javno dobro ne sme biti v prometu, je prvi korak, da se javno dobro, če ne 
služi svojemu namenu, ukine. O teh stvareh, ali je to primerno ali neprimerno seveda 
presojamo na našemu oddelku in to predlagamo županu, če se nam zdi smiselno. Župan 
pa predlaga mestnemu svetu. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Če mi g. načelnik nekoliko bolj jasno pove, se pravi, kako pride do predloga in presoje 
takega predloga, ker namreč, če čakamo samo na predloge občanov, vsak gleda svojo 
korist, ki pa ni v skladu s koristijo mestne občine in mislim, da vaš oddelek mora imeti 
jasno sliko, kaj želi s tem prostorom, zato želim tu nekoliko bolj razčistiti in da ne bom 
godrnjala pri svetniških vprašanjih.  
 
Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Vsa vsebinska odgovornost ali je to primerno, ali ne, je seveda na nas. Mi kot upravljavci, 
ker po navadi gre tu za poti, ceste in tako naprej, upravljavci teh poti moramo seveda 
vedeti, ali služijo svojemu namenu, ali ne. Dostikrat so to neke poti, ki so recimo 
popolnoma opuščene, ker so jih nadomestile neke druge. V večini primerov pa gre za to, 
da je katastrsko stanje pač tako, kot so nekoč v davnini tudi šle poti, potem pa so se v 
resnici tekom zgodovine zadeve zgodile drugače in poti gredo potem drugje. Mi 
sistematično skrbimo za to in gremo počasi skozi celoten teritorij občine in tam kjer je 
potrebno je seveda tudi potrebno pravno urediti. Potrebno je izvesti parcelacije, jih 
določiti in potem tista zemljišča odkupiti od lastnikov, tista, ki so pa po starem katastru 
nekoč tam bile poti, pa sedaj ne služijo več temu, seveda pa ni smiselno, da so še naprej   
v naši lasti, recimo, ali pa jih z veseljem ponudimo v odkup, če jih ljudje uporabljajo. 

Dosti je tudi primerov, kjer bi radi ljudje odkupili neko javno dobro, posebno v 
kakšnem strnjenem starejšem naselju, kjer mogoče tudi tisto javno dobro ne služi več  
svojemu izvornemu namenu, ampak obstajajo različni razlogi, zaradi katerih je vseeno 
boljše, da se ohranja, zaradi med sosedskih odnosov, zaradi odnosov skupnosti in tako 
naprej. Če presojamo po situaciji, po mnenju krajevne skupnosti in tako naprej, da ne bi 
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bilo dobro recimo to odtujiti, ali pa privatizirati, ali pa ukiniti, potem seveda tega ne 
storimo. Takih predlogov niti ne pošiljamo naprej. Če se pa nam zdi po situaciji to 
primerno in pravilno ter pravično, potem pa podamo takšen predlog. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Imam vprašanje za g. načelnika. Upam, da me ne bo zavrnil, da je to v skladu z 
zakonom. Dejstva so nekoliko drugačna.  

Namreč, postopki v zadnjem obdobju tečejo tako, da je pobudnik za ukinitev 
javnega dobra je s strani mestne občine napoten najprej na KS, da najprej pridobi mnenje 
KS in s tistim mnenjem pride potem on na oddelek. To govorim z vso resnostjo in tudi 
dokazljivo. Mislim, da je postopek nekoliko napačen. Zakaj, bom pojasnil. Svet KS ni 
strokovni organ, lahko mirne duše, čisto naivno se strinjam, da se ukine neko javno 
dobro, v resnici pa lahko posega tu v neke načrte mestne občine. Ker niso javno dobro 
samo neki stari kolovozi in poti, so tudi druge površine lahko javno dobro in se mi zdi, da 
bi bilo učinkovitejše in v izogib nesporazumov, ali pa nestrokovnim odločitvam sveta KS, 
da najprej oddelek pogleda ali je to sprejemljivo in potem zaprosi oddelek KS, ali se 
strinja, ali ne. Še enkrat rečem, g. Jurca, tako kot sem opisal, tečejo sedaj postopki.   
 
Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Kolikor vem in lahko zagotovim, ne tečejo tako. Tečejo ravno tako, kot vi pravite, da bi 
morali. S KS se praviloma mi posvetujemo, ker je to informacija nam, ker KS pozna 
najboljše razmere v kraju, da vidimo vse okoliščine, kakšne posledice bi lahko imelo tako 
ukinjanje javnega dobra. Predvsem kadar je več zainteresiranih. V takem osamljenem 
primeru, kot je ta današnji, bi rekel, da se tu skoraj ni kaj posvetovati. Večinoma pa se 
posvetujemo in prav je, da mi vprašamo KS za mnenje in tako tudi je. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Zelo kratko, vztrajam pri svojem izvajanju in to tudi dokažem. V zadnjih dveh mesecih  
imamo že dva taka primera. Zadnji je Uršič Gvido in Uršič Marija Pia z Vipavske 76, s 
katero predlagata ukinitev javnega dobra brežine Vrtojbice. Sam sem jih korektno napotil 
najprej na ustrezni oddelek in so se vrnili z razlago, da morajo najprej prinesti mnenje KS. 
  
Svetnik Miran Müllner: 

Moram tu v tem primeru tudi pritrditi g. Vodopivcu, kajti na Gradišču je poponoma enak 
primer. So ljudje, ki živijo tam, ki bi radi nekaj uredili, pa ne smejo. V času teh poplav jim 
je celo zalivalo hiše zaradi tega.  

Mestna občina je na žalost na nekaterih stvareh slab gospodar in smo zelo ne 
elastični. Mislim, da bi morali naložiti pravnikom, da dobijo neko rešitev, ne pa ljudi 
pošiljati na KS. Kajti, kaj ima KS s tem? S tem se samo stvari podaljšujejo, ljudje, ki bi pa 
radi nekaj naredili, pa vsaj da rešijo svoje premoženje in tudi da uredijo. Mislim, da bi 
morali sprejeti neke kompromise oziroma drugačen pristop. Tuj bi se strinjal z g. 
Vodopivcem, da naj bi najprej poskušal oddelek te stvari reševati. Na vsak način pa bom 
podprl to kar je v Trnovem, ker že to, da je prišlo na mestni svet, je skoraj čudež.  
 
Svetnik Boris Rijavec: 

Morda samo dve besedi glede konkretnega primera v zvezi s to točko. Stvar je v tem 
konkretnem primeru, ker jo zares pobližje poznam, nesporna. Gre za to kakor je načelnik 
nekako povedal, prišla je iniciativa tudi s strani tistih, ki jim gre to funkcionalno zemljišče.   

Druga zadeva pa je ta, da se ne v celoti strinjam s predgovornikoma z g.  
Vodopivcem in g. Müllnerjem. Meni pa se zdi čisto iz pragmatičnega vidika mnenje KS 
izjemno pomembno. Pustimo sedaj vrstni red, morda ima Vodopivec lahko tudi prav, 
vendar je izjemno pomembno s tega vidika, z vsem spoštovanjem do občinske uprave, 
da se velikokrat zgodi, da v svetu KS dosti bolje poznajo zadeve iz prakse, primere in 
morda celo, kar oporekam trditvi Vodopivca, da so nestrokovne odločitve, morda se v tem 
primeru celo bolj smiselno pragmatično odločijo. Ta vidik, da se pridobi mnenje KS je  
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izjemno pomemben, seveda, ali prej, ali potem, mislim, da je vseeno. Gre za to, da se mi 
ne zdi zapravljanje časa ali pa vlečenje zadeve, kajti nemalokrat se lahko zgodi, da ima  
občinska uprava svoje načrte in svoja videnja, vendar ne more poznati vsakega kotička 
mestne občine, ki je zelo raznolika in geografsko, tako ali drugače. Gre za to, da je nujno, 
če že imamo KS, da jih vprašamo za mnenje in da to mnenje tudi upoštevamo. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Nekaj besed mi je že g. Rijavec vzel in se popolnoma strinjam. Repliciral bi g. Müllnerju in 
g. Vodopivcu, da to ni sprejemljivo, da KS ni udeležena pri podajanju mnenja. Mislim, da 
je to absurd.  
 
Matej Arčon, župan: 
Nihče ni rekel tega.  
 
Svetnik Oton Filipič: 
Se opravičujem, če sem narobe razumel. Vi kot predsednik KS, če sem vas prav 
razumel, ste napotili stranko direktno na MONG. Omenil ste brežino in ste rekel, da se je 
da se je stranka obrnila na vas, in da nima pri vas kaj iskati, da ste jo napotil na MONG.  

Govorim samo to, da če KS izgubi še to pristojnost dajanja mnenj, potem bo 
boljše, da krajevna skupnost ne obstaja. Čeprav vem, da v KS Ravnica v prejšnjem 
mandatu, ko sem bil predsednik KS, to pravilo ni veljalo. Občinska uprava v prejšnjem 
mandatu je šla mimo tega pravila, saj so se zgodile prodaje brez vednosti KS. Sedaj pa 
pozdravljam ravnanje g. načelnika in sedanje občinske uprave, da pridobi mnenje KS in 
prav je, da KS na svojem območju ve, kaj se dogaja. 
 
Matej Arčon, župan: 
Če sem si kaj danes mislil, da se ne bo zapletlo, sem mislil, da bo pri tej točki. Ne morem 
verjeti.  
  
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Toda nič se ni zapletlo pri tej točki, ampak zapletlo se je na splošno. Namreč, g. Filipič, 
tisti, ki imamo daljši zgodovinski spomin in smo sedeli že več časa tu, naj povem, da smo 
v mandatu, sedaj mislim da pred prejšnjim, če se ne motim, uvedli to, da daje svet KS 
tudi svoje mnenje. Mislim, da sem bila tudi med predlagatelji, če me spomin ne vara in bi 
rada poudarila, da se mi je zdelo res pomembno, da KS da svoje mnenje, ker pozna 
situacijo od blizu. Tudi sama sem bila štiri leta predsednica KS Solkan in vem kako 
zadeve zgledajo na terenu. Vendar še vedno mislim da mora biti mnenje KS 
neobvezujoče, da vendarle mora imeti občina neko vizijo nekega prostorskega razvoja in 
se pravi tam, kjer je zadeva nujna mora tako na žalost tudi biti.  

Mislim, da ni prav, da se okrog tega prepiramo. Sama sem hotela samo imeti 
različna strokovna mnenja in sem smatrala, da je bila komisija, ki je včasih obstajala, 
lahko povedala prvi prag, da je oddelek povedal drugo gledanje, da je pomembno, da so 
se ti uskladili in da je pomembno, da k temu krajevna skupnost poda svoje mnenje in če 
je negativno, da se ti ponovno uskladijo. Prav zaradi tega, ker se z zemljišči dogaja 
marsikaj, se je dogajalo in se dogaja. To mi pa lahko verjamete.  

 
Matej Arčon, župan: 
Spoštovane svetnice in svetniki danes je pod 18. točko sklep o ugotovitvi, da  grajeno 
javno dobro ne služi več svojemu namenu in prosim, da se opredelite do vsebine te 
točke. Če se bomo sedaj začeli pogovarjati še o krajevni skupnosti in še ne vem o 
določenem protokolu, ne bomo prišli nikamor. Če pa način ni pravilen, je druga stvar.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
Mislim, da mora imeti KS nek strokoven suport in bi bilo prav, da se samo ta vrstni red 
zamenja, nihče ni rekel, da KS ne bo dala mnenja. Samo, ko se občan direktno obrne na 
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KS, oni dejansko ne vejo kakšni so načrti in zato bi bilo potrebno in pravilno, da občina 
pove, kakšni so načrti in na podlagi tega se KS potem odloči. Nobeden ni rekel to s takim 
načinom kot govorite, je pa to, da bomo to točko dali skozi in tu bodo napačno razumeli in 
zaradi tega nihče v Ozeljanu, v Šempasu in na Gradišču ne bo zaradi tega rešil svojega 
problema. Ampak tu smo zaradi občanov.  
  
Svetnik Oton Filipič: 
Skratka, da ne bi bil napačno razumljen, to točko podpiram, samo bi ge. Kozinčevi 
povedal, da v prejšnjem mandatu, ste vi to podprli, kakor ste rekli, samo delali ste pa 
drugače, pojdite preveriti, kaj je občinska uprava delala z direktorico na čelu, obratno  
temu, kakor ste vi poprej rekli, da ste sklepali.  
 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 

Bom prav kratka, zato ker se to zemljišče nanaša na kraj, ki ga poznam. Če zaprem oči, 
vidim kje je kakšno.  
 
Matej Arčon, župan: 

Kje je javno dobro? 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 
Tako. Mislim, da to spada k hiši in glejte, samo nekaj bi dodala, ne podcenjevati KS in 
članov, ki sestavljajo krajevne skupnosti po vaseh. Danes živijo na vaseh visoko 
izobraženi ljudje in »ne znajo šteti samo do deset«, če rečem v narekovaju in zato 
prosim, da o tem ne bi več debatirali in nobenega podcenjevali. Hvala lepa in prosim, da 
se to sprejme. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Poslušam to javno dobro. Javno dobro in privatno dobro ima samo nekaj skupnega. 
Lastnika ima. Tu ni potrebnih nobenih strokovnosti, to je samo lastnik in zato mora biti to 
tam kjer je na terenu upoštevano in tam se morajo te stvari primerjati in upoštevati, kaj 
pravijo ljudje. Samo to sem mislil povedati.  
 
Matej Arčon, župan: 
Na glasovanje dajem predlog sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro parc. št. 
1049/2 pot v izmeri 131 m2 k.o. Trnovo ne služi več svojemu namenu. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Oton 
Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter 
Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 20 
 
 
 
19. točka dnevnega reda 

Predlog sklepa o odkupu nepremičnine št. 447/0 in delov nepremičnin parc. 
št. 449/0, 445/0, 665/1 in 442/0, vse k.o. Nova Gorica in podaji soglasja k 
izplačilu odškodnine 
 

Matej Arčon, župan: 
Na kratko prosim svetovalko, go. Miloško Bratuž. 
 
Miloška Bratuž: podsekretarka za pravne zadeve  
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V predlaganem sklepu oziroma pri predlagani točki gre za poskus ureditve lastniških 
razmerij na nepremičninah v samem centru mesta Nova Gorica, kot so ga predlagali 
lastniki zemljišč občinski upravi. Nepremičnine so bile predmet denacionalizacijskega 
postopka, so pa še vedno predmet sodnega postopka zaradi plačila odškodnine pri 
okrožnem sodišču v Novi Gorici, ki so ga denacionalizacijski upravičenci oziroma sedanji 
lastniki nepremičnin sprožili zoper mestno občino kot zavezanko za vračilo zemljišč v 
denacionalizacijskem postopku. Ker gre za predlog za nakup nepremičnin in sklenitev 
poravnave v sodnem postopku z izplačilom odškodnine, mora o tem odločati mestni svet. 
Točki sta pogojeni ena z drugo. Mestni svet danes torej odloča o tem, ali sprejme 
ponudbo lastnikov s tem, da odkupi njihove nepremičnine in v sodnem postopku izplača 
predlagano odškodnino, kar posledično pomeni, da postane mestna občina praktično v 
zelo kratkem času lastnica nekega zaokroženega kompleksa nepremičnin, sodni 
postopek pa se zaključi. V kolikor mestna občina predlagane ponudbe ne sprejme in 
prepusti, da v sporu odloči sodišče, stranke v tem primeru do nadaljnjega ostajajo lastniki 
nepremičnin. 
 
Matej Arčon, župan: 

Odbor za prostor nima pripomb. Odpiram razpravo. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Ta sklep bom podprl zaradi tega, ker so v Slovenji sodišča prepočasna, neučinkovita in 
ne znajo narediti nič. To kar delajo naša sodišča je katastrofa. Ta stvar je 20 let na 
sodišču. Ampak naj pa povem še to, da mestna občina bo zelo drago dobila to zemljišče. 
Mislim, da je kar precejšnja cena in da s tem dvigujemo tudi ceno drugih nepremičnin 
neupravičeno, ampak to nam je naložilo sodišče, če bi bilo učinkovito, bi oni to že rešili, 
tako pa postavljajo mestni svet na nivo, da mi naredimo njihovo delo. Tisto, kar bi oni 
morali narediti za eno ali drugo stranko, preložijo na mestni svet, ki je politični organ. 
Zaradi tega so ljudje danes na ulicah in protestirajo zaradi neučinkovitosti. Po drugi strani 
mi je pa žal lastnikov teh zemljišč, kajti s to poravnavo dejansko izgubijo. Je krivično do 
njih, kajti 20 let niso mogli ne uporabljati, ne imeti v lastništvu to zemljišče.  

Srčno upam, da se bo ta zadeva rešila, da bo to sprejeto in da nobena stvar več 
ne gre na sodišče, ker so totalno nesposobni. Nesposobni so vsi sodniki od prvega do 
zadnjega, ki imajo trajen mandat. Naj gredo domov in naj sodijo sami sebi. Ker to kar 
delajo v tej državi, je nesprejemljivo. To je katastrofa. Bom pa to podprl, ampak na žalost 
ne v dobro družine, ki je 20 let morala dajati tem odvetnikom in advokatom vse te zadeve 
in jih plačevati, da je to prišlo danes na sejo mestnega sveta, namesto, da bi bilo že tam 
rešeno. Pravice v tej Sloveniji je ni.  
  
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ta sklep ne bom podprl, in sicer iz preprostega naslova, ker se mi zdi cena na m2 
enormno, enormno, enormno previsoka. Naj sodišča razsodijo, kakor imajo za razsoditi in 
potem naj plača tisti, ki je kaj dolžan. Ne najdem načina, da bi upravičil svoj glas za.  
 
Svetnik Oton Filipič: 
Ta sklep bom podprl in to zaradi tega, da se v čim krajšem času reši zadeva in sprostijo 
neka določena zemljišča, da se lahko mesto razvija, ker sodišča vemo, da dolgo sodijo.  

Ne strinjam pa se nikakor z ugotovitvijo g. Müllnerja, da so sodniki nesposobni. 
Temu protestiram. Sodniki sodijo po veljavnih zakonih, ki so bili sprejeti v 90-tih letih. Ne 
pa metati puščic na sedanjo vlado, dajmo vladi čas, da te zakone in anomalije ter luknje v 
zakonih spremeni, da bodo lahko sodniki sodili po poštenih zakonih. Ne po takih zakonih 
z luknjami kakor švicarski sir, saj so tudi sodniki nebogljeni, saj ne morejo delati karkoli, 
tudi če bi hoteli,.  

Zato bom ta sklep oziroma to točko podprl, da se predvsem z vidika razvoja 
MONG ne čaka na procedure, da se lahko mesto razvija v gospodarskem smislu.  
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Svetnik Anton Petrovčič: 

Ta sklep bi podprl, če bi bila cena polovico manjša, sicer pa se pridružujem g. Vodopivcu.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Moram protestirati proti Miranovi izjavi, da so vsi sodniki nesposobni. To ni res. Dnevno  
sem zaposlen na sodiščih in vem, da je velika večina sodnikov sposobnih in delajo zelo 
veliko.  

Kar se tiče tega sklepa, mi pa nekaj ne gre skupaj. Tu imamo cenitveno poročilo 
sodno zapriseženega izvedenca cenitvene stroke in sedaj me zanima, ali je to realna 
cena za to zemljo, ki vključuje tisto odškodnino, ki ste jo omenila, ker v tej cenitvi sam 
odškodnine ne vidim. 
 
Svetnica Vida Škrlj: 

Zelo enostavno bom vprašala. Ali to zemljišče rabimo in ali imamo denar, da ga kupimo? 
 
Matej Arčon, župan: 
To je logično, da to zemljišče rabimo, ker je to parkirišče. Denar pa je zagotovljen v 
proračunu. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Želela bi samo, da mi odgovorite na eno vprašanje oziroma dilemo. Tu v obrazložitv i je 
tudi navedeno, da se v bistvu zahteva razlike med vrednostjo obveznic, ki so jih dobili v 
denacionalizacijskem postopku ter tržno vrednostjo nepremičnin. Tako, da če razumem 
prav, na trgu bi bile te nepremičnine, ta zemljišča prodana po vrednosti 232 in nekaj 
evrov, cenilec pa sedaj m2 ocenjuje z 280 evri na m2, razumem pa te ljudi, ki zahtevajo 
odškodnino za te vse zaplete.  

Me pa tudi zanima, kako je bila ta višina odškodnine podana, ker med sodnim 
postopkom je bila dana v višji višini, kot bi zahtevali sedaj. Kdo je postavil to pavšalno 
odškodnino, ali je to pavšalno ocenjena odškodnina, ali je odmerjena po kakšnih kriterijih. 
Sem pa tudi sama mnenja, da je to zemljišče za MONG, je pa res, da ga moramo 
odkupiti po neki pošteni in razumni ceni in z večjim konsenzom tega mestnega sveta. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 

V listi Roberta Goloba bomo ta sklep podprli, ker se nam zdi že skrajni čas, da se že 
enkrat po dvajsetih letih ta zadeva zaključi. Kolikor se spomnite, smo že v prejšnjem 
mandatu o teh zemljiščih govorili in resnično mislim, da je prav, da to zadevo zaključimo.  
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Ta sklep bom potrdil, ker je to v mestu in sem prepričan, da bo občina pravilno izkoristila. 
Glede cene bi pa vprašal, po kakšni ceni se je pa odkupilo zemljišča Eda centra?  
 
Svetnica Dejana Baša: 
Tudi naša svetniška skupina LDS  bo ta predlog podprla. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Povedal bo samo še eno misel ob mojem nestrinjanju. Namreč, ne glede na to, ali bo 
občina to kupila, če bo občina to kupila, vas sprašujem, g. župan, po kakšnih cenah bo 
tam to zemljišče, razen, če bo zmeraj ostalo grajeno parkirišče, grajeni objekti, po 
kakšnih cenah za m2, če pa ostane parkirišče, bo to najdražje parkirišče na svetu. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 
Mislim, da ne gre tu za to po kakšni ceni se bo tam gradilo in prodajalo in ne vem kaj. Tu 
se gre za rešitev dvajset letnega problema. In če je občini uspelo tako, kot nam je včeraj 
povedala ga. Miloška na sestanku vodij svetniških skupin, da so končno prišli do neke 
poravnave, s tem, da ti lastniki odstopajo od tožbe, ker če se bo vlekla z obrestmi vred 
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znaša sedaj ta denar več kot 500.000,00 EUR in če mi sedaj plačamo 500.000,00 EUR, 
imamo vsaj to zemljo. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Imam še eno pripombico. Danes smo sicer umaknili z dnevnega reda nakup poslovnih 
prostorov DURS-a. Tam je cenitveno poročilo, kjer je cena po 311,00 EUR na m2, se 
pravi bistveno več kot je v tem cenitvenem poročilu, ki ga imamo sedaj pred sabo, samo 
zemlja brez stavbe pri DURS-u.  

Samo še eno podvprašanje za občinsko upravo. Ob vsakem večjem nalivu je tam 
poplava ali presihajoče jezero, da uporabim drugačen izraz. Ali je mogoče predvidena 
kakšna sanacija tega oziroma, da bi voda hitreje odtekala. 
 
Matej Arčon, župan: 

Vam bomo podali odgovor. Kakor je meni znano, za enkrat služi tisti travnik tudi kot suhi 
zadrževalnik, dokler ne bo urejeno odvodnjavanje.  

Ga. Miloška Bratuž, prosim, če odgovorite na postavljena vprašanja. 
 
Miloška Bratuž, podsekretarka za pravne zadeve: 
Ne vem, če bom šla po vrsti, ampak vseeno. Kot vemo so vse te parcele zajete v Odloku  
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob sodišču v Novi Gorici in so predvidene 
za prenovo in dograditev sodne palače. Če sem kaj narobe povedala, me bo sigurno g. 
načelnik popravil. Sredstva so bila v proračunu predvidena za odkup. Kar se pa tiče 
ocenjene vrednosti je šele sredi letošnjega leta bil končan denacionalizacijski postopek, 
tako, da je občina tudi dejansko ugotovila oziroma ima podlago ter zaradi tega smo 
potem tudi sprejeli predlog teh lastnikov nepremičnin, da se da njihov predlog za 
poravnavo v obravnavo mestnemu svetu. Cenilec in sodni izvedenec, ki je ocenil 
nepremičnine je ocenil nepremičnine po tržni vrednost 280,00 EUR na m2. To je tržna 
vrednost. Kar se pa tiče sodnega postopka je potrebno povedati to, da je bil sprožen v 
letu 2007 in so seveda tožniki ocenjevali vrednost pač takrat, predložili cenitev v letu 
2007 in  seveda je toliko nižja, kot je sedanja predlagana cena. Niti prva obravnava še ni 
bila izvedena. Tako, da tudi ni bilo možnosti, da bi se ena in  druga stran opredelila do 
vseh oziroma dala vse možne relevantne ugovore v zadevi. Zelo težko je govoriti in 
primerjati vrednosti oziroma višino odškodninskega zahtevka, ki izhaja iz ocene iz leta 
2007 s tem, kar so oni sedaj predlagali. 
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več vprašanj, dajem predlog sklepa kot je v gradivu, na glasovanje. 

Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Miran Müllner, 
Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 21 
 
 
 
20. točka dnevnega reda 

Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja 
MONG v letu 2012 nakup nepremičnine parc. št. 319 k.o. Rožna Dolina; parc. 
št.. 447 in delov nepremičnin parc. št. 449/0, 445/0, 665/1 in 442/0, vse k.o. 
Nova Gorica 
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Matej Arčon, župan: 

Odpiram razpravo. Razprave ni.  
Dajem tudi ta predlog zadnje točke na glasovanje. Glasujemo.  

 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, 
Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc.  
Dopolnitev letnega načrta je bila sprejeta.  
 

PRILOGA 22 
 
 
Zaključujem zadnjo decembrsko sejo v letošnjem letu. December je čas praznovanja, 
obdarovanja in tudi lepih želja. Sam se vam zahvaljujem za vse vaše sodelovanje. 
Mislim, da smo vse pomembne akte v letošnjem letu sprejeli z veliko večino, kar je lahko 
v zadovoljstvo in ponos ne samo meni, ampak tudi vsem svetnicam in svetnikom. Včasih 
so bile razprave take ali drugačne, ampak ne glede na to, mislim, da se bomo tudi v 
prihodnjem letu lahko dobro razumeli.  
Želim vam vse dobro, vse najlepše želje. Imamo tudi pod smreko majhno pozornost za 
vas in tudi sprejel sem predlog svetnika Tomaža Belingarja, da ob koncu današnje seje 
zunaj nazdravimo z županovim vinom kmetije Slavček, ki je bilo izbrano za leto 2013. Še 
enkrat hvala. Vam in vam najbližjim lepo praznujte, lepo se imejte. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.08 uri. 
 
 
                Miran Ljucovič  Matej Arčon    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS   ŽUPAN 
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