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Številka: 900-13/2017-26 
Nova Gorica, 23. marec 2017   
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. marca 2017 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.  
 
Sejo je vodil do 5. točke Matej Arčon, župan mestne občine, v nadaljevanju pa Marko 
Tribušon, podžupan.  
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal župan Matej Arčon.     
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 30 svetnikov, in sicer: mag. Lara Beseničar 
Pregelj, dr. Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, dr. Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, mag. Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, mag. Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  
  
Opravičeno odsoten: Aleš Markočič  
 
Odsoten: dr. Robert Golob  
 
Seji so prisostvovali: 
●    Andrej Markočič, vodja kabineta župana  
●    mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
●    Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne    
      službe  
●    Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo  
●    Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD)  
●    Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica 
●    Pavla Jarc, direktorica Kulturnega doma Nova Gorica 
●    Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija Nova  
      Gorica 
●    Gregor Pretnar – PNZ svetovanje in projektiranje d.o.o., Ljubljana  
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Matija Klinkon in    
- mag. Tomaž Slokar. 

 
Od 23 svetnikov jih je 17 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Tomaž Jug, Miro 
Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, 
Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, 
Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
 
Matej Arčon, župan: 
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Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. Če ni, zaključujem.   
 Dajem na glasovanje predlog dnevnega reda. Glasujemo. 
 
Od 23 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
1.    Potrditev zapisnika 23. seje mestnega sveta, ki je bila 23. februarja 2017       
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih 
5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
6.    Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta MONG (druga obravnava) 
7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 ter Programom dela in 
 finančnim načrtom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leti 2017 in 
 2018 
8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom javnega zavoda Kulturni dom Nova 
 Gorica za poslovno leto 2016 ter s Finančnim načrtom in programom javnega zavoda 
 Kulturni dom Nova Gorica za leto 2017 
9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega     
       načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2016 in o potrjevanju Letnega plana aktivnosti 
 iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2017 
10.  Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška           
       lokalnega energetska agencija, Nova Gorica za leto 2016 
11.  Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvršenem delu projektne pisarne za leti   
       2015 in 2016 in z ukrepi za boljše delo projektne pisarne 
12.  Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o pripravi Celostne prometne strategije  
       MONG 
13.  Predlog Dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto  
       2017 – dopolnitev marec 2017   
14.  Predlog Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto   
       2017 
15.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št.  
       2248 k. o. Solkan 
16.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št.  
       7998/2 k. o. Dornberk 
17.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št.                
       2939/4 k. o. Bate 
18.  Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Kulturnega doma Nova            
       Gorica iz leta 2016.  
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 23. seje mestnega sveta, ki je bila  23. februarja 2017 
 
Matej Arčon, župan: 
1. točka je potrditev zapisnika 23. seje, ki je bila 23. februarja. Odpiram razpravo. 

Stanko Žgavc, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
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Imam eno pripombo. Prišlo je očitno do pisne napake. Ko sem razpravljal pri 7. točki 
dnevnega reda prejšnje seje, sem govoril o tridesetih svetnikih in ne o dvaintridesetih. 
 
Matej Arčon, župan: 
Na strani? 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Stran 18. 
 
Matej Arčon, župan: 
Bo popravljeno. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Hvala. 
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več razprave, dajem na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 23. seje 
mestnega sveta, ki je bila 23. februarja 2017, s pripombo. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Zapisnik 23. seje mestnega sveta, ki je bila 23. februarja 2017, je bil potrjen.  
 

PRILOGA 1 
 
 
 
2. točka dnevnega reda 

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Tanja Pipan, izvolite. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Samo na kratko, in sicer nestrinjanje z odgovorom glede ustanovitve Goriške hranilnice.  

Najprej bi se rada zahvalila upravi za vse odgovore in za poslano dokumentacijo, 
iz katere je razvidno, da si je uprava MONG zelo prizadevala izpostaviti boljše delovanje 
Javnega sklada malega gospodarstva. Mojo pobudo ste pozdravili in zapisali, da bi bila 
Goriška hranilnica dobra rešitev za razvoj našega širšega območja. V nadaljevanju tudi 
odgovarjate, da upate, da se bodo kmalu odprle nove možnosti za preoblikovanje  
javnega sklada v hranilnico, ampak, da kljub dobri volji to trenutno zaradi obstoječe 
zakonodaje ni mogoče.  

Predlagala bi vam samo, da MONG skupaj z ostalimi sosednjimi občinami pristopi 
k ustanovitvi hranilnice skladno z Zakonom o bančništvu, ZBan-2. Po ustanovitvi Goriške 
hranilnice, naj Goriško hranilnico dokapitalizira s sredstvi Javnega sklada za malo 
gospodarstvo in tako ustanovljena Goriška hranilnica naj prične potem z delovanjem in 
potem omogoči tudi nadaljnji razvoj regije.  

O vseh pozitivnih učinkih, ki sem jih že zadnjič podala, ne bi več govorila, bi pa 
prosila vseeno, da se pogleda še Zakon o bančništvu.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Miran Vidmar, izvolite. 



  

4 

 
Svetnik Miran Vidmar: 
Na prejšnji seji smo v Zvezi za Primorsko postavili dve vprašanji.  

Prvo vprašanje je bilo, kdaj se bo začelo urejati športno – rekreativni park pri 
železniški postaji ob Kolodvorski ulici. Zahvaljujem se za tako obširen, izčrpen in seveda 
kronološko obdelan odgovor, s katerim nisem povsem zadovoljen.   

V odgovoru navajate, da ukrepi načrtovanja in urejanja bodo v okviru lani 
nastalega strateškega okvirja in pilotnega projekta Naravni park Soča/Isonzo, katerega 
nosilec je EZTS GO, izvedeni v tem programskem obdobju, torej do 2020. Programsko 
obdobje, če se ne motim je od 2014 do 2020, to je šestletno obdobje. Torej smo na 
sredini programskega obdobja in ne verjamem, da bo do takrat območje trim steze 
urejeno.  

Zato zahtevamo, da se ta prostor za silo uredi in se ga nameni za uporabo 
rekreativcem in s tem bo tudi izboljšana podoba našega mesta.  
 Drugo vprašanje je bilo, da ob čiščenju parkirnih mest in garažnih hiš ob 
neprimerni uporabi puhalnikov prihaja do poškodb barve avtomobilov.  

V odgovoru navajate, da je koncesionar mnenja, da do takih poškodb s 
puhalnikom ne more priti, saj se z njimi odpihava le lažje predmete, kot so ogorki, 
papirčki, listi in podobno. Dovolj se razumem na tehniko in sem prepričan, da z 
neprimerno uporabo, neprimerno tehniko upravljanja seveda prihaja do poškodb, kot jih 
navajam v vprašanju. 
 
Matej Arčon, župan: 
Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Vprašanje v zvezi s podjetjem HIT. Župan, najprej pohvala, ste edini, ki ste odgovorili, 
čeprav šele na drugi javni poziv, na prvi javni poziv niste odgovorili. Vprašanje smo 
zastavili tudi državnim organom.  

Sedaj pa k ugovoru. Prvič, vprašali smo vas na podlagi katerih kriterijev, se pravi, 
kaj bo tisto kar bo odločalo o tem, kdo bo postal novi predsednik uprave HIT oziroma 
nova uprava? Potem smo vas vprašali, kaj mestna občina kot solastnik kratkoročno in 
dolgoročno pričakuje od podjetja HIT? Ali menite, da bi morala občina ohraniti lastniški 
delež v HIT-u in kako je podjetje HIT vključeno v vašo vizijo razvoja občine in regije?  

Odgovorili ste samo na eno vprašanje, ostajajo odprta tri vprašanja. Veliko ste 
sicer pisali, dotaknili ste se tudi tega češ, da nismo vprašali predstavnika uprave HIT-a o 
njihovi viziji oziroma o transparentnosti dela. Ne, mi nismo spraševali vas o 
transparentnosti dela HIT-a. Spraševali smo vas o transparentnosti izbire nove uprave in 
nismo vas spraševali, kakšno vizijo ima uprava, ampak kaj vi kot predstavnik gospodarja, 
lastnika pričakujete od te firme in kako jo vidite v vaši viziji razvoja občine.  

Torej, vprašanja so bila zalo jasna, podobno pričakujemo jasne tudi odgovore. 
 
Matej Arčon, župan: 
Glejte, nimam pred seboj odgovora na to oziroma na današnji seji tega odgovora ni. To je 
bil odgovor, ki je bil podan na zadnji seji, če se ne motim, da bi vam natančno znal 
odgovoriti. Ampak ne glede na to bomo še enkrat pogledali, ampak mislim, da je bilo v 
tistem odgovoru, ki je bil sicer zelo kratek, tudi zelo jasno napisano.  

Če ni več, zaključujem to točko in prehajamo na točko 3. 
 

PRILOGA 1. A 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
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Matej Arčon, župan: 
Prva je prijavljena svetnica Damjana Pavlica, pripravi naj se Karmen Saksida. 
 
Svetnica Damjana Pavlica:   
Občina Ajdovščina že od leta 2002 subvencionira obrestne mere za stanovanjske kredite 
s prednostjo za mlade in mlade družine. V ta namen so v letošnjem proračunu predvideli 
110.000,00 EUR. Tudi Občina Brda na isti način subvencionira obrestne mere. Res je, da 
pri nas imamo Stanovanjski sklad. Mislim pa, da je potrebno razmišljati tudi o mladih 
družinah, ki želijo ostati na podeželju in si želijo urediti stanovanja, ali obnoviti stare hiše 
na podeželju.  
 Predlagam, da se tudi v naši občini zagotovi sredstva v ta namen in se s tem 
omogoči tudi mladim na podeželju, da pridejo lažje do svojega doma.  

 
PRILOGA 2  

 
Matej Arčon, župan: 
Karmen Saksida, pripravi naj se Tomaž Slokar. 
 
Svetnica Karmen Saksida:   
Ponovno imam nekaj vprašanj v zvezi s telovadnico v Dornberku.  
 Vse od odprtja septembra lani se vlečejo zapleti, najprej čakanje na opremo, 
sedaj po šestih mesecih pa je kot strela z jasnega prišla trditev, da objekt najbrž ni varen 
za uporabo. Na zadnji seji sveta zavoda katerega sem članica, smo se pogovarjali tudi o 
vprašanju, kdaj bo šola končno lahko začela telovadnico oddajati in jo uporabljati. Potrdili 
smo tudi že cenik za oddajanje, ker smo verjeli, da sedaj, ko je končno prišla večina 
opreme, da bo to mogoče, potem pa je prišla informacija, da objekt ni varen.   
 Če malo povzemam, kaj se je dogajalo. Jeseni je bila telovadnica odprta. V 
avgustu je bil izveden tehnični prevzem, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Sama 
sem seznanjena z dokumentom, ki ga je izvajalec gradbenih del Zidgrad izdal v avgustu, 
natančneje 22. 8. 2016. Izvajalec del je v izjavi takrat jasno zapisal, da kljub izvedenemu 
tehničnemu pregledu in pridobljenemu uporabnemu dovoljenju objekt ne bo varen, dokler 
ne bodo dobavljene zaščitne mreže in zaščitne obloge. Del mrež in oblog je bil sicer 
kasneje vgrajen, ampak ni pa oblog na stopnišču med tribunami, tam kjer je pravzaprav 
največja problematika in objekt očitno ni varen. To dokazuje tudi dejstvo, da sta 
odgovorni za nadzor nad investicijo in investitor v preteklem tednu v telovadnico pripeljala 
izvedenca, ki naj bi ocenil, ali je telovadnica varna za uporabo. V zapisniku o kvalitetnem 
in finančnem prevzemu, to je bilo 30. 8. lani, je bilo natančno določeno, da naj bi bile vse 
napake pri gradnji odpravljene do 15. septembra 2016.  
 Zato sedaj sprašujem, kako je mogoče, da sta nadzor in investitor dopustila, da je 
bilo izdano uporabno dovoljenje, če objekt ni bil varen? Zanima me tudi, koliko je občina 
plačala nadzorniku v obdobju od septembra lani pa do marca letos? Šest mesecev so 
očitno tekli pogovori in izmenjave stališč, napake so pa ostale. Zakaj se ni bančnih 
garancij unovčilo že lani, takoj, ko je bilo jasno, da napake niso odpravljene v roku? Ker 
napake do danes očitno še niso odpravljene. Gre za davkoplačevalski denar in po mojem 
mnenju bi morali skrbeti, da bi bil racionalno porabljen in sprožiti te postopke takoj. Po 
šestih mesecih od izdaje uporabnega dovoljenja občina sedaj razmišlja o možnosti celo 
obnovitve postopka za izdajo uporabnega dovoljenja. Torej meni, da objekt ni varen. Zato 
se sprašujem, zakaj smo čakali tako dolgo, ali pa zakaj so odgovorni čakali tako dolgo? 
Da bi bila situacija še malo bolj absurdna, pa so v tem času društva, ki so želela najemati 
prostore telovadnice in jim je ravnateljica pač pojasnjevala, da je ne morejo oddati, 
prejemala s strani odgovornih na občini odgovore, saj je izdano uporabno dovoljenje, 
lahko jo uporabljate. Govorili so vedno o dovoljenju, ki ga sedaj občina kot investitor 
sama izpodbija.  



  

6 

 Šole in društva seveda čakajo tudi še na drugi razpis, da bi dobili še pregrado v 
telovadnici, ki bo omogočala bolj racionalno uporabo tega objekta, seveda, če bo 
pridobljeno mnenje, da je sploh varna za uporabo. Čakajo pa se tudi še nadaljnje obloge, 
da bi lahko prirejali dogodke. Torej še vprašanje kdaj bo objavljen ta drugi razpis in bo 
telovadnica dokončno funkcionirala in ne bo več lupina brez vsebine? Šola bo zato, ker 
telovadnice vse te mesece ni mogla oddajati, imela tudi zelo velike stroške in bo najbrž 
imela tudi hude finančne težave ob koncu leta. Da bom postavila tudi to vprašanje, se 
nisem odločila samo za to, ker gre za telovadnico Dornberk, ki jo ves čas spremljam in 
seveda me moti, da postopki tako tečejo, ampak, ker se bojim, da takšen »modus 
operandi« pravzaprav velja za večino investicij v naši občini ali pa za zelo veliko število 
investicij v naši občini. Če samo pomislim na kanalizacijo v Prvačini. Bila je zgrajena, 
očitno slaba, že dve leti popravljamo, dajemo davkoplačevalski denar, zamudili pa smo 
vse roke, ko bi lahko uveljavljali kakršnekoli bančne garancije.  
 Zato na tem mestu tudi poziv, da bodimo bolj previdni pri občinskih investicijah, 
poskušajmo bolj racionalno uporabljati davkoplačevalski denar in če vidimo, da napake 
niso odpravljene, da je karkoli narobe, dajmo reagirati takoj. Sedaj smo zgubili pol leta, 
pol leta smo tudi plačevali nadzor, izmenjali smo si po mojem enih tisoč petsto emailov, 
ampak telovadnica je zgolj lupina. Tudi  če imamo opremo, nič ne pomaga. Koši so še 
vedno dvignjeni, ker jih nadzor ne dovoli spustiti dol, pa jih imamo tri mesece. Se 
opravičujem, v sredo so jih spustili dol, pa so ugotovili, da jih ne morejo uporabljati, ker je 
napaka na električni omarici, kjer je stikalo za koše. 
 

PRILOGA 3 
 

Matej Arčon, župan: 
Svetnik Tomaž Slokar, pripravi naj se Anton Peršič. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar:   
Upravljavci komunalne infrastrukture se pri načrtovanju javne infrastrukture srečujejo z 
mnogo težavami in preprekami pri umeščanju in gradnji tudi linijskih objektov v prostor. 
Pred več kot enim letom je na primer eden od njih na MONG postal  v presojo predlog, ki 
bi bistveno olajšal izgradnjo oziroma skrajšal postopke izgradnje javnih vodov, odgovora 
pa na predlog ni prejel. Gre za predlog sprememb dikcije v Občinskem prostorskem 
načrtu vezano na odmike in pridobivanje soglasij lastnikov parcel pri gradnji linijskih 
vodov. Taka določba v OPN je verjetno urejena v MONG, ni pa nujno, da je v vseh drugih 
občinah tudi tako.  
 V nadaljevanju ponovno podajam tekst predloga. Pri izvajanju določil Občinskega 
prostorskega načrta MONG, 44. člen konkretno, se že dalj časa soočamo s problematiko 
pridobivanja gradbenih dovoljenj zaradi obveznega pridobivanja soglasij lastnikov 
sosednjih parcel. Zato vam v nadaljevanju podajamo razloge za spremembo in predlog 
sprememb oziroma dopolnitev. 
 Občinski prostorski načrt v izvedbenem delu, natančneje v 44. členu, ki govori o 
odmikih objektov od sosednjih zemljišč in objektov, v II. odstavku določa, da če se odmiki 
objektov od meja sosednjih parcel manjši od 4 metre oziroma 1,5 metrov pri nezahtevnih 
in enostavnih objektih, da je potrebno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
podati utemeljitev posega ter predložiti soglasje lastnikov sosednjih parcel. Nezahtevne in 
enostavne objekte je mogoče graditi do parcelne meje sosednjega zemljišča na podlagi 
pridobljenega soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.  
 Navedeno določilo predstavlja za upravljavce javne infrastrukture precejšnjo oviro 
pri pridobivanju gradbenega dovoljenje oziroma izvedbi del v primeru inženirskih 
objektov. To se nanaša predvsem na linijske objekte, se pravi podzemnih in nadzemnih 
vodov, saj je veliki večini primerov nemogoče pridobiti soglasja vseh lastnikov sosednjih 
parcel, ker gre za potrebne odmike 4 m na vsako stran, kar pomeni, da bi morala biti 
cesta, v kolikor bi vod potekal sredi nje, široka vsaj 8 metrov. V mnogih primerih soglasij 
tudi ni mogoče pridobiti zaradi nerešenih zemljiškoknjižnih razmer, na primer zaradi 
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neurejenega dedovanja. Posledično zaradi navedenega ni mogoče pridobiti gradbenega 
dovoljenja. 
 Glede na navedeno opisano problematiko in razloge predlagamo, da preučite 
možnosti, da se drugi odstavek 44. člena OPN, ki govori o odmikih objektov od sosednjih 
zemljišč in objektov, spremeni in popravi tako, da se za linijske inženirske objekte 
podzemnih in nadzemnih komunalnih vodov, razen za zidane objekte, opusti tako stroga 
zahteva za soglasje lastnikov sosednjih parcel. 
 

PRILOGA 4 
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Peršič, pripravi naj se Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Imam vprašanje.   
 Glede na informacijo, da zaradi ne transparentne in ne namenske porabe 
sredstev pri urejanju vzletišča za jadralne padalce nad Lijakom, država ne sprosti 
sredstev namenjenih Mestni občini Nova Gorica za urejanje voda in vodotokov na 
šempaškem polju, kar posledično zaradi poplavljanja zimskih posevkov povzroča 
materialno škodo, saj je potrebno veliko površin ponovno posejati, pričakujem pojasnilo 
za nastale težave in konkreten odgovor, ki bo zadovoljil tudi prizadete kmete. 
 
Matej Arčon, župan: 
Gregor Veličkov, pripravi naj se Simon Rosič. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Rad bi se dotaknil nekega problema, ki ga imamo očitno vsi nerešenega in to je sejnine.  
 Z ene strani smo dobili predlog, da bi bilo potrebno obračunati, ali ovrednotiti 
stroške za pripravo na sejo oziroma za stroške, ki smo jih svetniki imeli med mesecem in 
ki jih nimamo do sedaj urejenih. Na drugi strani smo dobili predlog, da bi morali plačati 
samo prisotnost na seji tistim svetnikom, ki so dejansko prisotni na seji.  
 Prosil bi, če bi mi lahko ali pa če bi nam lahko občinske službe pripravile do 
naslednje seje predpostavke, da bi dohodke, ki jih prejmemo, razbili na tri dele, in sicer 
na strogo sejnino, to je prisotnost na seji, ki bi jo lahko na primer ocenili za 150,00 EUR, 
za  pripravo na sejo, ki jo pavšalno ocenimo za 50,00 EUR, to je tisti del priprave na sejo, 
ko so usklajevanja v sklopu svetniške skupine, študij spisa in te stvari in na pavšalni 
strošek, se pravi prevozne stroške, telefon in to v višini 20,00 EUR. Na ta način bi znižali 
sejnino, za katero nas po moji oceni neupravičeno večkrat krivijo, da imamo med 
največjimi v Sloveniji, se pravi z 200,00 EUR na 150,00 EUR. Po drugi strani pa bi dobili 
tudi tisti del stroškov, ki se nanašajo na potne stroške, telefone in takšne in drugačne 
podobne stroške, ki bi vizualno povišali naše prihodke. Prepričan sem, da bi prihranek pri 
tem, ko nekaterih svetnikov ni prisotnih, nekaterih tudi bom rekel kar velikokrat, bil na eni 
strani večji od odhodka, ki bi šel recimo za tiste pavšalne stroške, kilometrine in telefone. 
 Zanima me, če naredimo projekcijo za pol leta nazaj, kaj bi to pomenilo na 
finančnem področju vi za vi proračuna, če bi se ugotovilo, da je tu prihranek. Dejstvo je, 
da je prav, da smo svetniki plačani za prisotnost na seji, ko smo na seji. Imamo primer, 
ko eden izmed svetnikov 80 % svojega svetniškega časa ni prebil tu med nami in je bil 
enako plačan kot recimo tisti drugi, ko ga je na prejšnji seji eden od svetnikov izpostavil, 
ko je bil pa vedno tu. In to ni prav. Ne moreš biti plačan za prisotnost na seji, če te na seji 
ni. Prav je, da si plačan za pripravo na sejo, ker se vsi pripravljamo za sejo, ampak v 
enem manjšem delu, pavšalno ocenim na 50,00 EUR. Prav je tudi, da dobimo vsaj del 
stroškov, kot je predlagala Manojlovićeva lista, da se nam povrne, če smo na terenu, če 
imamo dejanske stroške.  
 Naj torej občinska uprava do naslednje seje pripravi analizo, kaj bi se zgodilo, če 
bi pod temi predpostavkami plačevali zadnjih šest mesecev, ali pa bom rekel obračunsko 
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pregled zadnjih šest mesecev, pri tem, da je potrebno obračun mesečne sejnine vezati 
na mesečno plačo župana in da poračuna ob koncu leta, ki je problematičen, ni. Ne 
moremo mi biti plačani na koncu leta za seje, na katerih nismo bili udeleženi.  
 To je moj predlog in me zanima, kaj bo padlo ven. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Simon Rosič, pripravi naj se Anton Harej. 
 
Svetnik Simon Rosič:  
Najprej bi izrekel pohvale občinski upravi in Javnemu zavodu za šport Nova Gorica, in 
sicer v zvezi z zamenjavo umetne trave v športnem parku Nova Gorica. Gre vsekakor za 
eno veliko pridobitev, na katero bi bile upravičeno ponosne še bolj renomirane regije 
oziroma nogometne sredine kot je naša. Navedena poteza navdušuje številne otroke, 
mladostnike ter odrasle igralce dveh nogometnih piramid, ki delujeta v Novi Gorici, 
istočasno pa je zaradi velikega vložka zdravo razumska trenutna odločitev, da je 
navedeno igrišče posledično zaprto za javnost oziroma rekreacijo.  
 Ravno zaradi tega so se name obrnili številni občani in občanke ter me opozorili 
na dejstvo, da je s tem Nova Gorica izgubila edino javno, varno, dostopno nogometno 
igrišče v glavnem mestu regije. Dve varni igrišči sta namreč zaprtega značaja, govorimo 
o igrišču pri Osnovni šoli Milojka Štrukelj in Kozari, ostala pa so igrišča z asfaltno 
podlago. Hočeš, nočeš so občani in občanke izpostavili tudi primer dobre prakse, in sicer 
s postavitvijo športno rekreacijskega parka v Šempetru pri Gorici, ki je seveda odprtega 
tipa in ki iz dneva v dan dokazuje, da je bila postavitev le-tega enostavno prava odločitev 
in velika pridobitev.  
 Upoštevajoč vse navedeno, se mi enostavno vsiljuje ena ideja, da bi lahko tudi v 
Novi Gorici postavili tak športno rekreacijski park odprtega tipa, in sicer pri Osnovni šoli 
Ledine, kjer bi s povezovanjem različnih akterjev lahko dosegli želeni cilj. Sam sem o 
navedeni ideji pred dobrim mesecem dni na sestanku seznanil predstavnike oddelka za 
družbene dejavnosti, ravnatelja Osnovne šole Milojke Štrukelj, predsednika Krajevne 
skupnosti Nova Gorica in predstavnika aktivnih občanov, ki je tudi trenutno član komisije 
za šport in športni turizem. Moram reči, da smo si bili vsi enotni, da gre za dobro idejo in 
da je prišel čas, da bi upoštevajoč že narejene načrte iz preteklosti po manjših oziroma 
postopnih korakih dejansko tudi uresničili idejo oziroma dokončali začeto delo. 
 Dovolite mi, da na hitro argumentiram, zakaj je navedeno prizorišče primerno za 
postavitev takega centra in na kaj je treba biti pozoren. Najprej bom izpostavil lokacijo. 
Na tej lokaciji sta že vrsto let, po mojih informacijah približno trideset let, postavljeni 
košarkarsko in malonogometno igrišče odprtega tipa, kar pomeni, da vsi bližnji stanovalci 
enostavno živijo tam z akceptiranim dejstvom, da je poleg njih igrišče. Zakaj to 
izpostavljam? Zaradi tega, ker se je v preteklosti že naredilo neke napake, ko se je v 
urbanem okolju poskušalo umestiti eno tako igrišče, bom izpostavil primer igrišča pri 
Osnovni šoli Kozara, kjer je posledično zaradi nezadovoljstva tistih stanovalcev nastalo 
kar nekaj problemov. Nadaljeval bi z enim dejstvom, da omenjeni prostor v 
dopoldanskem času koristi tristo učencev Osnovne šole Ledine, v popoldanskem času pa 
je odprt za občane in občanke, ki ga že sedaj v velikem številu obiskujejo. Se pravi, 
govorimo o tako imenovanem win-win situaciji.  
 Sedaj pa bi posebej rad izpostavil opozorilo v zvezi te asfaltne podlage, ki je na 
samem igrišču oziroma tako košarkarskem kot nogometnem. Gre za eno nevarnost za 
tako imenovane hipne in dolgotrajne poškodbe. Z relativno majhnim vložkom preplastitve, 
ali ne vem na nogometnem delu postavitve umetne mase zminimaliziramo možnost teh 
poškodb in hkrati se je treba zavedati enega dejstva, da razvite države že desetletja ne 
poznajo več športne vzgoje na asfaltni podlagi, prav tako se starejši izogibajo rekreaciji 
na trdih podlagah. Prepričan sem, da bi bila ta investicija, ki se bo skozi zdravje občanov 
in občank zagotovo v prihodnosti z obrestmi poplačala. Istočasno pa bi opozoril, da gre v 
bistvu v tem primeru za nedokončano investicijo, pri katerem so bila najnujnejša groba 
gradbena dela v  preteklosti že narejena. Med drugim je pred dobrim letom in pol bila še 
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dodatna adaptacija asfaltne podlage, mreže, goli, klopce in tako naprej. Še enkrat 
poudarjam, da so o omenjeni zadevi že izdelani načrti, potrebno je le dokončati začeto.  
 Verjemite mi, da bomo na primer s postavitvijo razsvetljave, pitnika, zaščitne 
ograje, ureditve nasipa, postavitve naravnih igral ter omenjene preplastitve dali poseben 
pečat urbanemu okolju, o katerem je v zadnjem času kar precej govora tudi v kontekstu 
TUS-a.  
 Skladno z vsem navedenim v imenu svetniške skupine Goriška.si podajam 
svetniško pobudo, da se v rebalansu proračuna MONG zagotovi sredstva za dokončanje 
tega športno rekreacijskega prostora odprtega tipa.  
 Da zaključim. Hkrati tudi upam, da bodo v bližnji prihodnosti tudi ostala asfaltna 
igrišča poleg šol in vrtcev preplastena in s tem bistveno bolj varna.  

 
PRILOGA 5 

 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Rosič, vašo pobudo tudi sprejemam in jo podpiram vse do dela, ko ste omenili, 
da se v rebalansu proračuna nameni ta sredstva, zato, ker bi se mi zdelo škoda, glede na 
to, da dobimo evropski denar iz naslova CTN mehanizma, ki zajema tudi celovito ureditev 
Cankarjevega naselja, kjer tudi zajema vsa ta otroška in športna igrišča. Ta projekt bi 
absolutno tam tudi prijavili in ga tam tudi z veliko mero evropskih in državnih sredstev  
financirali. Ne samo to igrišče, ampak tudi igrišče, ki je na Ulici Gradnikove brigade 
zraven vašega soseda, tako, da je v planu, težko pa rečem, da bo to že letos, ker je 
potreben razpis in prijava in dejansko pa podpiram pobudo.  
 Anton Harej in pripravi naj se kot zadnji Luka Manojlović. 
 
Svetnik Anton Harej: 
O Biljensko-Vrtojbenskih gričih je bilo že govora v tem prostoru. Po naših informacijah se 
bo razpisalo 242 ha, torej celoten kompleks – Sklad kmetijskih zemljišč že pripravlja 
razpis. Obljuba župana na prejšnji seji je bila, da se pač podpira usmeritev župana 
Občine Ajdovščina, da v kolikor se ne izpostavi Agroind oziroma kakšna druga zadruga, 
ki nasledi Agroind, da se bo zasledovalo, da se vinograde odda našim vinarjem. Jutri je 
obisk ministra za kmetijstvo na Goriškem in bo za zaprtimi vrati govora tudi o tem 
vprašanju. Torej od župana pričakujem in pa tudi vinarji Dornberka ter okolice 
pričakujemo, da se bo zasledovalo interese naših vinogradnikov. 
 Vinarji iz Dornberka in deloma Branika so izrazili interes po cca 180 ha zemljišč, 
vendar bi bilo pa potrebno razmisliti, da bi se ta zemljišča ponudila tudi drugim vinarjem 
naše občine. Mi smo kar je bilo v naši moči zbrali pričakovanja vinarjev iz našega 
območja. Verjetno bi bilo dobro, če bi bila nekako občina suport vinarjem, da bi se 
vzpostavila tudi kakšna struktura in po vzoru kakšnih drugih občin pospešilo sodelovanje 
tudi z vinarji tudi v naši občini.  
 
Matej Arčon, župan: 
Še g. Luka Manojlović, izvolite. 
 
Svetnik Luka Manojlović:   
Župan, hvala lepa tudi, da ste mi omogočili postaviti vprašanje kljub zamudi.  
 Imam zelo kratko vprašanje glede video nadzora na Bevkovem trgu. Koliko je 
stala vzpostavitev tega sistema, ali deluje in če ne zakaj ne, kdo izvaja video nadzor in 
kako, da ni nikjer nobene table na to temo skladno s 174. členom Zakona o varstvu 
osebnih podatkov, katerega interpretacijo se lahko najde tudi na spletni strani 
informacijskega pooblaščenca? 
 

PRILOGA 6 
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Svetnica mag. Tanja Pipan je podala pismeno pobudo glede izboljšave zagotavljanja 
stanovanj in vprašanje v zvezi s projektno dokumentacijo za študentski dom v Novi 
Gorici. Svetnica Ana Jug pa je postavila pismeno vprašanje na temo Agroinda.      

PRILOGA 7, 8 
 

Matej Arčon, župan: 
S tem je ta točka zaključena in prehajamo na točko 4.  
 
 
 
4. točka dnevnega reda 
 Poročilo o izvršenih sklepih 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Če ni, zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Poročila o izvršenih sklepih. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, 
Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Poročilo o izvršenih sklepih je bilo sprejeto. 
 

PRILOGA 9 
 

 
 
5. točka dnevnega reda 
 Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Matej Arčon, župan: 
V imenu komisije bo predstavil svetnik Stanko Žgavc. Izvolite. 
  
Poročevalec: Stanko Žgavc, član komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Dosedanja članica sveta zavoda Osnovna šola Frana Erjavca v Novi Gorici je Mestni svet 
MONG obvestila, da nepreklicno odstopa s funkcije članice omenjenega sveta zavoda.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 9. marca 
obravnavala navedeno zadevo in sklenila predlagati nadomestno predstavnico v svet 
zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica za preostanek mandatne dobe.   

Komisija predlaga Mestnemu svetu MONG, da predložena sklepa sprejme. 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Je ni in zaključujem.  
 Dajem na glasovanje najprej predlog Ugotovitvenega sklepa, da mestni svet 
ugotavlja, da je Ana Cukijati, nepreklicno odstopila s funkcije predstavnice Mestne 
občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica. 
Glasujemo.  

 
Od 27 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
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Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž 
Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 
Žgavc. 
Ugotovitveni sklep je bil soglasno sprejet. 
 

PRILOGA 10 
 
Se opravičujem, sem preslišal. Ste prebral tudi predlog, kjer navajate tudi novo članico, 
ali ne?  
 
Stanko Žgavc, član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Ne. 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim, izvolite. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, član komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Kot nadomestno članico v svetu zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, se 
predlaga za preostanek mandatne dobe gospo Tino Kogoj. 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Ni.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se kot nadomestno članico v svetu 
zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, za preostanek mandatne dobe 
imenuje Tino Kogoj. Glasujemo. 
 
 
Od 27 svetnikov je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Tomaž Slokar, Marko 
Tribušon, Gregor Veličkov, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 11 
 
Prosim, dajte pri naslednji točki prebrati kar oba sklepa in potem damo tudi oba na 
glasovanje. Izvolite. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, član komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Dosedanji član Odbora za gospodarstvo Mestnega sveta MONG je mestni svet obvestil, 
da nepreklicno odstopa s funkcije člana odbora za gospodarstvo.  
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na isti seji, se pravi 9. 
marca, obravnavala zadevo in sklenila mestnemu svetu predlagati nadomestnega člana 
odbora za gospodarstvo za preostanek mandatne dobe.  
 Mestnemu svetu se zato predlaga, da predloženi sklep sprejme, in sicer, da 
Mestni svet Mestne občine Nova  Gorica ugotavlja, da je Svit Trkman, nepreklicno 
odstopil s funkcije člana odbora za gospodarstvo.  
 Naslednji sklep je, da se za nadomestnega člana odbora za gospodarstvo 
imenuje Tomaž Vadjunec. 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Karmen Saksida, izvolite. Prosim, če lahko vključite mikrofon. 
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Svetnica Karmen Saksida: 
Se opravičujem. Odpira se mi eno vprašanje.  
 Kar nekaj imamo sedaj zamenjav tako v svetih zavodov kot tudi v delovnih telesih 
mestnega sveta. Se mi ne zdi, da bi se to v preteklosti pogosto dogajalo in se mi zdi malo 
nenavadno. Ne vem, če kdo spremlja ta trend, ali kdo govori s temi ljudmi, ki odstopajo? 
Vem, da vsak lahko odstopi iz osebnih razlogov. Se mi pa zdi, da te zamenjave sredi 
mandata pravzaprav zelo otežkočajo delo tako delovnim telesom, ker najbrž tisti, ki 
prihajajo na novo noter, rabijo nekaj časa, da se vpeljejo, enako pa tudi v svetih zavodov. 
Zdi se mi, da je potem delo tako odborov in komisij mestnega sveta kot tudi svetov 
zavodov, pravzaprav problem, ker je potem tega človeka treba ponovno uvajati in gre pol 
leta mimo. Menim, da bi bilo pač dobro, da ko predlagamo ljudi v svete zavodov, da bi 
zelo premišljeno ravnali, se tudi pogovorili in da se zavedajo, da je to štiriletni mandat in 
da je to tudi neka njihova odgovornost. Saj pravim, tudi razumem, da so kdaj tudi 
objektivni razlogi, ampak se mi zdi pa, da v zadnjem času imamo kar nekaj teh 
nadomestnih imenovanj in menim, da to ni ravno dobro. 
 
Matej Arčon, župan: 
Klemen Miklavič, replika. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Odgovor na vprašanja, ampak samo kar zadeva ta dva odstopa danes.  
 To sta dva iz liste Goriška.si, ki sta odstopila zato, da prideta noter dva druga 
aktivista Goriška.si. Goriška.si je namreč po svoji naravi gibanje, ki ima veliko aktivistov, 
ki so pač nekateri strokovnjaki na svojih področjih in v začetku smo se dogovorili, da 
bomo s člani teh odborov rotirali, se pravi, da pride več različnih pogledov in strok tudi na  
vrsto. Recimo konkretno, odbor, ki pokriva kulturo, šport in šolstvo je imel prej člana, ki se 
je spoznal na šport, sedaj je dobil noter člana, ki se spozna bolj na kulturo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več razprave, dajem najprej Ugotovitveni sklep na glasovanje. 
 Dajem na glasovanje predlog Ugotovitvenega sklepa, da je Svit Trkman, 
nepreklicno odstopil s funkcije člana odbora za gospodarstvo. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Gregor 
Veličkov, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 12 
 

Potem še sklep o imenovanju Tomaža Vadjunca. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se za nadomestnega člana odbora 
za gospodarstvo imenuje Tomaž Vadjunec. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, 
Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

PRILOGA 13 
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Še zadnja. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, član komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Predsednica sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica je Mestni svet MONG 7. marca 
tega meseca zaprosila za podajo soglasja v postopku imenovanja direktorja Mladinskega 
centra Nova Gorica. Skladno z 18. členom Odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Nova 
Gorica imenuje direktorja svet zavoda na podlagi javnega razpisa s soglasjem 
ustanovitelja.  

Na razpis, ki je bil objavljen 20. februarja letos v Primorskih novicah, na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Mladinskega centra so se prijavili 
štirje kandidati. Svet zavoda je na seji dne 6. marca letos sprejel sklep o podpori 
omenjeni kandidatki, to je dosedanji direktorici, za direktorico Mladinskega centra Nova 
Gorica.   

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji 9. marca 
obravnavala navedeno zadevo in sklenila predlagano kandidatko podpreti.  

Zato mestnemu svetu predlagamo, da predloženi sklep sprejme. Sklep pa se 
glasi: »Mestni svet Mestne občine Nova Gorica soglaša z imenovanjem Lare Brun, za 
direktorico Mladinskega centra Nova Gorica.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Če ni, zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da mestni svet soglaša z imenovanjem  
Lare Brun, za direktorico Mladinskega centra Nova Gorica.  Glasujemo. 

PRILOGA 14  
 

Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko 
Tribušon, Gregor Veličkov, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Miran Vidmar.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 6. točko. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta MONG  
 
Matej Arčon, župan: 
Predsednik komisije Jožef Leban, izvolite. 
 
Poročevalec: Jožef Leban, predsednik statutarno-pravne komisije 
O spremembah statuta smo se že pogovarjali na dveh sejah, in sicer na osnovi predloga 
oziroma inšpekcijskega pregleda Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno 
samoupravo, ki je opravilo pregled Statuta in Poslovnika Mestne občine Nova Gorica. V 
skladu z njihovimi navodili smo pripravili spremembe in dopolnitve. Spremembe in 
dopolnitve statuta smo obravnavali že na seji 20. 10. 2016, to je bila prva obravnava in 
potem še na drugi obravnavi dne 17. 11. 2016. Vse spremembe in dopolnitve smo takrat 
nekako šli skozi in se tudi strinjali z njimi, razen s spremembo in dopolnitvijo 24. člena 
statuta, zato smo takrat, če se spominjate, sejo prekinili in smo sprejeli na koncu sklep, 
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da se zaprosi zakonodajno pravno službo Državnega zbora. Ta nam je v kratkem 
besedilu odgovorila, da ni pristojna za podajati mnenje oziroma ocenjevanje te 
spremembe oziroma dopolnitve.  

Nato smo imeli sejo statutarno-pravne komisije, kjer smo tudi ponovno 
obravnavali to točko 24. člena Statuta MONG in smo tudi na seji statutarno-pravne 
komisije bili mnenja, da ne vidimo, da bi bilo, ker če se spominjate, je v 24. členu statuta 
v zadnjem delu drugega odstavka pisalo oziroma bom kar celega prebral: »Odbori in 
komisije štejejo 5 ali 7 članov, ki so vanje imenovani skladno z doseženim volilnim 
rezultatom.« Ta, ki je pregledoval statut, je predlagal, da se črta zadnji stavek, in sicer 
»…ki so vanje imenovani skladno z doseženim volilnim rezultatom,« ker da je to v 
nasprotju z Ustavo RS. Ker nismo dobili od ustreznih služb potrditev tega, pa tudi sami 
smo smatrali, da ne vidimo, da je to določilo, ki je napisano v nasprotju z Ustavo RS, smo 
na statutarno-pravni komisiji predlagali, da besedilo ostane nespremenjeno tako, kot je v 
dosedanjem besedilu statuta.  

Na osnovi navedenega je bil tudi sprejet sklep, da se  predložene Spremembe in 
dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica predlaga v sprejem mestnemu svetu. 
 
Marko Tribušon, podžupan:  
Najprej odbori. Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo smo obravnavali in ni bilo posebnih pripomb, zato 
predlagamo, da se sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor.  
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Tudi mi smo enakega menja. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori niso obravnavali. Odpiram razpravo. Da, očitno odbori so obravnavali, 
ampak ni poročevalca in nihče …Odbor za socialno varstvo in zdravstvo? 
 
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Da, smo obravnavali in se strinjamo s predlaganim. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Nobeden odbor ni imel pripomb. 
 
mag. Tanja Pipan, članica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Tudi odbor za kulturo, šolstvo in šport ni imel pripomb. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo.   

Se pravi, imamo težavo, ker nismo sklepčni, imamo premalo svetnikov trenutno za 
glasovanje. Za potrditev statuta rabimo 22 glasov svetnikov. Morali bomo en trenutek 
počakati. Mogoče so sejnine še preveč visoke, da, se strinjam.  

Torej, za potrditev 6. točke potrebujemo 22 glasov svetnikov, razprava je bila 
zaključena, odbori niso imeli pripomb.  
 Dajem na glasovanje predlog, da mestni svet sprejme Spremembe in 
dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
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ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, 
Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor 
Veličkov, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Spremembe in dopolnitve Statuta MONG so bile sprejete.  
 

PRILOGA 15 
 

 
 

7. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 ter Programom 
 dela in finančnim načrtom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za 
 leto 2017 in 2018 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim poročevalko, bi pa omejil čas, da ne bo preveč. Prosim, da v desetih minutah 
podate poročilo, ker smo tudi že v gradivu dobili, tako, da nekako vemo, za kaj se gre.  
 
Poročevalka: Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova 
Gorica 
Goriška knjižnica je splošna knjižnica namenjena uporabnikom vseh starostnih skupin in 
različnih interesov. S svojo dejavnostjo in delom se nenehno odziva na potrebe okolja. 
Ob tem pa skušamo ustrezno povezati vse naše enote, ki poleg osrednje knjižnice 
obsegajo še sedem krajevnih in potujočo knjižnico v enoten sistem, ki bo omogočal 
ustrezne pogoje delovanja in pretok informacij za vse vrste uporabnikov.   
 S svojim delovanjem pokriva področje šestih občin, ki imajo skupaj 68000 
prebivalcev, kar 24 % občanov pa je tudi članov knjižnice. V letu 2016 smo prejeli 
nekoliko manj sredstev za nakup knjižničnega gradiva kot leto prej. Ob primerjanju 
podatkov zadnjega desetletja pa ugotavljamo, da se sredstva konstantno nižajo. V 
preteklem letu smo namreč prejeli kar 25 % manj sredstev kot pred desetimi leti. Pri tem 
pa velja poudariti, da se nižajo predvsem sredstva Ministrstva za kulturo, ki so se v tem 
času več kot prepolovila. V zadnjih letih prispevajo občine 75 %  in le 24 % Ministrstvo za 
kulturo. Pred desetimi leti je bilo to razmerje 54 % občine in 40 % ministrstvo. 
 V letu 2016 je knjižnico obiskalo približno 225.000 članov, ki so si izposodili več 
kot 800.000 enot gradiva. V osrednji knjižnici pa smo zabeležili več kot pol milijona 
obiskovalcev. Tretjino aktivnih članov, to je tistih članov, ki so v obdobju enega leta vsaj 
enkrat obiskali knjižnico in si izposodili ali vrnili gradivo predstavljajo zaposleni. Dobro 
tretjino 37 % mladi, to so predšolski, osnovnošolci ter srednješolci, po 12 % pa študentje 
in upokojenci. Ista razmerja veljajo tudi pri novo vpisanih članih, kjer je nekoliko nižje 
število novo vpisanih študentov in upokojencev.  
 V zadnjem času našim uporabnikom ponujamo vedno več podatkovnih baz, 
portalov in drugih internetnih  dejavnosti, ki pa niso pogojeni s fizičnim obiskom knjižnice. 
Ta virtualni obisk postaja vedno bolj aktualen in vsebuje obisk naše spletne strani, 
Facebook profila, portalov, ki smo jih sami ali v sodelovanju ustvarili, zakupljenih 
podatkovnih zbirk, e-knjižnice, Biblos in ti podatki nam kažejo, da se je v letu 2016 
virtualni obisk skoraj podvojil v primerjavi z letom poprej.   

Naše delovanje nadgrajujemo s številnimi prireditvami in drugimi organiziranimi 
dogodki za različne skupine naših uporabnikov. Samo v letu 2016 smo jih našteli preko 
400. Največji obisk smo obeležili pri Goriških dnevih knjige, pri prireditvah v okviru dneva 
splošnih knjižnic ter pri izvajanju projekta Knjižne POPslastice. Dejavnosti pogosto 
strnemo v različne projekte, s katerimi želimo knjižnico približati širšemu krogu 
uporabnikov, pri tem pa veliko pozornosti namenjamo mladim.   
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 V lanskem letu smo začeli s projektom Knjižne POPslastice, katerega cilj je 
najstnikom s pomočjo gostov znanih osebnosti, na zabaven način približati bralno kulturo, 
jih spodbuditi k branju in kritičnem razmišljanju. V preteklem letu so bili promotorji branja 
Lado Bizovičar, Dejan Zavec in Arne Hodalič. S prepoznavanjem potreb lokalnega okolja 
se porajajo tudi ideje za različne projekte, ki smo jih pripravili sami ali pa v sodelovanju. 
Ob 70. obletnici začetka gradnje Nove Gorice smo pripravili projekt Zgradili smo mesto, z 
namenom zbirati spomine na to obdobje. Z zbiranjem spominov na gradnjo mesta so se 
povezale tri novogoriške ustanove, in sicer knjižnica, muzej in arhiv. 
 V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je Goriška knjižnica osrednja območna 
knjižnica, saj upravlja za širše Goriško območje posebne naloge določene v zakonu ter 
splošna knjižnica na obmejnem območju, ki zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva 
tudi Slovencem v zamejstvu in pomaga pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v Italiji.  
Obe nalogi financira Ministrstvo za kulturo. Delovanje in prepoznavnost knjižnice smo v 
okviru teh nalog razširili v širše okolje, na celotno Goriško območje ter v Italijo, kjer živijo 
Slovenci, Goriško in Videmsko pokrajino. 
 Goriška knjižnica bo s svojim delom nadaljevala tudi v prihodnjih letih v skladu z 
začrtano potjo. Skrbeli bomo za urejeno in aktualno knjižnično zbirko, s promocijo 
knjižnice, knjige, branja in lokalnih vrednost vabili širši krog obiskovalcev v naše prostore. 
V okviru finančnih sredstev bomo skrbno načrtovali nakup knjižničnega gradiva z 
upoštevanjem informacijskih izobraževalnih, kulturnih in drugih potreb našega okolja. 
Članom bomo izposojali gradivo na dom in jim omogočili uporabo gradiva v vseh enotah. 
V osrednji knjižnici bomo navajali na samostojno uporabo knjigo matov. Članom bo na 
voljo uporaba elektronskih virov, do katerih bodo lahko dostopali tudi od doma oziroma 
izven naših prostorov.  
 Skrbno načrtovan koledar prireditev bo vključeval dogodke za različne skupine 
uporabnikov. Številne dogodke smo razvrstili v več vsebinskih sklopov, pri čemer bomo 
posebno pozornost namenili mladim, za katere menimo, da so skupina, ki predstavlja 
naše potencialne uporabnike prihodnosti in jih prav v tem življenjskem obdobju moramo 
čim bolj uporabljati na uporabo knjižnice. Nekajkrat na leto organiziramo več dnevno 
dogajanje, pri čemer sodelujemo z drugimi ustanovami. Ti dogodki so navadno tudi zelo 
dobro obiskani. Naš namen pa je tudi strnjena promocija. Nadaljevali bomo s projekti, s 
katerimi želimo knjižnico, knjige in branje približati mladim, spodbujati bralno kulturo 
odraslih ter sodelovati pri ohranjanju lokalne zgodovine. Načrtujemo naslednjo fazo 
projekta Zgradili smo mesto, ki sovpada tudi z dejavnostmi mestne občine v letošnjem 
letu, ki je posvečeno prav tej temi. 
 Goriška knjižnica velja za eno najlepših slovenskih splošnih knjižnic. Čeprav je 
stavba nova, je potrebno sprotno vzdrževanje in počasi že tudi obnavljanje. Sedemnajst 
let delovanja se pozna tudi na pohištvu. Imamo zguljene pulte, mize, stole. S 
pridobivanjem gradiva se nenehno pojavlja potreba po dopolnjevanju knjižnih polic. V letu 
2016 smo prenovili izposojevalni prostor z novim izposojevalnim pultom, v letošnjem letu 
pa načrtujemo izgradnjo računalniške učilnice. V knjižnici imamo kotiček, opremljen z 
osmimi računalniki, ki je namenjen splošni uporabi. Potrebujemo pa sodobno 
računalniško učilnico s primernim številom računalnikov in ostale opreme, ki bo 
omogočala nemoteno izvedbo računalniških izobraževanj. 
 V prvem nadstropju pripravljamo »makerspace« oziroma kreativnico. V zadnjem 
času se namreč po svetu, pa tudi pri nas, vse bolj pojavlja potreba po razvoju, po 
različnem ustvarjanju, po različnih pripomočkih, ki mladih pomagajo v svet podjetništva in 
»makerspace« je ena taka možnost, ki jo lahko knjižnice ponujamo. Na ta način se odpira 
sodelovanje z lokalnim gospodarstvom, na drugi strani pa nudimo prostor za dodatne 
aktivnosti šolam in fakultetam. Za začetek bomo vanj postavili 3D tiskalnik, nekaj 3D 
pisal, ob spremljanju želja in potreb uporabnikov pa še kaj dodali.  
 Že nekaj let opozarjamo na problematiko krajevnih knjižnic. Imamo sedem 
krajevnih knjižnic, v Mestni občini Nova Gorica so tri, prav vse pa delujejo v močno 
pretesnih prostorih. Po standardih za splošne knjižnice mora imeti enota knjižnice 
najmanj 150 m2, glede na število prebivalcev pa še več. Naše krajevne knjižnice imajo v 
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povprečju 50 m2, v njih pa je približno 10.000, v Solkanu celo 16.000 enot gradiva. V letu 
2016 smo v krajevni knjižnici Solkan sicer pridobili dodaten prostor, ki pa niti približno ne 
zadostuje za potrebe te knjižnice. Zelo velika prostorska stiska je tudi v Prvačini, kjer je 
tudi oprema že zelo, zelo dotrajana. S selitvijo v nove prostore in vključitvijo krajevne 
knjižnice Kanal v računalniško izposojo, bomo vzpostavili sistem računalniške izposoje v 
vseh naših enotah. Načrtujemo pridobitev nove krajevne knjižnice Šempeter, ki bo za nas 
pomemben korak. Z Občino Šempeter–Vrtojba sodelujemo in veseli nas, da pri 
načrtovanju upoštevajo naša strokovna mnenja. Pred odprtjem moramo pripraviti tudi 
knjižnično gradivo, ki ga bomo deloma pridobili iz obstoječe zbirke, deloma pa z novo 
nabavo.  
 Knjižnica in njene enote delujejo po ustaljenem obratovalnem času. Osrednja 
knjižnica je odprta petinšestdeset ur na teden, to je ob delovnikih dvanajst ur dnevno. S 
tem dosegamo najvišjo odprtost med splošnimi knjižnicami v Sloveniji. Leta 2014 smo 
močno povečali odprtost osrednje knjižnice, deloma tudi na škodo kvalitete dela, saj smo 
z ukinitvijo poletnega urnika morali v poletnem času delo vseh strokovnih delavcev 
usmeriti zgolj v izposojo. Decembra 2016 je mestna občina pripravila anketo o urniku 
knjižnice, kjer so anketirani v 60 % izrazili zadovoljstvo z obstoječim urnikom in se 
načeloma tudi strinjali z obstoječim sobotnim urnikom. Največji odstotek vprašanih se je 
tudi opredelil, da ni potrebno knjižnico odpirati v poletnih sobotah v poznih večernih urah.  
V knjižnici sicer še pregledujemo možnosti, vendar glede na naše izkušnje iz leta 2014, 
nimamo nobenih rezerv, ki bi nam omogočale, da lahko ponudimo to spremembo. 
Zavedamo se namreč, da bi v tem primeru ob istem številu zaposlenih močno padla 
kvaliteta naših storitev.  
 V knjižnici je bilo ob koncu leta 2016 namreč zaposlenih 43 delavcev, vendar vsi 
zaposleni niso bili zaposleni za polni delovni čas. Tako je strokovno delo v devetih enotah 
opravljalo 33 strokovnih delavcev ter 10 zaposlenih, ki skrbijo za vsa ostala dela v 
knjižnici.  

Še za zaključek. Knjižnico dnevno obišče več kot tisoč obiskovalcev, ki pa so si 
medsebojno zelo različni. Žal imamo vedno več obiskovalcev, ki motijo naše delo in 
predvsem uporabnike. Nekateri celo povzročajo materialno škodo, zato smo žal večkrat 
primorani klicati pa pomoč organe oblasti. Veseli pa nas, da se vedno več naših 
uporabnikov odloča za obisk knjižnice, ne glede na to, da si trenutno ne nameravajo 
izposoditi gradivo, mogoče želijo prelistati revijo, se srečati s prijatelji, imeti manjši 
sestanek ali poiskati prostor za učenje. V želji ugoditi našim uporabnikom, si večkrat 
nalagamo več dela, kot zmoremo in prav zato smo nadvse veseli, če kdo opazi naš trud, 
naše delo. Želimo nadaljevati z našimi aktivnostmi, začetimi projekti, glede na potrebe 
uporabnikov pa jih prilagajati. Prav tako bomo izpolnjevali naloge, ki nam jih nalaga in 
tudi financira Ministrstvo za kulturo, s katerimi pa tudi pridobivamo na prepoznavnosti v 
širšem okolju. Hvala. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala lepa tudi direktorici za podano poročilo.  

Odbori? Niso imeli pripomb tisti odbori, ki so obravnavali. Odpiram razpravo 
svetnic in svetnikov, izvolite svetnica Ljubka Čargo. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
Iz vašega poročila je razvidno na strani 19 pri odpisu, da ste imeli v letu 2015 odpis 
gradiva v vrednosti 137.218,93 EUR. Odpis je bistveno večji, kot za nabavo novih knjig.  

Zanima me, če obstaja kje kakršnakoli rekapitulacija teh odpisov? Ker če me 
spomin ne vara, smo mi sprejeli v proračunu za nabavo novih knjig 97.600,00 EUR, odpis 
je pa 137.218,93 EUR.  
 
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica: 
Tako je. V knjižnici v zadnjih letih odpisujemo precej našega gradiva. Naš namen 
odpisovanja gradiva pa je predvsem aktualizirati zbirko. Gradivo se odpisuje bodisi zato, 
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ker je uničeno, raztrgano, poškodovano, zato, ker je izgubljeno ali zato, ker je izgubilo na 
aktualnosti in v zadnjih letih se nekako premikamo v teh številkah med 9. in 11.000 enot 
gradiva, ki ga odpisujemo.   

Ta številka 11.000 je tudi pogojena s tem, da smo imeli v letu 2015 popolno 
inventuro, kar pomeni, da smo pregledali popolnoma celotno knjižnično zbirko, ki kot sem 
že povedala, obsega več kot pol milijona enot gradiva in nastal je seveda neki inventurni 
manjko, kot se to imenuje. Vzeli smo si leto dni časa, da smo to gradivo skušali poiskati 
in ostanek, kar je ostal kot izgubljen, smo v letu 2016 odpisali. Vrednost tega gradiva je 
pač upoštevajoč amortizacijo, pravila, ki jih dobimo iz računovodstva in je to neka tista 
vrednost. Da bi to posamezne knjige imele določeno vrednost, vam pa ne bi znala 
razložiti, kaj je tako dvignilo številko. Ampak 11.000 enot gradiva oziroma skoraj 12.000 
verjamem, da se potem ta skupna številka tako dvigne. 
 
Marko Tribušon, podžupan:  
Svetnica Karmen Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Najprej bi izrazila veselje, da smo dobili poročilo o delu knjižnice. Mislim, da je tudi pri 
sprejemanju proračuna prav, da svetniki poznamo ta poročila, ker se potem lažje 
odločamo in nam je tudi predvsem bolj jasno, zakaj namenjamo sredstva, ko vidimo 
poročila teh naših zavodov.  

Direktorica, čestitke za poročilo in načrte in za vaše delo. Sama sem tudi pogosta 
obiskovalka knjižnice in moram reči, da sem nad vašo ustanovo navdušena. Imam pa 
nekaj vprašanj.  
 Sami ste omenili, da se nižajo sredstva za nabavo knjig s strani ministrstva, 
občine smo sicer tu bolj pridne. Ampak me zanima, ali kljub vsemu po vaši oceni imate 
dovolj sredstev za to, da lahko nabavljate dovolj knjig, da boste še vedno interesantni za 
vse tiste, ki radi beremo? To je eno vprašanje.   

Drugo vprašanje je pa tudi v zvezi z anketo, ki ste jo vi že omenili. Jaz sem bila 
med tistimi, ki sem to anketo opazila na spletni strani in jo tudi kot obiskovalka knjižnice 
rešila. Zato sem tudi potem prosila načelnico, če je že obdelano in če lahko dobim 
rezultate in sem, hvala načelnica, dobila te rezultate ankete. Če gledam takoj po 
zaključku, so ljudje zelo zadovoljni recimo z urnikom knjižnice, imamo sicer neke 
ekstremne zahteve, nekateri bi si močno želeli knjižnico tudi ob nedeljah, če bi bilo 
mogoče do sedmih zvečer. Sprašujem pa se, ker imate knjižnico odprto od sedmih do 
sedmih, ali je res potrebno, ali je obisk zjutraj tako velik, da ne bi mogoče pa veljalo 
razmisliti, da bi pa knjižnico odpirali ob devetih? Vi ste omenili, da zato, ker imate potem 
podaljšan urnik tudi poleti, drugačen, kot je bil pred leti, da zaradi tega potem ostalo delo 
ni uspešno opravljeno. Sprašujem pa se, ali bi bila mogoče smotrna pač odločitev, da se 
knjižnica odpira, ne vem ob 8.30 ali ob 9.00, pa je odprta do 19.00 in imate vi mogoče 
malo več časa za vse tiste naloge, ki jih mi pravzaprav ne poznamo? To je drugo 
vprašanje.  

Tretje vprašanje je pa tudi v zvezi z vprašanjem, ki je bilo v anketi, in sicer 
vzpostavitev čitalnice. Očitno je želja med dijaki precej visoka po tej čitalnici. Kako vi 
vidite rešitev za čitalnico? Poznam eno čitalnico v Mariboru. Njihova univerzitetna 
knjižnica, mislim, da ima posebej ločen prostor, ki je dalj časa odprt. Zanima me, ali bi 
bilo mogoče takšno rešitev izpeljati tudi v Mestni občini Nova Gorica? 
 
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica: 
Najprej hvala za prijazne besede.    

Kar se tiče nabave knjižnega gradiva. Kot sem že prej povedala, moram poudariti, 
da občine resnično skozi to desetletje, kar sem pregledovala številke, nekako vztrajajo na 
približno istih številkah, na istih zneskih in to je zares pohvalno. Vemo, da je to v naši 
državi bilo desetletno obdobje tudi s finančnega stališča precej razburkano, ampak mi 
smo vedno imeli priložnost, da smo lahko pridobivali gradivo po naših željah oziroma po 
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potrebah naših uporabnikov. Tudi danes mislim, da je še tako. Si pač ne privoščimo več 
kupiti določenega romana ali pa knjige v petnajstih izvodih, kupimo samo sedem izvodov, 
kar pomeni, da če je to zelo iskano gradivo, je nekoliko več rezervacij. Imajo člani nekaj 
več časa, morajo počakati, da to gradivo dobijo, ampak v končni fazi, ga vendarle dobijo. 
Tudi ne morem reči, da se odpovedujemo naslovom gradiva na ta račun, ker nekako s 
spretnim pridobivanjem, s spretnim nakupovanjem in tudi z ugodnimi pogoji, ki jih 
skušamo iztržiti od naših dobaviteljev, še vedno to zmoremo. Tako, da sama bi se tu na 
tem mestu rada zahvalila mestni občini kot tudi drugim občinam, ki res skrbijo, da je 
knjižnica tako bogata s knjižničnim gradivom, kot je bila tudi pred desetletjem, ko smo 
dobivali tudi z druge strani več sredstev. 
 Kar se tiče odprtosti knjižnice. Mi smo že pred leti v dopoldanskem času nekoliko 
kasneje odpirali knjižnico in smo tiste jutranje ure namenili internemu delu. Seveda v 
jutranjih urah ni prav velik obisk. Takoj ob 7.00 uri zjutraj mogoče pride nekaj dijakov, 
najbolj zagrizeni študentje, potem počasi pridejo upokojenke, ki telovadijo v naši 
neposredni bližini, tako, da prav velikega obiska ob jutranjih urah ni. Ta čas, ki smo ga v 
preteklosti imeli v jutranjih urah, je bil za nas zelo dragocen. Tako, da ta pobuda, me je 
malo presenetila, moram pa povedati, da se mi zdi prav super.  
 Kar se pa tiče te študijske učilnice, smo se mi že večkrat pogovarjali in razmišljali 
o tem, da bi ob večernih urah odprli prostor za študente, ampak zavedati se moramo, da 
Goriška knjižnica je en sam prostor, ko odpreš vrata knjižnice, odpreš vrata celotne 
knjižnice. V kleti je dvorana, ampak tudi v to dvorano moraš vstopati skozi glavni vhod 
knjižnice. Ta dvorana je pa tudi namenjena za prireditve, imamo skoraj vsak teden eno 
do dve prireditvi v večernih urah, tako, da dvorana nekako ni primerna za študij. Pa tudi 
sam prostor nekako v kleti najbrž ni ravno najbolj primeren študijski prostor. Kar pa se 
tiče ostalih kotičkov, ki jih imamo v knjižnici za študente, bi morali že nekako odpreti tako, 
da bi moral biti nekdo na vhodu, nekdo v nadstropju, nekdo v pritličju in to bi za nas 
pomenilo kar nekaj dodatnih ljudi, ki bi to delo opravljali. Kot pa sem že prej omenila, nas 
skrbijo tudi ta dogajanja v knjižnici, ko sem rekla, da imamo kar nekaj ljudi, s katerimi 
imamo težave in to resne težave, tak, da tudi tu najbrž brez nekega varnostnika ne bi šlo. 
Je pa res, da ima v Mariboru univerzitetna knjižnica, to poudarjam, ni splošna knjižnica, 
ampak univerzitetna knjižnica, prostor izven svojih prostorov, kjer lahko vstopajo 
študentje ob katerikoli uri in si vzamejo, kolikor jim pač ustreza časa za študij. 
 Pri nas smo videli sicer eno tako rešitev, to je ta zunanji balkon, ki povezuje 
knjižnico in gledališče in je dostop od zunaj, vendar ta prostor je zaenkrat na pol odprt in 
bi ga bilo potrebno urediti, kar pomeni zapreti, mu dodati ogrevanje, elektrika je 
vzpostavljena in to bi bil mogoče en tak prostor, ki bi ga lahko samostojno uporabljali 
študentje. Upam, da samo študentje.  

Zanimivo pa je, da so v tej anketi izpostavili večerni čas dijaki. Navadno naj bi bili 
dijaki v večernih urah doma, tako, da nam je bilo to malo presenetljivo, ko smo to videli v 
anketi, so pa recimo to bodoči študentje. Tako, da mislim, da tu bi bilo kar nekaj stroškov, 
je pa tudi ta možnost. In če je to tak samostojen prostor, potem verjetno tudi ne bi bilo 
potrebno, da so naši zaposleni tam in dežurajo, ker bi pač bil vstop s kartico, zaklenjen 
prostor, zunanje stopnišče, tako, da to bi bila ena možnost za rešiti to težavo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen je svetnik Luka Manojlović, izvolite. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Imel bi samo eno vprašanje.   

Na 35. strani pišete o »makerspace«, kar me je precej presenetilo, ker je v 
Sloveniji to verjetno bolj izjema kot pravilo. V tujini se sicer s tem knjižnice opremljajo, 
tako, da zelo pozdravljam to pobudo.   

Zanima pa me, kje ste, glede na to, da ste napisali, da boste v prvi polovici leta 
2017 to odprli in pod vprašanje je, če tudi sodelujete z drugimi inštitucijami, ki nekako 
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delajo na sorodnih zadevah, ki jih je kar nekaj v Novi Gorici, eno je Šolski center, drugo je 
Tehnološki park s projektom Popri in v končni fazi je e-Hiša, novogoriška hiša poskusov? 
 
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica:  
V bistvu »makerspace« v Sloveniji ni redkost, »makerspace« v Sloveniji še ni. V 
preteklem letu oziroma v letu 2015 je naša kolegica šla na študijsko izmenjavo na Finsko 
in tam je ta praksa že kar uveljavljena. Zanimivo je, da tam v »makerspace« kotičku 
najdeš tudi šivalni stroj, kar se nam mogoče zdi nekako nepojmljivo, ker večina ga ima 
doma in od takrat se je pojavila ideja, da bi tudi mi to pripravili. Seveda smo se odločili, 
da bi šli v tisto smer, ki se nam zdi, da je na našem področju bolj potrebna. Ne vem, 
koliko poznate knjižnico. V prvem nadstropju je zastekljen prostor, včasih mu v hecu tudi 
rečemo akvarij. Trenutno je tam prostor, kjer študentje lahko študirajo. Te študente bi 
nekako premaknili na drugi konec. Tisto je edini prostor, ki je zaprt, v bistvu v njegovi 
notranjosti pustimo računalnike, tiskalnike in prostor zapremo, ko ne bi bil v uporabi. 
Glede na to, da smo spet omejeni s številom zaposlenih, načrtujemo, da bi bil ta prostor 
odprt nekaj ur na dan, mogoče v tistem vmesnem času med poldan in 16.00 uro.  
 Nabavili smo 3D tiskalnik, trenutno veselo testiramo in tiskamo različne izdelke. 
Nabavili smo nekaj 3D pisal, 3D pene, ki je zelo zanimivo ustvarjanje, verjetno predvsem 
za mlajše uporabnike. Povezali smo se z vsemi temi organizacijami, ki ste jih omenil, bili 
so pri nas, pa tudi smo se dogovorili, da jih obiščemo pri njih in skupaj najdemo še 
kakšno možnost, da bi jim še kaj ponudili. Ne nazadnje mi smo le knjižničarji in imamo 
nekaj znanja o tem, vendar prav veliko ne. Zato smo se hoteli, preden smo sploh s tem 
začeli, povezati s temi, ki so na tam področju močnejši. Načrtujemo pa, da bo 
»makerspace« zaživel pred poletjem. Trenutno imamo največji problem, kako ga 
poimenovati, ker »makerspace« je pač tujka in bi radi nekaj našega, ali kreativnica, 
ustvarjalnica ali nekaj podobnega. Bo pa prav gotovo zaživel kmalu. 
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Anton Harej. Harej umika. Svetnik Miro Kerševan, izvolite. 
  
Svetnik Miro Kerševan: 
Mene zanima predvsem, kako je s temi odpisanimi knjigami. Ali gre to v kontejner, ali se 
to ponovno proda? Gotovo je bolšji sejem v Novi Gorici, mogoče bi pa imeli odprodajo 
knjig, ker je ogromnih zbirateljev, ki radi zbirajo stare knjige.  

Druga stvar. Vidim, da se precej porabi za elektriko. Predlagam, da ponovno 
daste razpis, ki bi vam nekdo izvedel to oziroma, da bi bil cenejši električni tok.  
  
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica: 
Mogoče najprej o električni energiji. Električno energijo nam dobavlja dobavitelj, s katerim 
sklene pogodbo mestna občina, tako, da tu imamo malo zvezane roke.  

Kar pa se tiče odpisanega gradiva. Ko mi gradivo odpišemo, zadnja, prav res 
zadnja, zadnja pot je v smeti. Če je gradivo res uničeno, močno poškodovano, potem res 
ne more romati kam drugam kot v smeti, sicer pa ga zelo usmerjamo. Vsako leto na 
primer ob novem letu nesemo v bolnišnico na otroški oddelek zbirko gradiva za 
najmlajše, potem se povezujemo s šolami, z vrtci, tudi domovi upokojencev. Pred 
mesecem dni sem na primer nesla en kupček romanov v Staro Goro, kjer so starejši 
ljudje, ki mogoče nekateri izmed njih še upajo brati. Tako, da mi naše odpisano gradivo 
res poskušamo po razno raznih kanalih, še vedno približati našim uporabnikom. 
 Smo pa kot knjižnica seveda zavezani, da tudi to gradivo ponujamo Narodni in 
univerzitetni knjižnici in pa seveda tudi drugim knjižnicam. Če gre za strokovno gradivo, 
so tu razne visokošolske in strokovne knjižnice, če pa te knjižnice gradiva ne rabijo, 
potem pač našim uporabnikom podarjamo. Imamo pa tudi že vrsto let v knjižnici polico 
odpisane knjige, kjer jih prodajamo po simbolični ceni. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
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Svetnik Edbin Skok, izvolite. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Mene  malo zanima, če imate kakšno vizijo obogatiti knjižnično prisotnost na Trnovsko- 
Banjški planoti? To je prostor, kjer ni neke stalne prisotnosti knjižnice. Potujoča knjižnica 
je relativno redka, mislim, da enkrat na mesec in mislim, da je posledično s tem tudi 
bralna kultura, bom rekel »gorjanov« nekoliko nižja zaradi tega. To je prvo.   

Drugo me pa zanima še ena zadeva, in sicer ali razmišljate kaj o uvedbi kakšnih 
novih tehnologij, čisto hardverskih, se pravi kakšnih novih sistemov za izposojo 
avtomatskih? Sedaj vemo, da v svetu Amazon že pošilja knjige z droni po svetu, pa 
mogoče bi kakšno avtomatiko ali kakšno sodobno tehnologijo tudi pri izposoji lahko 
uvedli.  
  
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka, Nova Gorica: 
Naša potujoča knjižnica oziroma bibliobus, ki je prav v preteklem letu praznovala 
petdeset let svojega obstoja, seveda obiskuje Banjško planoto. Bibliobus obiskuje na 
mesec štiriinosemdeset postajališč v šestinpetdesetih krajih. Več kot enkrat na mesec je 
nemogoče, da bi obiskoval posamezne kraje. Smo pa v letu 2015, 2016 pripravili 
prostorsko analizo, kjer smo nekako skušali ugotoviti, kje so tiste sive lise, kjer knjižnic na 
našem območju ni in bi bile v bistvu potrebne. Tako smo prišli do tistih sivih lis, ki jih že 
na pamet poznamo, kot na primer Šempeter in Brda. Zanimivo pa je bilo, da tudi na 
območju vaše občine se je pokazala lisa nekje na območju Šempasa in prav tu, kjer ste vi 
omenil, Banjška planota, okolica Čepovana. Zanimivo pa je to, da prav v našem svetu 
knjižnice je gospa iz tega območja in nam je že na prvem srečanju povedala, da imajo v 
njihovem kraju bralni klub, tako, da mislim, da knjige živijo tudi na vašem koncu, čeprav 
mogoče se nekako težje dostopa do njih. V ta namen smo tudi v knjižnici že leta nazaj 
poenotili izposojevalne roke, ne vem, včasih smo imeli za določeno gradivo izposojevalne 
roke zelo kratke in prav zato, da si lahko tudi ljudje iz oddaljenih krajev, ki manjkrat 
pridejo v knjižnico lahko izposodijo gradivo in imajo pač čas, da ga v treh tednih vrnejo.  

Sedaj kar se pa tiče te sodobne tehnologije, drone. V knjižnic, smo uvedli že pred 
leti računalniško izposojo, mogoče že pred dvajsetimi leti. To računalniško izposojo 
neprestano posodabljamo. Trenutno delamo na tem, da v knjižnici uvajamo knjigomate. 
Knjigomate imamo tako za vračanje gradiva, to sta dva knjigomata, RFID knjigomata s 
sortiranima mizama, poleg tega imamo pa še kar nekaj knjigomatov za izposojo. Vsi 
knjigomati, ki jih trenutno imamo so RFID. Za enkrat čutimo predvsem primanjkljaj v tem, 
da nimamo, ki bi omogočal plačilo, kajti ti knjigomati tega ne omogočajo. To je ena velika 
napaka knjigomatov, ki bi jo pa radi v prihodnjem odpravili, ker smo slišali, da se že 
pojavljajo tudi taki avtomati. Kar bi nam bilo tudi zelo pomembno je to, da bi imeli v 
knjižnici tudi zunanji knjigomat za vračanje, kljub temu, da smo odprti petinšestdeset ur 
na teden, se še vedno pojavi kdaj kdo, ki bi vrnil gradivo, ko je knjižnica zaprta in zakaj 
mu ne bi tega omogočili z zunanjim knjigomatom. Za enkrat so samo to naši načrti. Za kaj 
več naprej bomo pa še malo počakali, da gre celoten razvoj v Sloveniji naprej.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica Tanja Pipan, izvolite. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Tudi sam bi rada pohvalila vaše poročilo in vaše delo. Tudi na odboru za kulturo, šolstvo 
in šport smo vas pohvalili, res lepo, veliko teh dejavnosti imate, različnih dejavnosti s 
katerimi bogatite to kulturo branja. Hkrati se mi zdi tudi pomembno delo, ki ga imate z 
mladimi, dijaki in mlajšimi otroci.   

Bi pa posebej izpostavila tudi te krajevne knjižnice. Sama prihajam iz Prvačine, 
kjer je knjižnica majhna, zastarela, ampak za otroke, upokojence, recimo ti dve populaciji 
zelo, zelo radi zahajata v to knjižnico. Tudi dejavnosti, ki jih imate tam za otroke, so zelo 
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dobro sprejete in upam, da boste s tem nadaljevali in tudi knjižnico mogoče, če se bo 
kakšen evro kje dobil, malček prenovili, jo z eno svežino uredili.  
 Bi pa ob tem predlagala, da sprejmemo dodaten sklep, in sicer, da oddelek za 
družbene dejavnosti skupaj z Goriško knjižnico pripravi idejni projekt z oceno investicije 
za ureditev čitalnice. To kar je že predlagala svetnica Karmen.  
 

PRILOGA 16 
 

Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za kratek odgovor. Ni odgovora.  

Svetnica Ana Ugrin, izvolite, razprava. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin:  
Izpostavila bi dva vidika. Najprej se vam zahvaljujem za poročilo in za vse delo. V imenu 
Mestne občine Nova Gorica lahko rečem, da pač kar imamo sodelovanja s knjižnico, da 
je vedno zelo plodovito. Namreč, mestna občina čez celo leto pripravlja vsebine in 
knjižnica je zelo kooperativna in sodeluje. Tako, da najlepša hvala in upam, da bomo tako 
sodelovali tudi v prihodnje.   

Potem pa še en osebni vidik. Namreč knjižnica je zgradba, so knjige ampak so 
tudi ljudje. Prenesite pohvale tudi zaposlenim. Odrasli nimamo večjih težav z 
izposojanjem gradiva in tako naprej, ampak otroci tako radi zahajajo v knjižnico prav zato, 
ker vsakič tam najdejo prijazno besedo, pomoč in že zelo majhni izgubljajo strah pred 
inštitucijo kot tako, tako, da resnično hvala. Vse dobro naprej. 
 
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica: 
Najlepša hvala za prijazne besede. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja prijavljena je svetnica Damjana Pavlica, izvolite. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Hvala za poročilo, čestitke in še naprej tako. Lepo, da ste opazili, da je v Šempasu lisa, 
mislim, da je pomanjkanje knjižnice, mi smo tudi opazili. Sama sem opazila še prej kot 
predsednica krajevne skupnosti.   

Sedaj se obnavljajo prostori v Šempasu in bi bilo lepo, da bi prišli pogledati in da 
bi videli, kam bi lahko umestili knjižnico.  
 
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica: 
Najlepša hvala. Mogoče bi tu še rada povedala, da smo mi zelo naklonjeni takim stvarem, 
je pa treba vedno vedeti, da tu zadaj je pa še tisti finančni vidik, ki pa ni enkraten, ampak 
je kar dolgoročen. Tukaj gre potem, ko je prostor urejen, še vedno za osebo, ki bo tu 
delala in je kar treba nameniti del plače za zaposlenega, ampak, če boste pripravljeni na 
to, mi smo zmeraj za take stvari.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Klemen Miklavič. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Da ne bo zgledalo, kot da vsi hvalijo razen Goriške.si. Mi vidimo v tej knjižnici predvsem 
nekaj, česar nisem videl v nobenem drugem slovenskem mestu in pa v malo drugih 
mestih, ki sem jih obiskal izven Slovenije. To je, da je knjižnica poleg tega osnovnega 
servisa izposoje knjig, literature in tako naprej postala nek javni prostor, se pravi neko 
prizorišče nekega srečevanja, se pravi en zelo ključen prispevek k javnemu življenju v 
mestu in prav zato, si zaslužite posebno pohvalo.   
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V prihodnosti in tudi glede na tisto, kar je bilo sprejeto v tem mestnem svetu v 
zvezi z razvojem visokega šolstva, pa bo najbrž ta knjižnica igrala pomembno vlogo pri 
vzpostavljanju Nove Gorice kot univerzitetnega mesta. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo. Da, svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Tudi v naši svetniški skupini imamo same pohvale za vaše delo, imamo pa tudi nekaj 
predlogov seveda neobveznih.  

Kolega Miran Vidmar je predlagal, da bi se prostor v katerem bi ustvarjali, 
imenoval ustvarjalni kotiček ali »faladur«.  

Sam pa bi imel eno vprašanje. Pred časom sem zasledil, da se je mislim, da v 
kranjski knjižnici oblikovala čitalnica časopisov v dopoldanskem času, ki jo obiskuje 
predvsem starejša generacija in da je to prerastlo na nek način v prostor za druženje. Pa 
me zanima, če to funkcionira tudi pri vas oziroma če da na kak način in če ne, če ste 
razmišljali o tem? 
 
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica: 
Hvala lepa tudi za predlog, mogoče ustvarjalni akvarij smo mi pomislili, ker je prostor 
zastekljen in je res kot neke vrste akvarij.  

V Osrednji knjižnici Kranj sem bila prav včeraj na sestanku in to knjižnico poznam. 
Je ena redkih, ki je novejša od naše in zanimivost pri tej knjižnici je, da so jo zgradili v 
stari podjetniški zgradbi imenovani globus. Zgradba je taka kovinska in prav nezanimiva 
na zunaj, na znotraj je pa zelo zanimiva knjižnica. V pritličju ima prostor za časopise in v 
pritličju je samo ta prostor za časopise, je prostor za vračanje gradiva, sta dva 
informatorja, to je vse, kar je v pritličju. Vse ostale stvari so v nadstropju. Nobenega 
drugega knjižničnega gradiva ni v pritličju in zato je tam tudi dokaj velik prostor in zelo 
primeren za te stvari.   

Pri nas se tudi srečujejo, ampak nimamo možnosti takega prostora, pač knjižnica 
je nekako drugače postavljena, imamo en manjši kotiček ob knjigomatih za vračanje, ker 
smo umestili fotelj, kavč, tudi dnevno časopisje damo tam in tisto naj bi bil tisti naš 
prostor, kjer se lahko ob časopisu zbirajo naši obiskovalci in poklepetajo. Ker sam 
časopisni oddelek v prvem nadstropju, temu ni namenjen. Tam je tudi tista tiha čitalnica, 
kjer res ni namenjena raznim klepetom, tako, da je edini prostor ta v pritličju. Žal vsega 
pač ne moremo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Sedaj pa resnično ni več razprave, zato razpravo zaključujem in dajem na glasovanje 
predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom…. Nismo prejeli nobenega. V imenu 
odbora? Sklepa nismo dobili. Dodatni sklep svetnice Pipanove bomo predlagali potem.
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 
2016 ter Programom dela in finančnim načrtom Goriške knjižnice Franceta Bevka 
Nova Gorica za leti 2017 in 2018. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef 
Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, 
Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, 
Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje še dodatni sklep in to v imenu svetniške skupine SD oziroma 
predlagateljica Tanja Pipan: »Oddelek za družbene dejavnosti naj skupaj z Goriško 
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knjižnico pripravi idejni projekt z oceno investicije za ureditev čitalnice.» 
Glasujemo.  
  
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 
Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor 
Veličkov, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 16, 17 
 

Hvala lepa direktorici za poročilo. Prehajamo na 8. točko. 
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom javnega zavoda Kulturni 
dom Nova Gorica za poslovno leto 2016 ter s Finančnim načrtom in 
programom javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2017 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktorica, izvolite 
 
Poročevalka: Pavla Jarc, direktorica Kulturnega doma Nova Gorica 
En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Dovolite mi, da se vam najprej lepo zahvalim, da ste 
mi dali to priložnost, da lahko danes mestnemu svetu predstavim letno poročilo javnega 
zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2016 in orišem programske smernice tudi za 
prihodnje leto.   

Če se najprej ozremo v minulo leto. To je bilo za naš javni zavod zelo uspešno, 
saj smo uspeli realizirati vse tiste cilje, ki smo si jih v finančnem načrtu in v programu dela 
tudi zadali. V programskem smislu smo jih v številnih segmentih tudi precej presegli. 
Velika novost ne samo za Kulturni dom Nova Gorica temveč tudi za mesto in širšo 
okolico je bilo gotovo odprtje Kulturno-informacijske stične točke v stavbi železniške 
postaje, ki deluje čezmejno in postaja pomembno stičišče ob povezovanju obeh mest na 
različnih področjih. 
 Sicer pa smo v celoti izpeljali zastavljeni program v okviru javne službe na 
glasbenem, likovnem in filmskem področju. V nekaterih programskih segmentih kot 
rečeno smo izvedli celo veliko več prireditev, kot smo jih načrtovali v finančnem načrtu. 
Predstavili smo kakovostne in tehtne kulturno umetniške programe na glasbenem, 
likovnem in filmskem področju, promovirali slovensko glasbo z vključitvijo slovenskih 
skladateljev, koncertne cikle. Že uveljavljenim, mladim, domačim umetnikom nudili 
možnost nastopanja v naših programih in jih predstavili tudi drugod po Sloveniji ter v 
okviru čezmejnih projektov. Izvedli smo številne kulturno vzgojne programe za mlade na 
glasbenem, likovnem in filmskem področju ter v lanskem letu na novo vpeljali tudi likovno 
šolo za otroke in odrasle v popoldanskem času, se odpirali v mednarodni prostor s 
številnimi festivali in vzpostavili povezave s tujimi kulturnimi ustanovami, še okrepili 
čezmejno sodelovanje, ne samo z odprtjem tega kulturno info pointa, ampak tudi sicer s 
številnimi programi, ki jih izvajamo z različnimi institucijami v sosednji Gorici in širše v 
Furlaniji in Julijski Krajini. Prijavili smo se tudi na evropski razpis za standardne projekte 
Interreg Slovenja – Italija 2014 – 2020, Varstvo in spodbuda naravnih in kulturnih virov, 
za katerega bodo rezultati znani predvidoma v letošnjem letu. Smo bili pa tudi že v 
prejšnji finančni perspektivi 2007-2013 uspešni s projektom ECHOS - Čezmejni odmevi 
prav tako v okviru tega programa Interreg.  
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 Skrbeli smo za prepoznavnost zavoda z različnimi promocijskimi aktivnostmi. 
Izvajali smo promocijo naših programov tudi v sosednji Italiji, zato smo v ta namen 
pripravili tudi predstavitveno knjižnico naših abonmajskih programov v italijanskem jeziku 
in spletno stran delno postavili tudi v jeziku sosedov.  

Izboljšali smo pogoje dela tudi z nekaterimi pomembnimi investicijskimi 
aktivnostmi, med katerimi je potrebno izpostaviti nadaljevanje zamenjave dotrajane 
fasadne stene iz aluminija in stekla ter nakup visoko zmogljivega projektorja, ki nam 
omogoča visoko kvalitetne projekcije za potrebe naših dogodkov. Na tem mestu se tu 
moram zahvaliti prav naši ustanoviteljici Mestni občini Nova Gorica, ki je tudi v bistvu nam 
omogočila tako zamenjavo te fasade, kot tudi nakup projektorja. Skrbeli smo za 
transparentno, učinkovito in gospodarno  delovanje in poslovanje zavoda in seveda tudi 
pozitivno zaključili poslovno leto. 
 Program javnega zavoda za lansko leto je zelo podrobno predstavljen v letnem 
poročilu, pa vendar bi morda želela izpostaviti nekatere najpomembnejše programe. 
Znotraj glasbe je to zagotovo glasbeni abonma, ki predstavlja steber našega glasbenega 
dogajanja. Gre za abonma klasične glasbe, ki ima v Novi Gorici kar veliko ljubiteljev. V 
letošnjem letu nam je uspelo pritegniti kar 324 abonentov, kar je za Novo Gorico res lepa 
številka tudi ob upoštevanju dejstva, da pada zanimanje tako za abonmaje kot tudi za 
resno glasbo nasploh. Zagotovo je v lanskem letu potrebno izpostaviti tudi mednarodno 
srečanje saksofonistov, 20. jubilejno, ki je poleg festivala in mojstrskih tečajev vključevalo 
še svetovno tekmovanje mladih saksofonistov, ki so prišli v Novo Gorico praktično iz 
celega sveta. V okviru festivala pa je bil zagotovo najbolj odmeven koncert svetovno 
priznanega saksofonista Jamesa Carterja, ki je skupaj z Big Bandom RTV Slovenija 
nastopil v Novi Gorici, natančneje v amfiteatru Kromberk in ta koncert je tudi v celoti 
posnela nacionalna televizija RTV Slovenija, ki je potem tudi na prvem in drugem 
programu ta koncert predvajala.  
 Poleg tega je seveda tu še veliko drugih glasbenih ciklov s katerimi se odpiramo 
ljubiteljem različnih glasbenih zvrsti, mogoče je tu izpostaviti tudi glasbeni cikel Glasba z 
vrtov Svetega Frančiška, ki jo izvajamo na Kostanjevici v frančiškanskem samostanu, ki 
je namenjen prvenstveno prav glasbenikom, ki izhajajo iz tega našega goriškega 
območja, tako iz Slovenije kot Italije. Tako, da tudi ta projekt je nekako čezmejno oziroma 
med mestno zasnovan.  
 Na galerijskem področju sta bila v lanskem letu odmevna zlasti dva projekta in 
sicer zagotovo naš festival Pixxelpoint, festival novo medijskih umetnosti, ki je izrazito 
mednarodno zazrt festival in tudi prinaša vsebine, ki so zelo zanimive, predvsem seveda 
za mlajše generacije. Tudi ta festival je zasnovan čezmejno, kajti razvijamo ga skupaj s 
sosednjo Gorico in seveda pregledna razstava Slavka Furlana, umetnika, ki izhaja iz 
našega prostora. Šlo je za eno tako prvo strokovno ovrednotenje tega slikarja, ki je v tem 
našem Goriškem prostoru pustil pomembno sled in ob tem smo izdali tudi zelo bogato 
monografijo. 
 Kar se filma tiče, v okviru javne službe izvajamo filmsko dejavnost oziroma 
prikazujemo art filme in tu zagotovo steber predstavlja filmsko gledališče. Tudi za ta 
abonma vlada na Goriškem zelo veliko zanimanje, tako, da smo poleg tistih rednih 
petkovih terminov sedaj že dve leti razpisali še dodatne torkove termine. To nas zelo 
veseli, da imamo na Goriškem tudi zelo veliko ljubiteljev filma. 
 Ena od zelo pomembnih nalog oziroma ciljev Kulturnega doma Nova Gorica je 
tudi kulturno vzgojni pomen, torej kulturno vzgojni programi, ki jih izvajamo tako na 
glasbenem, likovnem, kot na filmskem področju. Samo za mogoče ilustracijo naj povem, 
da smo recimo v lanskem letu organizirali 130 koncertov za različne starostne stopnje 
otrok, torej od vrtcev do srednje šole, kar nas v slovenskem merilu postavlja pač na prvo 
mesto. Poleg tega pa še otroške likovne ustvarjalnice v Mestni galeriji Nova Gorica in 
filmska vzgoja v okviru filmske dejavnosti. 
 Naša inštitucija posebno pozornost namenja tudi projektom čezmejnega 
sodelovanja, saj se zavedamo pomena Kulturnega doma Nova Gorica kot pomembnega 
snovalca kulturnega dogajanja tako v mestu kot v širšem Goriškem zaledju. Večkrat tudi 
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izpostavljamo to posebno in strateško pozicijo Nove Gorice in s tem Kulturnega doma, ki 
ima tudi vlogo promotorja slovenske umetnosti pri sosedih in vzpostavlja medkulturni 
dialog s sosednjo Gorico. Prav zato tudi v lanskem letu odločitev o odprtju Kulturno- 
informacijske stične točke in številnih drugih čezmejnih projektov, s katerimi poskušamo 
podirati te meje, ki žal v glavah še vedno ostajajo in na nek način tudi vzpostaviti ta 
enoten goriški kulturni prostor, ki je nekoč že obstajal. 
 Sedaj, če se ozremo še malce naprej in pogledamo recimo dolgoročne cilje 
zavoda. Tu bi spet ponovno izpostavila glavni problem, ki ga ima Kulturni dom Nova 
Gorica in to je poponoma dotrajana infrastruktura. Veste, da je stavba stara 
sedemintrideset let, sicer redno vzdrževana, vendar v marsičem že popolnoma dotrajana, 
tako, da bi v bistvu tu na nek način apelirala na mestno občino, da razmišlja naprej o 
obnovitvi oziroma novogradnji novega kulturnega centra, ki si ga po moji presoji Nova 
Gorica kot neko regijsko središče, tudi če želite univerzitetno mesto, vsekakor zasluži. Če 
vam povem podatek, da smo v lanskem letu v Kulturnem domu Nova Gorica organizirali 
516 dogodkov v okviru teh dogodkov pa nas je obiskalo več kot 65.000 ljudi, to verjetno 
veste, kaj pomeni.  

Drugi problem s katerim se srečujemo v Kulturnem domu je tudi kadrovska 
podhranjenost. Zaposlenih je samo enajst skupaj z direktorjem. Število programov na 
vseh treh področjih pa je tako veliko, da bi v bistvu nujno potrebovali vsaj še enega 
programskega delavca. Imamo samo enega in blagajničarko za polni delovni čas, glede 
na število dogodkov, dela pa samo šest urni delavnik. Nimamo pa tudi kino operaterja. To 
si sedaj pomagamo z zunanjim sodelavcem oziroma občasno z našimi tehniki.  
 Vidim, da se mi čas že izteka, tako, da nisem imela časa kaj dosti povedati o 
programskih smernicah za naprej, lahko rečem samo to, da bomo v takem tempu 
nadaljevali tudi v letu 2017. Smo že v programskem smislu v polnem zagonu. Zagotovo 
je tu treba izpostaviti dve veliki novosti, to je festival Zbogom orožje, pozdravljena pesem, 
ki ga organiziramo v mesecu septembru v okviru evropskega razpisa in skupaj z 
nizozemskim zborovskim združenjem in seveda razstavo 70 let likovne ustvarjalnosti na 
Goriškem, kjer bomo v okviru praznovanja 70. letnice mesta predstavili likovnike, ki že 70 
let vztrajajo in ustvarjajo v tem našem mestu.   

Hvala lepa, oprostite, da sem sedaj že malo prekoračila čas, sedaj sem pa na 
voljo za vsa vprašanja.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala direktorici za izčrpno poročilo.  

Najprej odbori. Odbor za kulturo, šolstvo in šport, izvolite. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Tako kot pri prejšnji predstavitvi, ko smo in ste izrekali številne pohvale, tako se 
pridružujemo v imenu odbora in tudi osebno res iskrene pohvale tudi za izčrpno poročilo, 
ki smo ga prejeli v gradivu in ravno tako sedaj ob predstavitvi in to je bilo tudi izrečeno ter 
izraženo že na samem odboru.  

Pred sklepom bi rekla še to, kar smo tudi na odboru na nek način izpostavili. Ne 
samo z dinamiko dela, z vizijo, ki je zelo jasna, ampak z energijo, ki vlada v Kulturnem 
domu, kateri gotovo prispeva vodstvo samo, lahko vstopamo dejansko tudi na pot ideje, 
ki smo jo slišali, da bi mesto Nova Gorica postala evropska prestolnica kulture tudi na 
račun dejavnosti in vsega tega, kar smo slišali danes. Zato iskrene čestitke.  

Ob vsem tem lahko rečem, da smo na odboru sprejeli sklep, ki ga dajemo 
mestnim svetnikom v obravnavo in seveda predlagamo podporo. Najprej, da se je odbor 
seznanil s programom Kulturnega doma Nova Gorica, na katerega absolutno nima 
pripomb. Mestnemu svetu MONG predlaga, da s sklepom o seznanitvi z letnim poročilom 
in finančnim načrtom soglaša in se to sprejme. Kot tretje smo pa sprejeli tudi znotraj tega 
sklep, da se z rebalansom proračuna mestne občine za leto 2018 zagotovi dodatna 
sredstva za zaposlitev blagajničarke za polni delovni čas in koordinatorja kulturnih 
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programov v Kulturnem domu Nova Gorica, kar mislim, da je več kot evidentno in 
nadzorno direktorica sama predstavila.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori niso obravnavali oziroma niso imeli pripomb.  

Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Prva prijavljena je svetnica Karmen 
Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Tako, da se opogumim najprej sama, potem se bodo še vsi ostali. Tudi direktorici 
Kulturnega doma lahko samo čestitamo k delu, ki ga opravljajo v našem mestu.   

Eno vprašanje se mi je porodilo ob tem, ko sem brala to vaše poročilo, in sicer 
koliko umetniških del letno uspete nakupiti in kje so ta umetniška dela? Najbrž bi rabili 
prostor, da bi postavili neko zbirko. Škoda se mi zdi, ker najbrž imamo kar nekaj likovnih 
del, ki bi jih imeli v neki stalni zbirki, če bi imeli prostor za to. Zato sem večkrat, ko sem to 
brala, pomislila, da bi bilo najbrž dobro, če bi v prihodnjih letih razmišljali, da bi del 
razvojnih sredstev, ki jih bomo dobili za mesto, namenili za gradnjo novega  kulturnega 
centra, ki si ga nedvomno mesto kot je Nova Gorica zasluži. Mogoče bi ga potrebovali 
bolj kot kakšno drugo investicijo. O Kulturnem domu že leta govorimo, da je ta investicija 
potrebna, ampak se pravzaprav ves čas odmika malce na stranski tir in najbrž bi bilo 
zanimivo, da bi del razvojnih sredstev namenili tudi za gradnjo novega centra in najbrž bi 
bilo dobro, da razmislimo tudi o tem, kar je direktorica izpostavila, in sicer o njihovi 
kadrovski podhranjenosti. Dve zaposlitvi recimo bi konec koncev bili tudi novi delovni 
mesti, ki bi jih s pomočjo mestne občine odprli, pa naš Kulturni dom bi lahko bistveno 
bolje delal. Res, da zgleda tako,da pri vsakem poročilu povečujemo sredstva v 
proračunu, ampak mislim, da so to zelo smotrno potrošena sredstva. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnica Tatjana Krapše, izvolite. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Popolnoma bi se pridružila predhodnici, ki je dala pobudo o kateri, če se spomnite smo 
tudi v imenu odbora in mojem lastnem imenu večkrat spregovorili, dali to isto pobudo. 
Dodala bi samo to, da glede prostorskih zmožnosti ne gre za to, da bi sploh začeli se 
ukvarjati s tem področjem, ampak samo nadaljevali. Deset let se že ukvarja mestna 
občina s to problematiko, več kot evidentna je, to pomeni, da ne na novo odpiramo nov 
problem, ampak dajmo ga enkrat zaključiti, kar se tiče prostorskih zmogljivosti dejavnosti 
Kulturnega doma. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorico za kratek odgovor. 
 
Pavla Jarc, direktorica Kulturnega doma Nova Gorica: 
Moram priznati, da je to kar sem slišala balzam za moja ušesa. Hvala lepa tako 
predsednici odbora, ge. Krapšetovi, kot svetnici Karmen Saksida za pohvale.  

Dolžna sem odgovore na vprašanja. Kar se tiče likovne zbirke. Da, Kulturni dom 
Nova Gorica oziroma Mestna galerija Nova Gorica ima že zelo lepo zbirko. V zadnjih letih 
za odkup likovnih del Mestna občina Nova Gorica namenja 4.000,00 EUR, to niso zelo 
velika sredstva, pa vendarle uspemo odkupiti nekje približno dve deli na leto. Včasih nam 
umetniki, ki imajo razstave v naši galeriji, tudi kakšno delo podarijo, tako, da ima mestna 
galerija v svoji zbirki zelo lepo število vrhunskih del sodobne slovenske in tuje likovne 
umetnosti, ki pa so za enkrat v depoju. Seveda občasno ta dela, ko imamo kakšno 
posebno razstavo, tudi razstavimo. Ob deset letnici smo pripravili tudi katalog, kjer smo 
popisali vsa odkupljena dela. Letos praznuje Mestna galerija Nova Gorica dvajset let. Ob 
koncu te dvajsete sezone leta 2018, bomo spet izdali katalog, kjer bomo opisali celotno 
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likovno zbirko in jo tudi v enem segmentu, kolikor pač ta prostor dopušča, predstavili 
javnosti. 
 Kar se tiče novega kulturnega centra, mogoče je res tudi ta kandidatura za 
Evropsko prestolnico kulture priložnost, da smo lahko bolj drzni, bolj vizionarski, da 
izkoristimo vse naše potenciale, ki jih v mestu imamo in lahko znotraj tega projekta 
načrtujemo tudi gradnjo novega kulturnega centra, za katerega bi prav gotovo pridobili 
sredstva tudi iz naslova EPK-ja. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena svetnica Andrejka Markočič. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Ker sem tudi predsednica sveta zavoda Kulturnega doma, bi tu še javno izrekla pohvale 
delovanju, celotnemu kolektivu Kulturnega doma, ki res preseneča s svojo neverjetno 
povezanostjo, praktično res delajo eden za drugega, eden za vse, kar v današnjih časih 
redko vidimo sploh v javnih zavodih. Mislim, da se vsi zavedajo, da s svojim delom veliko 
prispevajo Novi Gorici in tudi širšemu okolju, predvsem pa bi si želela, da bi tudi druge 
občine v Kulturnem domu prepoznale pomen regijskega kulturnega centra. Torej, da ne 
bi bilo financiranje Kulturnega doma zgolj breme Mestne občine Nova Gorica, ampak tudi 
drugih občin in potem bi nam bilo vsem precej lažje razmišljati o gradnji novega 
kulturnega centra, ki si ga to območje še kako zasluži.  
 Presenečajo tudi, da vedno z novimi svežimi idejami ne mirujejo, prijavljajo se tudi 
na evropske razpise, so uspešni in upam, da ta energija še lep čas ne bo ponehala in da 
nas bodo presenetili še z marsikatero novo dejavnostjo, čeprav moram reči, da so sedaj 
pri tolikem številu zaposlenih, torej pri enajstih zaposlenih na skrajni zmogljivosti in 
mislim, da je že skoraj nemogoče, da bi presegli ta rezultat, ki so ga dosegli letos s 
številom dogodkov in številom obiskovalcev.  

Seveda pa vabim tudi vse predstavnike mestnega sveta, da se čim večkrat 
udeležijo res številnih dogodkov, praktično dva vsak dan v okviru Kulturnega doma, da 
boste tudi vi začutili to energijo, ki se iz zaposlenih prenaša tudi na obiskovalce.  

Torej, hvala še enkrat Kulturnemu domu. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Bi še kaj dodala, direktorica. 
 
Pavla Jarc, direktorica Kulturnega doma Nova Gorica: 
Hvala lepa svetnici Andrejki Markočič Šušmelj.  

Mogoče bi tu dodala to problematiko, ki jo je svetnica odprla, in sicer glede 
financiranja sosednjih občin. Res je, to je velik problem. Mi se včasih tudi pohecamo v 
Kulturnem domu in rečemo, da nikogar pred vstopom v našo hišo ne legitimiramo iz 
katere občine prihaja in verjemite mi veliko jih je tudi iz sosednjih občin. Dosegli smo vsaj 
to, da kulturno vzgojne vsebine, ki jih opravljamo tudi za vse sosednje občine sedaj 
oziroma že kar nekaj let, te sosedne občine tudi financirajo. Kajti kot rečeno, ne izvajamo 
kulturno vzgojne vsebine samo za mestno občino, ampak tudi za vse sosednje občine in 
tu prejemamo od njih finančna sredstva. Poleg tega pa se seveda prijavljamo še na 
različne razpise, poleg evropskih razpisov so tu še vsakoletni razpisi Ministrstva za 
kulturo, na katerih smo eno leto bolj, drugo leto manj uspešni. Tu imajo sicer vsi 
regionalni centri po Sloveniji ta problem, da je ta nacionalna kulturna politika precej 
centralistična in bolj v prestolnico zagledana, ampak tudi tu smo bili uspešni kar na nekaj 
razpisih. Poleg tega tudi uspemo pridobiti veliko lastnih sredstev, da lahko plemenitimo 
program, kajti ustanoviteljica nam za program približno namenja 50 %, 50 % pa uspemo 
sami pridobiti za bogatenje kulturnih programov.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena svetnica Ana Zavrtanik Ugrin. 
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Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Enako kot sem prej rekla za Goriško knjižnico Franceta Bevka, enako lahko rečem za 
Kulturni dom, da lepo sodeluje z Mestno občino Nova Gorica pri vseh vsebinah, tako, da 
verjamem, da bomo to sodelovanje v prihodnosti še oplemenitili. Izjemna zahvala za vaše 
požrtvovalno delo. Ni bilo niti enkrat danes rečeno, da prav zaradi glasbenega programa 
Kulturnega doma Nova Gorica se Nova Gorica uvršča na tretje mesto po koncertni 
dejavnosti v Sloveniji, na kar smo lahko upravičeno ponosni. O vsem je bilo že veliko 
povedanega, bi pa se zato mogoče ustavila pri tistem, kar je direktorica povedala kot 
prvo, in sicer Kulturno-informacijska točka. Letos smo v proračunu zagotovili za to 
Kulturno-informacijsko točko dodatna sredstva. Sama sem se pred kratkim osebno 
prepričala, da smo jih namenili res upravičeno in velja razmisliti v prihodnje, kako tisto 
informacijsko točko še obogatiti. Kajti načrti, ki jih tam imajo so res smeli in smiselni. 
 Andrejka mi je vzela besede, v kulturnem domu se res veliko dogaja tudi zaradi 
Kulturnega doma v Novi Gorici, tako, da tisti, ki imamo radi kulturne dogodke, imamo 
premalo časa in premalo ur, ne vem, kako bi rekla, da bi se vsega udeležili. Zelo redko 
pa ste svetniki prisotni, tako, da le vabljeni večkrat v to ustanovo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem.  

Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom 
javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2016 ter Finančnim 
načrtom in programom javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2017. 
Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef 
Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, 
Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Miran Vidmar, 
Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Še dodaten sklep odbora za kulturo, šolstvo in šport, in sicer: «Z rebalansom 
proračuna MONG za leto 2018 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za 
zaposlitev blagajničarke za polni delovni čas in koordinatorja kulturnih programov 
v Kulturnem domu Nova Gorica. Prosim za glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 16 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Ana Jug, Miro Kerševan, Matija 
Klinkon, Tatjana Krapše, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, 
Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Marko Tribušon, Miran 
Vidmar, Valter Vodopivec. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2016 in o potrjevanju 
Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 
2017 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorja za poročilo. 
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Poročevalec: Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica  
Spoštovane svetnice in svetniki, na podlagi Energetskega zakona in Pravilnika o 
metodologiji in obveznih vsebinah Lokalnega energetskega koncepta so občine dolžne 
pripraviti letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in tudi plan za 
tekoče leto. Kot izhaja iz poročila, so dela razdeljena v tri segmente. V prvem delu je delo 
tako imenovanega energetskega menedžerja, katerega v bistvu imenujejo mestni 
oziroma občinski sveti. Zajema predvsem razna poročila, katere so občine dolžne 
oddajati, ena izmed teh je tudi to današnje, drugo je poročanje, kje so bile izvedene 
kakšne energetske prenove iz evropskih sredstev, nadalje zajema tudi ta del - sistem 
upravljanja z energijo. V lanskem letu je bila sprejeta tudi uredba in dejansko bodo občine 
dolžne poročati tudi o rabi energije v vseh javnih stavbah nad 250 m2. Tako, da podrobno 
ne bom bral posameznih postavk, dejansko v prvem sklopu je največja postavka prav iz 
naslova 324. člena Energetskega zakona, to je sistem upravljanja z energijo. Občina ima 
veliko javnih stavb in seveda je treba v teh stavbah to zagotoviti. Drugi del v tem delu je 
tudi izobraževanje. Ker če mi samo spremljamo rabo energije, nekam vnašamo in nihče 
se s tem ne ukvarja, potem je to brez učinka. Dejansko učinek daje šele delo z javnimi 
uslužbenci, povratne informacije, velik poudarek je pa tudi na izobraževanju predvsem v 
šolah, vrtcih, kajti tu je največji potencial prihrankov pri energiji z ustreznim ravnanjem z 
energijo oziroma s samimi stavbami. 
 Drugi sklop je sklop tako imenovanih tržnih aktivnosti. Tudi tu občina izbira 
ponudbe na trgu, različni izvajalci izdelujejo dejansko ta del in tu so bile izdelane 
energetske izkaznice še za tiste objekte, katere je bilo potrebno izdelati. Potem bi omenil 
dejansko projekt CitiEnGov na programu Central Europe. Mi smo v lanskem letu pridobili 
prvi projekt v novi finančni  perspektivi. To je ta projekt in dejansko ena izmed vključenih 
občin je tudi Mestna občina Nova Gorica. V sklopu tega projekta bo v treh letih obdelano 
dejansko za 34.000 EUR vsebin. 15 % bo prispevala mestna občina, 85 % pa program. 
Druga taka večja aktivnost je pridobljena tehnična pomoč ELENA s strani Evropske 
investicijske banke. Gre za  pripravo projektov trajnost energije, skozi to se sofinancira v 
višini 90 % priprava projektne investicijske razpisne dokumentacije za bodoče investicije 
in tu je Mestna občina Nova Gorica vključena s 382.000,00 EUR, kjer bo 90 % prispevala 
Evropska investicijska banka, 10 % pa mestna občina. 
 Potem je v bistvu v tem sklopu tudi izdelava Celostne prometne strategije. Tu je  
tudi občina pridobila kohezijska sredstva v višini 85 %, 15 % pa bo prispevala mestna 
občina, celoten sklop pa je vreden slabih 70.000,00 EUR. Potem gremo na tretji sklop, to 
je investicijski del. Tu najprej sistem daljinskega ogrevanja javnega podjetja KENOG. V 
bistvu se je prenavljalo toplovodno oziroma vročevodno omrežje v višini 75.000,00 EUR, 
potem prenova predvsem toplotnih postaj 47.000,00 EUR in ostala dela 16.000,00 EUR, 
to je dejansko vsako leto približno enak nivo. Pri javni razsvetljavi pa gre za vzdrževanje 
v višini  17.000,00 EUR. 
 Če gremo na občinske javne objekte. Tu bi lahko omenil prvo fazo izvedbe v 
Kulturnem domu za 16.000,00 EUR, pa sanacijo strehe telovadnice Partizan v višini 
57.000,00 EUR. Učinke imate tudi prikazane, in sicer koliko se s tem doseže prihrankov 
in kakšne so vračilne dobe. V veliki večini primerov gre poleg v bistvu neke energetske 
sanacije tudi za urejanje ostalih zadev, tako, da so s tem v povezavi potem tudi vračilne 
dobe temu primerne. Ogromno je aktivnosti na področju izobraževanja, ozaveščanja. Tu 
imate kar velik seznam raznih objav, člankov, delavnic in bi prešel še na plan za letošnje 
leto. 
 V prvem segmentu so predvsem poročila, tako za izvajanje aktivnosti LEK. Ravno 
tako poročila recimo za doseganje učinkov pri energetski sanaciji Podružnične šole na 
Trnovem. Tam smo v preteklosti prenovili šolo s sredstvi švicarskega prispevka in zato je 
treba poročati v bistvu pet let o doseženih rezultatih. Glavna postavka v prvem sklopu pa 
je izvajanje energetskega knjigovodstva oziroma upravljanja z energijo v javnih stavbah 
Mestne občine Nova Gorica, kjer je uporabna površina nad 250 m2. Potem imamo še 
nekaj delavnic za javne uslužbence.  
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Če bi pa prešel na drugi sklop, na ta tržni del, pa tudi mednarodni projekti. O 
projektu CitiEnGov in pa tehnični pomoči Elena sem že povedal, ravno tako o Celostni 
prometni strategiji. To se izvaja v bistvu tri leta. Tu bi izpostavil še en nov projekt, kateri je 
štartal s 1. februarjem letošnjega leta. To je prvi projekt na programu Slovenija – Avstrija. 
Po novem je Goriška regija v bistvu na upravičenem območju. Pridobili smo projekt. 
Slovenski partnerji smo GOLEA, mestna občina in Razvojna agencija Sora. Glavni Lead  
partner je dejansko Koroška deželna vlada, zraven je občina Celovec kot pobratena 
občina z Mestno občino Nova Gorica. Gre za slabih 200.000,00 EUR, od tega bo 
15.000,00 EUR prispevala mestna občina, 85 % pa dejansko iz programa. Tu bo kar 
veliko aktivnosti in projekt se je dejansko že začel. 
 Če pogledamo še investicijski del, dejansko najprej sistem daljinskega ogrevanja. 
Tu bi pohvalil vodstvo KENOG-a. Dejansko gre za širitev sistema s priključitvijo Srednje 
ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici, saj vemo, da raba se manjša in je obvezno, če 
hočemo, da je sistem vzdržen širiti na nove odjemalce. Potem je seveda obnova 
toplovodnega, vročevodnega omrežja in toplotnih postaj znotraj teh letnih vrednosti. 
Potem na razsvetljavi imamo v bistvu tekoče vzdrževanje. Tu bi posebej izpostavil projekt 
celovite prenove javne razsvetljave. Gre v bistvu za javno zasebno partnerstvo. 
Investicija je ocenjena na približno milijon in pol. V zaključni fazi je razpisna 
dokumentacija, kar pomeni, da lahko v kratkem pričakujemo objavo javnega razpisa, v 
breme občine v tem primeru, gre pa za potrebno dokumentacijo, kot imate prikazano v 
višini 53.000,00 EUR. Ravno tako imate v to vključen tudi nadzor. 
 Zelo smo bili veseli, da je mestna občina 12. januarja uspešno oddala prve štiri 
prijave za celovito energetsko prenovo javnih stavb, in sicer za telovadnico v Osnovni šoli 
Solkan, vrtec Šempas, vrtec Dornberk in telovadnico Branik. To naj bi bili prvi štirje 
objekti. Vsekakor računamo tudi s pomočjo tehnične pomoči Elena, da bo več prijav tudi 
v naslednjih letih. Kot izhaja pa v samem planu za letos, vidite, da gre telovadnica Solkan 
in vrtec Šempas v letošnje leto, ostala dva objekta bosta šla v naslednje leto. V letošnjem 
letu je potem še druga faza sanacije Kulturnega doma in pa imamo tudi po krajevnih 
skupnostih. Tako, da se bo v Krajevni skupnosti Čepovan zamenjal kotel na olje s kotlom 
na pelete.  

Toliko znotraj časovnega okvirja, če je kakšno vprašanje bom pa z veseljem 
odgovoril. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala lepa direktorju. Odpiram razpravo. Odbori? Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Tudi poročilo GOLEE smo obravnavali in tudi tu ni bilo posebnih pripomb, tako, da 
predlagamo, da se sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor? 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Smo istega mnenja. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori tudi nimajo pripomb.  

Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Izvolite. Prvi prijavljen je svetnik Klemen 
Miklavič. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Že tretjič v tem mandatu vas imamo tu. Moram reči, kot sem že prej enkrat omenil, da mi 
imamo pač več teh občanov in občank aktivnih v našem gibanju Goriška.si. Tako imamo 
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tudi skupino za energetiko in ta skupina je vsako leto bolj nejevoljna, ker nekih odgovorov 
pač ne dobimo. 

Zato vas sedaj tu sprašujem, na podlagi katerih raziskav, omenili ste zasebno 
partnerstvo za javno razsvetljavo, ste prišli do tega, da je to najboljša rešitev? Se pravi, 
zakaj je prav taka rešitev zapisana? Namreč, ta skupina, ki pri nas deluje in se ukvarja z 
energetiko, meni, da to ni potrebno, da zasebnega partnerja ne potrebujemo, da se da to 
zelo lepo peljati v okviru javnega.  
 In drugo vprašanje. Veste, imamo en konkreten problem tu, ki ga želimo oziroma 
pričakujemo, da bo rešen ravno s takimi vizijami oziroma programi kot je LEK. To je 
mestno ogrevanje. Omenjate pač neke intervencije, ki so zelo obrobne narave, se pravi 
gre za neka vzdrževalna dela in priklope. Nas zanima predvsem to, kakšna je prihodnost 
ogrevanja tega mesta? Ne samo ta dva temeljna aspekta, ki vsakega občana zadevajo, 
to je cena ogrevanja in onesnaženje zraka, temveč tudi ali smo sposobni narediti en tak 
dolgoročni vizionarski plan, ki bi bil dostojen tega, da bi rekli, da je Nova Gorica res 
moderno mesto na področju energetike. 
 
Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica:   
Najprej prvo vprašanje glede javne razsvetljave. Strinjam se z vami, saj če bi občina 
imela ustrezne finančne vire in bi sama investirala je to bolje za občino. Vendar občine 
imajo izredno omejene finančne vire, dejansko vsak kredit, ki ga najamejo, se šteje v 
zadolževanje. V zadolževanje gre tudi kredit, katerega bi občina najela in potem izključno 
vračala z nastalimi prihranki, kar je sicer absurd, vendar tako velja. Tako, da prav glede 
na to, da ima občina omejene vire, se potem občine odločajo tudi za javna zasebna 
partnerstva, ker sicer je enostavno težava na virih. Odločitev, da se gre v to, je sprejel 
mestni svet, s tem, ko je sprejel akt o javno zasebnem partnerstvu že pred leti. Tako, da 
tudi prvi razpis, ki je bil, žal ni bilo ponudnika, kar je druga težava na tem področju. Ni 
razvit trg tako imenovanih ESCO podjetij, podjetij za izvajanje storitev, pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov. Tudi tukaj imamo več pobud. Tudi v Operativnem programu za 
izvajanje kohezijske politike RS je v planu priprava ustreznih finančnih mehanizmov, 
vendar država tega še ni storila in bodo mala, srednja podjetja, ki so kadrovsko tehnično 
sposobna na primer izvesti javno razsvetljavo v Novi Gorici, zelo težko pridobila kredit. 
Lahko mogoče za prvi projekt, ko bodo prišle na banko za drugi projekt, bo banka rekla, 
vaša bilanca stanja je taka, da vam ne moremo več dati kredita. 
 Če bi pa imeli zadaj ustrezne finančne mehanizme, kjer gre v glavnem za 
ustrezne garancijske sheme, to gre vse v sklopu ESFI naložb, tako imenovanega 
Junkarjevega naložbenega programa za Evropo, bi te zadeve lahko reševali drugače. 
Tako, da se strinjam z vami, ampak druge poti ni. 
 Kar se tiče Lokalnega energetskega koncepta. Dejansko Lokalni energetski 
koncept je bil izdelan lani spomladi. Takrat bi tudi bilo prav, da bi ga oddali na ministrstvo. 
Pač takrat se ga ni oddalo. Prišel je nov pravilnik, kar pomeni, da ga je treba uskladiti na 
nov pravilnik. Je pa tako, da v Lokalnem energetskem konceptu se nakaže usmeritve. 
Vem, da je pereča problematika daljinskega ogrevanja v Novi Gorici, vemo, da se raba 
znižuje, kar pomeni, da se znižujejo prihodki, predvsem iz naslova variabilnega dela, zato 
je v bistvu za pozdraviti vsako širitev sistema. Zavedati se moramo, da gre za javno 
podjetje, kar pomeni, da mora biti interes tudi ustanovitelja, da se to javno podjetje  
razvija. Imamo pa tudi spet isto težavo. V kolikor javno podjetje investira oziroma mestna 
občina, bo vsa ta investicija šla v amortizacijo, amortizacija pa v fiksni del cene. S tem 
bomo na eni strani lahko z neko investicijo znižali predvsem variabilni del, na drugi bomo 
zvišali fiksni in ceno dejansko žal ne bomo mogli bistveno zmanjšati. 
 Druga težava, ki je tu, je v bistvu delež obnovljivih virov, katere bo pač potrebno 
doseči. Nakazane so možne rešitve na primer, da se poveže toplovod na Rejčevi s 
toplovodom na Cankarjevi in da potem prihaja toplota iz daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso na Majskih poljanah tudi v bloke na Cankarjevi. Opcija je v slučaju širitve 
oziroma prenove Kidričeve, da se širi vročevodno omrežje do konca Kidričeve, kjer je kar 
nekaj javnih objektov, kateri bi lahko bili odjemalci in s tem se spet izboljša dejansko 
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struktura odjema, so pa tudi manjši ukrepi predvsem z vidika priprave tople sanitarne 
vode, ne vem, v nekih blokih v Ulici Gradnikove brigade, ker je neekonomsko, da celoten 
sistem dejansko poleti izven kurilne sezone teče, zato, da nekaj blokov pripravlja toplo 
sanitarno vodo. Tu bi izpostavil tudi to, da je dejansko to javno podjetje. Ima poslovni 
načrt. Javno podjetje je tudi naročilo študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo 
s toplotno energijo sistema daljinskega ogrevanja upravljanje javnega podjetja KENOG. 
Študija je pač tržne narave. Tako, da nismo mi avtorji, vsekakor bi mi tudi radi proučili, da 
vidimo, kakšne rešitve predlagajo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Edbin Skok, izvolite. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Sam bom predvsem kot predsednik Nadzornega sveta KENOG imel nekaj pomislekov in 
vprašanj v zvezi z daljinskim ogrevanjem.   

Daljinsko ogrevanje je eno od tistih gradnikov, ki zaokrožajo mesto. To pomeni, da 
mesto kot tako ima daljinsko ogrevanje, kar je v bistvu neka boniteta napram ruralnim 
okoljem ali pa drugim okoljem. S tem se v bistvu zaokroža nek prostor, ki določa neko 
kakovost bivanja, lahko kakovost zraka, tudi lahko kakovost ogrevanja z nižjimi stroški in 
ta kakovost, se pravi bivanja in kakovost daljinskega ogrevanja, mora biti eden od vodil 
pri spremljanju teh investicij. Pri investicijah, ki so tu navedene, so v bistvu samo 
vzdrževalni posegi, ki imajo v neki manjši meri tudi vpliv na izkoristek samega sistema 
daljinskega ogrevanja. Z zadnjimi, se pravi posegi v prostoru predvsem z izolacijami 
večstanovanjskih stavb, se pojavlja manjša poraba energije, energenta kot takega, in 
sicer tudi manjših stroškov variabilnega dela. Je pa predvsem še potrebno nekaj narediti 
na področju fiksnega dela. To pomeni, da se pristopi in mislim, da je tu vloga tudi mestne 
občine kot take, kot ustanovitelja KENOG-a in lastnika infrastrukture ter agencije GOLEA, 
da se omrežje začne optimizirati do te mere, da se dolgoročno lahko ohrani fiksno ceno 
ali celo v nekem obdobju. Po enih desetih letih lahko pričakujemo tudi kakšen procent 
zmanjšanja fiksne cene v realni osnovi glede na danes. 
 Predvsem je čutiti pomanjkanje vizije z gledanja ogrevanja javnih objektov, ki so 
tudi v lasti mestne občine, in sicer, da se pristopi k temu, da daljinsko ogrevanje, ki ima 
trenutno dovolj kapacitet, da pokrije lahko ogrevanje vseh praktično javnih stavb v mestu 
oziroma v osrednjem delu mesta, da smo si bolj natančni, bi morali v bližnji prihodnosti 
izdelati projekte za povezavo teh stavb na daljinsko ogrevanje.   

Naslednje kar je, je problematika obnovljivih virov energije, katera po uredbi 
oziroma direktivi Evropske unije je zahtevana za leto 2020, da lokalni ponudniki 
daljinskega ogrevanja se ogrevajo, se pravi izkoriščajo toploto obnovljivih virov energije v 
višini 50 % pridobljene energije. Tu je poseben program. Mi smo trenutno že leta 2017,  
tri leta je relativno kratek čas do izpolnitve tega pogoja in mislim, da bo tu treba po letu 
2018, 2019 zelo krepko seči v roke in nekaj narediti, da lahko zagotovimo to zahtevo 
direktive. Poleg tega je pa pri obnovljivih virih energije, ki se večinoma pričakuje, da se bo 
to izvrševalo na osnovi energenta lesa, ki ga imamo dovolj, vendar vi za vi temu je lahko 
tudi to eden od momentov, ki bo zmanjšal kakovost zraka v mestu ob posebno kritičnih 
pogojih, kot so recimo neka zimska obdobja, kjer vemo, da je količina delcev P10 v mestu 
že v teh časih relativno visoka. Tako, da zanima me … 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnika opozarjam, da počasi zaključite, čas se je iztekel. 
 
Svetnik Ebin Skok: 
… kako vidite v bistvu ta prehod na optimizacijo omrežja in kako vidite prehod na večji 
procent energije iz obnovljivih virov energije? 
 
Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica:   
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Uvodoma bom najprej poudaril, da je GOLEA neprofitni gospodarski zavod, ne dobi nič iz 
nobenega proračuna za samo delovanje in dejansko deluje na trgu. Tako, da mi 
izdelujemo tiste študije, katere pridobimo za izdelavo. Kot sem že prej navedel, je bila 
izdelana študija o izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo s toploto sistema daljinsko 
ogrevanje v upravljanju javnega podjetja KENOG. To študijo žal mi nismo izdelovali, ker 
tudi nismo bili najcenejši ponudnik in tudi mi bi se radi s to študijo seznanili.  
 Dejansko sem že prej povedal kakšne so možnosti. Povsod je potrebno izvesti 
tudi ustrezne postopke. Pri deležu obnovljivih virov energije bodo potrebni določeni 
ukrepi. Strinjam se z vami, da je iz energetskega vidika daljinsko ogrevanje biser. Tudi če 
pogledamo z vidika varovanja okolja, ker ena kotlovnica z ustrezno tehnologijo, z 
ustreznim nadzorom je bistveno manjša obremenitev kot to kar imamo sedaj, ko se 
dejansko v starih kurilnih napravah kombiniranih kotlih na olje in drva, kurijo drva 
dejansko brez ustreznega odvoda prahu, vse gre direktno v dimnik in v ozračje. Tako, da 
tu je problem in ta gonija, ki jo imamo v Sloveniji glede biomase je posledica plinskega 
lobija. Dejansko vemo, da tisti, ki prodajajo plin, bi radi lepo služili naprej. Vam bom dal 
primer pobratenega mesta Celovec, v katerega so vabljene vse Severno Primorske  
občine 5. aprila na čezmejno ekskurzijo, oni gredo iz plina na biomaso, ampak predvsem 
zato, ker imajo biomaso doma na Koroškem in bodo tisti denar, ki ga morajo plačati za 
energijo, plačali svojim ljudem, svojim podjetjem. To je glavno vodilo. V bistvu energetska 
neodvisnost, samooskrba, to bi moralo biti vodilo tudi naše regije tako na področju 
energije kot tudi na področju prehrane. Dejansko preveč kupujemo drugje in s tem 
zaviramo razvojne možnosti lastnega prebivalstva, lastnih podjetij. 
 Že prej sem omenil, rešitev bo morala biti v smeri širitve. Vprašanje je kaj se bo 
dogajalo s Kidričevo, če so bo prenavljala je priložnost, da se vleče vročevod do konca, 
če ne, je ne vidim, ker v bistvu se bo sama investicija težko povrnila brez, da bi bilo to 
breme za odjemalce. Ravno tako v deležu OVE, tu je priložnost, vendar moramo vedeti, 
da Majske poljane upravlja dejansko podjetje, ni to javno podjetje in je potreben 
predhoden ustrezen postopek, razpis in potem videti možnosti, da bi se Cankarjeva  
ogrevala iz strani daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, kar spet dviga delež 
obnovljivih virov v omrežju.  

Določene rešitve so, vsekakor pa bi moral biti tu pripravljen res en poslovni načrt 
znotraj javnega podjetja in zato sem tudi sam potem spraševal po tej študiji, katera je bila 
izdelana. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o 
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2016 in o 
potrjevanju Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za 
leto 2017. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš 
Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana 
Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, 
Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, 
Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda  
 
 
 
10. točka dnevnega reda 
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Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška 
lokalna energetska agencija, Nova Gorica za leto 2016 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorja še enkrat. 
 
Poročevalec: Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica:   
Še enkrat hvala za besedo. Kot sem poudaril, je GOLEA neprofitni gospodarski zavod v 
100 % lasti Mestne občine Nova Gorica. , tako, da tudi če pogledamo dejansko kje so 
naši viri prihodkov in s tem tudi poslovanja, na eni strani na podlagi 325. člena 
Energetskega zakona, kjer izvajamo naloge energetskega menedžerja v sedemnajstih 
primorskih občinah, potem so drugo mednarodni projekti in tretje čisto tržne aktivnosti, 
katere izvajamo na trgu za občine in druge javne subjekte ter tudi za zasebne subjekte.   

Če pogledamo samo leto 2016, moram najprej poudariti, da sta bili leti 2015, 
2016,  ko so se zaključevali mednarodni projekti in dejansko šele konec leta 2016 so se 
pojavili novi mednarodni projekti, nove finančne perspektive, kar pomeni, da je bil nek 
padec prihodkov predvsem iz tega naslova in glede na to, bi moral zavod v bistvu tudi 
ustrezno odreagirati. Na sami bilanci se predvsem pozna manjši obseg prihodkov, ravno 
tako na drugi strani tudi odhodkov in v letu 2016 je zavod v bistvu realiziral 543.511,00 
EUR prihodkov, od tega iz poslovanja, tudi tako imenovani tržni delež 308.427,00 EUR iz 
naslova drugih prihodkov, predvsem v bistvu iz naslova mednarodnih projektov pa 
235.084,00 EUR. 
 Če pogledamo malo po sami realizaciji, vidimo, da je precej razpršena. Glavni 
naši partnerji so občine. Tu bi vseeno lahko ugotovil, da sem bil večkrat tudi kritiziran, da 
se delež realizacije mestne občine vendarle povečuje, kot ste prej slišali, tudi projekti v 
bistvu nastajajo znotraj Mestne občine Nova Gorica. Celotni odhodki so znašali 
540.163,00 EUR, največ pa za stroške dela, ker smo tako naravnani, potem sledijo 
stroški blaga, materiala in storitev. Tu gre v glavnem za vsaj v zadnjem obdobju lanskega 
leta, ko smo že začeli izvajati tehnično pomoč Elena za prefakturiranje določenih storitev 
zunanjih izvajalcev, projektantov in potem je 90 % šel zahtevek na Evropsko investicijsko 
banko, 10 % pa sodelujočim občinam. Amortizacija je nizka, ker nimamo premoženja, 
prostore imamo v najemu, gre za opremo, katero rabimo za izvajanje v bistvu naših 
nalog. Tako, da smo zaključili poslovno leto s 3.191,00 EUR neto presežka prihodkov 
nad odhodki in pač te se nameni za izvajanje osnovne dejavnosti zavoda. 
 Če pogledamo opravljeno delo na trgu. Dejansko prvi sklop je predvsem izvajanje 
nalog energetskega menedžerja, drugo pa od energetskih pregledov, energetske 
izkaznice, razne študije, v bistvu to, kar se pač pridobi na trgu. V lanskem letu se je 
zaključil strateški projekt Altra energia in pa Adriatic. Tu smo konec leta še vedno imeli za 
38.336,00 EUR terjatev. Smo bili pa veseli, da smo že poleti začeli z novim projektom  
CitiEnGov na programu Srednja Evropa. Dejansko smo v letu 2016 realizirali, naredili 
stroške za 41.642,00 EUR, to je sedaj v zahtevkih in dejansko čakamo, da bomo ta 
sredstva pridobili. Začeli so tudi trije novi projekti na programu Mediteran, Energy, Sisma 
in pa Maestrale Zelo veseli pa smo bili tudi novega projekta programov Slovenija – Italija, 
kar sem pa že omenil v prejšnjem poročilu, ker je dejansko med partnerji tudi Mestna 
občina Nova Gorica. Tako, da smo imeli potem na mednarodnih projektih še za 
80.000,00 EUR terjatev. Začeli smo pa tudi s tehnično pomočjo Elena in dejansko v 
zadnjem kvartalu je bila GOLEA tista, ki je zalagala vsa sredstva, čeprav so bile 
koristnice občine. Na podlagi prvega poročila smo potem konec januarja prejeli avans od 
Evropske investicijske banke, tako, da se je potem tudi sama likvidnost izboljšala. Sicer 
pa smo slabih 100.00,00 EUR založili na Eleni konec lanskega leta. Tako, da se je 
GOLEA vsekakor uveljavila kot energetski upravljavec v veliki večini primorskih občin. S 
svojim delom in tudi v bistvu z novimi idejami, prijemi se je uveljavila tudi na celotnem 
območju Slovenije in pa tudi širše na evropskem območju, tako, da imamo ob vseh 
razpisih dosti povabil kot partnerji v razne mednarodne projekte.  

Bom malo skrajšal, če je kakšno vprašanje, bom pa z veseljem odgovoril. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala direktorju. Najprej odbori. Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Nimamo posebnih pripomb in predlagamo, da se poročilo sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor? 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Sledimo odboru gospodarstva. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala lepa za sklepčnost, ostali odbori tudi nimajo pripomb.   

Odpiram razpravo za svetnice in svetnike. Svetnik Klemen Miklavič, izvolite.  
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Najprej pohvala, da se pač kot institucija pokrivate ter pridobivate projekte in da ste 
postali avtoriteta na področju energetike, zlasti za javni sektor, za javne naročnike.  

Ampak še vedno stoji v zraku to vprašanje. Namreč, če pogledamo z vidika 
občank in občanov, imamo veliko ustanov, ki naj bi delale na področju energetike, veliki 
problemi nam pa ostajajo in se nam ponavljajo, vprašanja ostajajo, odgovori se 
ponavljajo. Se pravi, imamo vas, imamo GOLEO, imamo ustrezen oddelek na občini, 
imamo LEK, imamo Regijsko razvojno agencijo, imamo, ne vem, lahko bi še naprej 
naštevali, še vedno pa nimamo neke spodobne napredne energetske politike z 
uresničevanjem v naši občini. Se pravi, naša občina zaostaja desetletja za tem, čemur bi 
lahko rekli energetska politika in uresničevanje te energetske politike, vključno s  
problemom ogrevanja. Po navadi oziroma na zadnjih dveh srečanjih, ko smo vam 
postavili to isto vprašanje, se je vzpostavil en tak vozel, en tak začaran krog. Se pravi, vi 
ste rekli, da čakate občino, da vam bo dala program, občina je odgovorila, čakamo 
GOLEO, da nam da predlog, danes smo slišali, da je tudi problem še tretji člen, ki bi 
ravno tako  moral kaj narediti, to je KENOG. Se pravi, danes ste se izgovorili na KENOG, 
da KENOG nima načrta oziroma, da ne poznate podatkov in vizije načrtov, ki jih ima to 
podjetje.  
 Ne vem, dajte biti odkriti in povejte, kaj naj občani pričakujejo oziroma kaj naj 
mestni svet naredi, da se bo ta začaran krog pretrgal in da se bo začelo zadeve reševati 
temeljito. Če je problem v občini, prosim, bodite neposredni, poglejte župana v oči tu pred 
nami vsemi in recite, ni nobenega gospodarja, ki bi udaril po mizi, ki bi znal postaviti vizijo 
in nas peljati naprej na področje energetike. Če je kdo drugi problem, prosim, bodite 
neposredni in nam povejte. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktor, prosim za odgovor samo na tista vprašanja, na katera ni bil odgovor podan že v 
prejšnji točki, tako, da ne bomo zašli.  

Še prej pa ima repliko svetnik Edbin Skok na Miklaviča. Izvolite.  
 

Svetnik Edbin Skok: 
Samo dva stavka bi povedal kolegu Miklaviču. KENOG ima narejeno analizo daljinskega 
ogrevanja, ni je pa delala GOLEA, jo je delal nekdo drugi, tako, da oni imajo in poznajo 
neke stvari. KENOG ima. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktor, izvolite.  
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Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica:   
Najprej bom tako povedal, da kot direktor GOLEE moram skrbeti za poslovanje GOLEE, 
dejansko za širšo skupnost, če tako gledamo. Že prej sem povedal, da smo mi neprofitni 
gospodarski zavod, nismo financirani direktno z nobenega proračuna, torej se moramo v 
večini primerov obnašati tržno, zato, da lahko preživimo. Za širšo skupnost delamo v 
okviru finančnih možnosti, v okviru tudi pridobljenih mednarodnih projektov. Za primer 
bom dal projekt CitiEnGov, vsako drugo sredo imamo sedaj Energy cafe v avli mestne 
občine, prav zato, da se daje informacije mimoidočim, take kratke informacije, lahko se jih 
usmeri tudi naprej.   

Povedal sem že, da ima javno podjetje KENOG študijo, s katero žal nismo 
seznanjeni, pač mi smo samo eden izmed ponudnikov na trgu, tako, da ne moremo mi 
vsega delati, kar je normalno. Zato, ker če je neka aktivnost tržna, bomo delali samo to, 
kjer imamo ponudbo, ki je za tistega, ki to naroča v bistvu sprejemljiva. Tako, da ne more 
vse nekdo delati. Lahko podamo kot GOLEA neke generalne usmeritve, kdo bo pa kaj 
delal od tega je pa potem stvar postopkov javnega naročanja. Tako, da tu niti nismo v 
naprej zavezani prav zaradi našega statusa, da bomo morali izključno vse delati za 
mestno občino. 
 Mestna občina upošteva pravila igre, ki veljajo v tej državi, ona zbira ponudbe in 
to kar je na trgu, kakšno stvar delamo, kakšno ne. Prej sem povedal, kje so bile izdelane 
energetske izkaznice, veliko večino teh izkaznic so naredili drugi izvajalci, pač tisti, ki so 
bili ugodnejši glede na dano povpraševanje. Tako, da mislim, da je eden izmed 
odgovorov na vaše vprašanje.   

Vsekakor smo odprti in v okviru svojih možnosti smo vedno odprti in pripravljeni 
sodelovati z vsemi občinami, tudi z vsemi javnimi podjetji. Tu ni težav. Tudi mislim, da 
nimamo med seboj nobenih težav. Moramo pa spoštovati pravila igre, ki veljajo v tej 
državi. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Edbin Skok, izvolite razpravo. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Imate zanimiv slogan: «Ustvarjamo obnovljivo prihodnost«. Bolj kot ga gledam, manj ga 
razumem, pa me zanima, kaj bo za obnavljati v prihodnosti?  
 
Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica:   
V bistvu obnovljiva prihodnost izhaja iz trajnostne rabe virov in vsi veste, da je to ena 
izmed strateških ciljev tako Evropske skupnosti kot tudi Slovenije. Tako, da mi se pri 
svojem delovanju precej angažiramo prav v smislu rabe obnovljivih virov energije in 
učinkovite rabe energije, tako, da je naš slogan tudi Energetsko samozadostna regija s 
stalnim izboljševanjem energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Za to gre. Ne 
gre za to, da bi obnavljali javne stavbe. Mi nimamo finančnih virov za to, imajo jih lahko 
občine, mi pa skupaj z njimi iščemo druge vire. Predvsem se gre zato, da se delež 
obnovljivih virov energije veča, da se stalno izboljšuje energetska učinkovitost in s tem 
tudi vedno večja energetska samozadostnost regije. Kot sem že prej omenil po vzoru na 
primer Avstrijske Koroške. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razprave ni več in zato razpravo zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom 
zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica za leto 2016.  
Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš 
Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 
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Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž 
Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem je 10. točka zaključena in pred 11. točko odrejam deset minut odmora.  
 
Spoštovani svetnice in svetniki, nadaljujemo z 11. točko dnevnega reda. 
 
 
 

11. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvršenem delu projektne pisarne 
za leti 2015 in 2016 in z ukrepi za boljše delo projektne pisarne 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo pisarne Andrejo Trojar za poročilo. 
 
Poročevalka: Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne  
Spoštovani svetniki in spoštovane svetnice, lep pozdrav. Predlog točke na dnevnem redu 
izhaja iz sklepov januarske seje mestnega sveta v povezavi z obravnavo poročila.  

Na današnji seji mestnega sveta predstavljamo poročilo o delu projektne pisarne 
Mestne občine Nova Gorica za obdobje od leta 2015 in 2016 ter ukrepe za izboljšanje 
dela projektne pisarne. Uvodoma mogoče za pojasnilo. Projektna pisarna je bila skladno 
z reorganizacijo uprave Mestne občine Nova Gorica vzpostavljena v letu 2011, sredi leta 
2012 je začela z operativnim delovanjem in deluje kot ožja organizacijska enota v okviru 
urada direktorja, ki združuje predvsem podporne dejavnosti in večino strokovno tehničnih 
nalog povezanih s projekti in prijavami na javne razpise za pridobitev finančnih sredstev.  
 Naloge projektne pisarne sem v poročilu razdelila v tri sklope, in sicer osnovni 
sklop predstavlja strokovne in tehnične naloge, ki jih projektna pisarna opravlja za celotno 
upravo občine. Te naloge se predvsem navezujejo na pripravo investicijske 
dokumentacije, na pripravo razpisne dokumentacije in vodenje postopkov javnih naročil, 
tretji pomemben sklop nalog predstavlja strokovna pomoč in administrativno tehnična 
pomoč pri projektnem delu. V okviru nalog za celotno upravo občine sodijo priprava in 
predstavitev projektov na spletni strani Mestne občine Nova Gorica ter priprava in 
vodenje investicijskih projektov z vseh področij delovanja občine. 
 Poleg tega v okviru teh splošnih nalog predvsem z vidika razvojnega načrtovanja 
pripravljamo oziroma koordiniramo pripravo ključnih strategij, vezane predvsem na potem 
tudi pridobivanje finančnih sredstev. Drugi pomemben sklop nalog projektne pisarne je 
vezan na pridobivanje finančnih sredstev različnih virov. V okviru tega je neformalna 
skupina, ki v projektni pisarni pripravlja projektne predloge in se odziva potem na 
povabila za sodelovanje v različnih partnerstvih na čezmejnih, trans nacionalnih in med 
regionalnih programih Evropske unije.  
 Tretji sklop se nanaša na izvajanje podpore pri zagonu Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje. Dejstvo je, da Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki 
je bilo ustanovljeno pred več leti, je z letom 2014 začelo v bistvu z operativnim delom in 
glede na to, da ne zaposluje svojega osebja, smo skladno s sporazumom med občinami 
ustanoviteljicami združenja namenili oziroma napotili osebje posamezne občine, v 
primeru Mestne občine Nova Gorica zaposlene v projektni pisarni za opravljanje nalog 
EZTS GO.  
 Mogoče še oris kadrovske strukture v teh dveh letih projektne pisarne. Dve osebi 
sta s področja strokovnega dela in pokrivata pač naloge za celotno občinsko upravo, in 
sicer to sta svetovalki s področja priprave investicijske dokumentacije in pa svetovalka s 
področja priprave razpisne dokumentacije in vodenja postopkov javnih naročil. Dva 
zaposlena sodelavca opravljata naloge na pripravi in izvajanju investicijskih projektov. To 
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delo se spet nanaša na vsebine celotne občinske uprave. Trije sodelavci so zaposleni na 
pripravi projektnih predlogov, pripravi prijav in izvajanja projektov, in sicer ena sodelavka 
še na konkretno enem od evropskih projektov, in sicer Restaura z novembrom oziroma 
oktobrom 2016 in dve koordinatorki, od tega se ena od koordinatork uspešno uvaja v 
projektno delo in pripravo prijav na javne razpise.  
 Tu bi še posebej izpostavila in poudarila, da projektna pisarna glede na v uvodu 
navedeno njeno vlogo, se pravi, da je predvsem tehnični suport pri projektnem delu, pri 
pripravi prijav, tesno sodeluje in je soodvisna od sodelavcev na oddelkih. Ključni v bistvu 
kreatorji vsebin so zaposleni svetovalci oddelkov in ne obhodno in zelo uspešno 
sodelujemo z vsemi oddelki. 
 Sedaj po vsebini glede na to, da zaključni račun zmeraj obravnava tudi vsebino 
dela občinske uprave, sem se v poročilu predvsem osredotočila na količinski opis 
opravljenega dela, in sicer glede na posamezne vsebinske sklope. Pri vodenju projektov 
v okviru realizacije proračunskih postavk, so zaposleni v projektni pisarni izvedli v tem 
obdobju, se pravi v obdobju 2015, 2016 štirinajst večjih ali pa manjših investicijskih 
projektov, od tega je bil en investicijski projekt prekinjen. Gre za izgradnjo čistilne 
naprave v Čepovanu. Štiri investicijske projekte smo spremljali, in sicer gre za 
sodelovanje s svetovalcem župana za investicije ter v tem obdobju pripravili devet 
investicijskih projektov, kar pomeni v bistvu izvedba vsega strokovnega dela in postopkov 
do pridobitve gradbenih dovoljenj.  
 V okviru sklopa razvojno načrtovanje in priprava podlag za možnost pridobitve 
sredstev finančne perspektive za leto 2014-2020 smo se v tem obdobju predvsem 
osredotočili na pripravo Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020. To je v bistvu 
eden ključnih dokumentov Mestne občine Nova Gorica za možnost črpanja sredstev 
Evropske kohezijske politike s področja urbanega razvoja ter v bistvu zagotovili pridobitev 
sredstev za pripravo celostne prometne strategije. Vsebinsko bo predstavljeno v naslednji 
točki današnje seje mestnega sveta.  

Poleg tega je v poročilu navedeno še sodelovanje sodelavcev projektne pisarne, 
kjer se spet dopolnjujemo s sodelavci oddelkov pri načrtovanju in izvajanju politik na 
različnih nivojih, od regionalnega razvojnega programa, kot prej omenjenega Evropskega 
združenja za teritorialno sodelovanje, LAS V objemu sonca, izvajanje nalog in 
sodelovanje v okviru regionalne destilacijske organizacije trajnostne urbane strategije in 
priprave mehanizma CTN ter drugih. 
 Zelo pomembno področje našega dela je priprava projektnih predlogov in prijav 
na javne razpise različnih programov Evropske unije in pobud v okviru Evropske komisije 
ter na nacionalna sredstva. V poročilu je pač naveden nabor teh prizadevanj, in sicer 
odzvali in pripravili smo sedeminšestdeset vlog oziroma vstopili v projektna partnerstva. 
Od teh je bilo v tem obdobju odobrenih osemnajst, dvaindvajset jih je še v obravnavi, 
seveda pa tudi kar nekaj v bistvu teh vlog oziroma prijav zavrnjenih, kar je popolnoma 
običajna praksa v današnjem času, ker je konkurenca na razpisih evropskih programov 
vedno večja. 
 Glede dela v povezavi s pripravo investicijske dokumentacije smo v tem obdobju 
pripravili triindvajset investicijskih dokumentov ter sledili in zagotavljali poročanje 
dvajsetim projektom investicijskim ali mehkim, ki so bili v tem obdobju v izvajanju. V tem 
obdobju smo tudi pripravili in izvedli postopke sedemindvajsetih javnih naročil, od teh so 
štiri naročila bila kompleksnejša zaradi vključevanja večjega števila uporabnikov in pa 
zaradi dejstva, da so bila javna naročila sestavljena iz več sklopov.  

Glede na to, da je sklep januarske seje mestnega sveta vključeval tudi napotek za 
pripravo ukrepov za izboljšanje dela projektne pisarne, lahko povem, da smo se včeraj 
srečali v pisarni direktorice s predsednikom nadzornega odbora in pa s članom 
nadzornega odbora, ki je v lanskem letu izvajal nadzor projektne pisarne, pregledali 
predlagane ukrepe v poročilu projektne pisarne in se dogovorili, da v letošnjem letu pač v 
sodelovanju izvedejo določen nadzor in pa tudi v skupnem sodelovanju pripravimo 
določene izboljšave. 
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 Izboljšave se nanašajo predvsem na povečanje sistematike pri delu. Osebno bi 
povedala, da s prihodom na Mestno občino Nova Gorica in z začetkom vodenja projektne 
pisarne se je le-ta predvsem usmerila v vsebino. Predvsem zaradi dveh dejstev, in sicer v 
zaključevanju je bilo obdobje finančne perspektive 2007-2013 in potrebno se je bilo 
pripraviti na aktualno finančno perspektivo in smo se s tem razlogom predvsem usmerili v 
zagotovitev podlag za možnost koriščenja sredstev ter na drugi strani v bistvu okrepili 
odzivanje in sodelovanje v evropskih programih in programih Evropske komisije, ker so ti 
programi pomemben vir dodatnih virov za Mestno občino Nova Gorica. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim, če počasi zaključite. 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne: 
Še zaključek. Ocenjujemo, da je projektna pisarna v letu 2015 in 2016 v sodelovanju s 
sodelavci uprave izpeljala velik obseg nalog in projektov ter na ta način pomembno 
prispevala k uspešnemu delu občinske uprave.  

Na tem mestu se čutim dolžna, da se pri tem delu zahvalim tudi sodelavcem 
projektne pisarne in lahko rečem, da z vsakim letom krepimo svoje delo in menim, da 
smo v pravi smeri, k pravim ciljem usmerjeni.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Najprej odbori. Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
V odboru za gospodarstvo nismo imeli pripomb, zato predlagamo, da se poročilo z ukrepi 
za boljše delo sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Ker je načelnica večkrat uporabila besedo glede, bom tudi jaz začel z glede na to, da 
smo imeli na prejšnji seji veliko pripomb na delo načelnice in odnosa do nadzornega 
odbora, je bilo poročanje odboru solidno, tako, da smo ga podprli. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Samo majhna podučitev, nimamo več načelnic na mestni občini že kar nekaj časa.  

Ostala dva odbora nista imela pripomb, tako, da odpiram razpravo za svetnice in 
svetnike. Prvi je Miran Vidmar. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
Zaključek poročila iz gradiva za današnjo sejo o delovanju projektne pisarne mi deluje kot 
slavospev oddelka. Predvsem iz drugega stavka zaključka poročila, in sicer navajam: 
«Zaposleni v projektni pisarni sodelujemo s sodelavci oddelkov ter po korakih prispevamo 
k uvajanju projektnega dela v upravo, kot običajnega načina dela.«, kar iz poročila 
nadzornega odbora na prejšnji seji mestnega sveta ni bilo razvidno, niti iz razprav 
svetnikov. Ustanovitev in namen projektne pisarne je bila, da bo vodenje občine 
projektno, projekti se bodo zbirali na eni točki, tu jih bodo strokovnjaki različnih področij 
obdelali, jih prioritetno opredelili, kandidirali na evropska sredstva, jih pridobili in projekte 
realizirali in jih umestili v prostor.  
 V poročilu ne najdem finančnega poročila, iz katerega bi razbral, kako ste bili 
uspešni striktno na projektih v letih 2015 in 2016, za katere ste pridobili evropska 
sredstva. Zanima me, koliko projektov je bilo realiziranih s pridobljenimi evropskimi 
sredstvi v teh dveh letih? Prepričan sem, da za projekt kanalizacija Branik niste 
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kandidirali za evropska sredstva, kajti v nasprotnem primeru bi bili rezultati na tem enajst 
let starem projektu drugačni. Želim si, da boste na tem segmentu v bodoče uspešnejši.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, odgovor. 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne:  
Glede navajanja, da pač prispevamo in delamo v smeri uvajanja projektnega dela v 
upravo Mestne občine Nova Gorica, bi želela pač samo povedati, da uprava mestne 
občine je seveda subjekt javnega prava in projektno delo v tovrstnih institucijah ni 
običajen način dela. Iz tega vidika v bistvu je to proces, zahteva svoj čas, sama bi si 
želela tudi hitreje, menim pa, da smo na pravi poti.  

Glede finančnega poročila v  predzadnji točki poročila je naveden obseg 
prihodkov iz naslova transferjev in EU sredstev. Seveda bi rada poudarila, da je začetek 
delovanja projektne pisarne padel pač v sredino leta 2012. To je v bistvu ravno obdobje 
zaključevanja finančne perspektive, ki se je zaključila z 2013. V bistvu vsi večji razpisi 
predvsem na koheziji so bili dejansko takrat že daleč mimo. 
 Sedaj, kar se tiče kanalizacije Branik. Za kanalizacijo res da niso bila pridobljena 
sredstva, tudi po operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda na 
nacionalnem nivoju to ni bilo območje opremljanja, ki bi bilo vključeno v kohezijska 
sredstva. Za izgradnjo čistilne naprave v Braniku pa smo pridobili sredstva na čezmejnem 
programu Slovenija – Italija, in sicer v skupni višini približno okrog milijona evrov. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica Tatjana Krapše, izvolite. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
V primerjavi s tem kar smo in tudi sama sem komentirala in se vključila v razpravo v 
januarski seji, bom danes rekla, da bom čestitala za predstavitev samo, pa ne zgolj tu 
danes, ampak tudi v gradivu. Meni mi to dejansko vliva neko upanje, kajti današnjo 
predstavitev in v gradivu in danes tu, jo lahko beležim kot resnost pristopa. Tako, da bi si 
želela zagotovo v nadaljevanju prav to in še kaj več. Tisto več pa pozdravno je, ko 
omenjate, da bo nadzorni odbor izdelal, če sem prav razumela, neka sodila, neke kriterije 
po katerih bo presojal delo projektne pisarne. Mislim pa, da bi bilo prav, da bi mestnemu 
svetu bili predstavljeni prav ti kriteriji, ali sodila, ali kakorkoli, kajti ne vidim možnosti, ali 
pa absolutno to mora biti usklajeno z vsemi sklepi, ki smo jih sprejemali, ko govorim o 
delovanju te strukture mestnega sveta v treh letih, vključujoč vse strategije, ki so bile 
sprejete in podprte. Vsi sklepi, ki smo jih tu sprejeli, morajo biti osnova za izdelavo teh 
sodil, zato priporočam in predlagam, da se preden dobimo poročilo nadzornega odbora, 
predstavijo ta sodila, po katerih bo nadzorni odbor presojal uspešnost projektne pisarne.  
 Po drugi strani pa kot je že kolega pred menoj predlagal, ali pa oporekal, kot sem 
razumela, zagotovo bi bilo prav, da projektna pisarna izdela skupaj z ostalimi strukturami 
oziroma odbori, oddelki na mestni občini popolnoma jasno vizijo razvoja občine in temu 
mora slediti projektna pisarna, viziji razvoja občine, ne na letni ravni, ampak vizija tako, 
kot se jo dela. Vsekakor mislim, da čestitke za današnji prispevek. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Anton Harej, izvolite. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Malo bom pokomentiral to poročilo oziroma moje videnje, kako vidim razvoj projektne 
pisarne v sklopu Mestne občine Nova Gorica. Na eni od preteklih sej mestnega sveta 
sem podal tudi strah oziroma pomisleke glede razvoja samega mesta napram podeželja.   

Vsekakor sem vesel, da je projektna pisarna oziroma program Slovenija – Italija 
potrdil oba projekta EZTS-ja, se pravi, govorimo o dvakrat po pet milijonov evrov in to bo 



  

42 

morala dejansko projektna pisarna v naslednjih letih koordinirati, kljub temu, da so iz 
drugih področij, vendar bo morala spremljati in koordinirati in izvajati, spremljati aktivnosti 
in vemo, da pet milijonov ni malo oziroma dvakrat po pet milijonov samo iz EZTS-ja. 
Poleg tega smo ustanovili še Trajnostno urbano strategijo. Tu se bo tudi precej projektov 
izvajalo. Župan je lepo pojasnil v Primorskih novicah, kje vidi možnosti trošenja teh 
sredstev. Sicer bi si sam želel, da bi bil mogoče bolj poudarek v gospodarstvo, samo 
dobro, pač tisto Meblo ni bilo sprejeto, kar se mi zdi škoda, samo tam je dodatnih deset 
milijonov evrov. Na žalost je za LAS za vse občine podeželske samo milijon in pol evrov, 
sedaj koliko bomo pač tu iztržili bomo videli po samih razpisih in potem je v samem  
poročilu tudi lepo razvidno, da številni projekti pa tečejo iz naših sredstev. 
 Tako, da mislim, da se dela dobro. Kakor sem pač rekel, pričakoval bi več 
sredstev za podeželje, več sredstev tudi za čistilne naprave, kar je bilo tudi izraženo, 
samo, če ni takih usmeritev na ravni razpisov, potem pač ti ne moreš prijavljati projektov, 
če nimaš takih razpisov. Je vse zastonj.  

Tako, da sam ocenjujem delo kot dobro in mislim, da tudi dobro sodelujejo s 
kabinetom župana. Sam vidim rezultate, še bolj pa vidim izzive za prihodnost, kajti 
dvajset milijonov evrov po črpati v treh, štirih letih, je to kar zajeten zalogaj, tako, da me ni 
strah, da projektna pisarna ne bo imela kaj delati. Pa srečno! 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Zahvaljujem se za prejeto poročilo, vendar moram uvodoma ugotoviti, da dolžina poročila 
oziroma količina poročila ni premo sorazmerna po moji oceni rezultatom doseženega, ali 
narejenega. V poročilu na devetnajstih straneh je opisano mnogo tega in drugega.   

Osnovno kar pogrešam pa je, da bi projektna pisarna odgovorila na tista štiri 
vprašanja ali pa napotke, ki jih je podal nadzorni odbor. Tisti štirje napotki so konkretni, 
razumljivi in pa usmerjeni v bistveno boljše delo projektne pisarne, kot je bilo do sedaj. 
Žal moram reči, da ne glede na to, če citiram, ali pa preberem predzadnji odstavek tega 
poročila, da glede na pregled o opravljenem delu, dosedanjih izkušnjah delovanja in 
povezovanja projektne pisarne ter predlogov nadzornega odbora v okviru poročila o 
opravljenem nadzoru, sprašujem vodjo pisarne, kje v poročilu je povzela ali podala 
možne spremembe pri delu pisarne, ali pa možne rešitve na tiste štiri točke, na katere je 
opozarjal nadzorni odbor? Točk je bilo pet pri tem poročilu, če se spominjate na 
predzadnji seji, vendar prva točka se je nanašala zgolj na ugotovitev, da je bil otežen 
nadzor, ostale štiri so pa čisto konkretne in bi rekel napotujejo na  pripravo in sprejem ali 
pa predlog ukrepov, ki bodo bistveno izboljšale bom rekel spremljanje, nadzor, 
sprejemanje odločitev v projektni pisarni, skratka v celoti zajeto poslanstvo projektne 
pisarne je opisano v tistih štirih predlogih. V odgovoru pa vidim tri alineje, ki pa se ne 
prekrivajo, ali pa niso identični z ugotovitvami nadzornega odbora.  

Zato se sam ograjujem od nekaterih mojih predhodnikov, ki ocenjujejo delo 
projektne pisarne kot korektno ali dobro in sem nasprotnega mnenja, mislim, da projektna 
pisarna ne dela dobro, mislim, da bi morala in mogla delati bistveno bolje. 
 Še nekaj bom rekel glede kvalitete projektne pisarne oziroma bom dal en primer, 
ki je finančno zanemarljiv, lahko bi rekli, da nima nekih finančnih posledic na mestno 
občino, ko je krajevna skupnost želela skozi trojno investitorstvo, da tako rečem, se pravi 
bi bila ena od treh so investitorjev pri izgradnji pločnika mimo Šterka oziroma od Ajševice 
do gostišča Šterk, kjer je edina možna izgradnja pločnika ta, da se pač pokrije kanal 
oziroma jarek meteornih voda ob cesti, kjer je pridobila za so investitorstvo tudi Elektro 
Primorsko, ki je bila zainteresirana za izgradnjo kabelske povezave med dvema trafo 
postajama in s tem bistveno povečati kvaliteto oskrbe z električno energijo za spodnjo 
Ajševico, da rečem, ali proti Ozeljanu. Takrat je krajevna skupnost pridobila tudi tri 
ponudbe za izvedbo projektiranja, ki so bile reda pozor 4.500,00 EUR in tisti trenutek, ko 



  

43 

je vso zgodbo prevzela pod okrilje projektna pisarna, je bilo v naprej jasno in to se je tudi 
potrdilo skozi zgodovino, da s projektom ne bo nič. In tako je tudi bilo.   

Zato še enkrat rečem, projektna pisarna bi morala in bi lahko in je možno bistveno 
bolje opravljati svoje poslanstvo v Mestni občini Nova Gorica. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Vodja, izvolite. 
  
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne:  
Zaključila bom z vašo trditvijo, ki je dejansko tudi moj moto. Zmeraj se da delati boljše, 
kot delaš in prav s tem razlogom kot sem navedla, smo včeraj izvedli pač ta sestanek z 
nadzornim odborom. V zaključkih oziroma v sklepih in predlogih nadzornega odbora z 
januarskega poročila, se vsi strinjamo, da izhaja ogromno dela. Uvajanje projektnega 
dela v javno upravo je pač proces, zastavili ga bomo in na ta način izboljšali sistematiko 
dela, nikakor pa ni možno posploševati, da projektna pisarna ali pa še širše občinska 
uprava dela slabo. To je pač proces oziroma sigurno je velika razlika projektno delo v 
zasebnem sektorju ali pa projektno delo v javni upravi in na tem je še veliko dela.  
 Trditev glede obsojenosti investicije ob predaji v projektno pisarno, je mogoče pač 
pavšalna. Mogoče pa tudi v bistvu sklepate na podlagi pomanjkanja informacij, in sicer 
predlagana investicija je obravnavala manjši odsek te povezave in v pripravi je preverba 
vzpostavitve kolesarske poti in s tem tudi zagotovitve drugih ustreznih površin za pešce 
na odseku Rožna Dolina – Ajševica. V lanskem letu smo skupaj z Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo pripravili prvi odsek kolesarske povezave, in sicer na ravni PZI 
dokumentacije. To je odsek od tri hiše do predvidenega krožišča na Ajševici in letos 
začenjamo pač s tem drugim odsekom, se pravi navezava kolesarske in kjer bo potrebno 
pač urediti tudi peš površine, na odseku predvideno krožišče Ajševica do obstoječe 
kolesarske povezave Nova Gorica, Šempeter, Vrtojba. Še posebej je pomembno, da smo 
pri zasnovi te investicije pristopili v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za 
investicije, ker si želimo, da je ta kolesarska povezava na nivoju daljinske kolesarske 
povezave, se pravi kolesarske povezave državnega pomena.  

Sem mogoče pozabila še katero stvar? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Vodopivec, imate repliko? 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
S tistim mojim primerom, ko sem izpostavil tisti pločnik, nisem pričakoval, da boste 
razlagala celo strategijo kolesarskih poti po Mestni občini Nova Gorica. Daleč od tega. 
Zagotavljam pa vam, da druge trase kot tisto, ki smo jo določili in uskladili tudi z DRSC-
jem ni možno izvesti. Pika.  

Ampak, da nadaljujem tam, kjer sem vam hotel replicirati. Glejte, sprašujem vas, 
zakaj niste v vaši navedbi v 4. točki ukrepov za izboljšanje dela projektne pisarne 
napisala vse tisto, kar tu sedaj izpostavljate. Vse kaj boste spremenili, izboljšali in tako 
naprej. Ta vaš odstavek ne daje odgovora, ali pa vsaj razvidno ni, kako se bo bistveno 
izboljšalo načrtovanje, spremljanje in ugotavljanje učinkovitosti dela projektne pisarne 
oziroma izvajanje projektov od razpisov do same izvedbe. To sem pričakoval in to 
pogrešam, kajti na podlagi takih vaših zavez, potem bi vas naslednje leto lahko vprašali, 
ali ste bili kot projektna pisarna uspešni ali ne.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne:  
Ta najava v 4. točki, se pravi ukrepi za izboljšanja dela projektne pisarne zahteva, da je v 
bistvu še kar nekaj razmislekov in priprave. Dejansko gre za sistematično uvajanje 
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projektnega dela, kar na primer pomeni pripravo tudi nekih pripomočkov internih aktov v 
obliki protokolov, poslovnikov, ki potem jasno določijo naloge, odgovornosti in vse kar pač 
sodi v proces projektnega dela. Na drugi strani kar je bila tudi posledica v bistvu potem 
moje neodzivnosti napram nadzornemu odboru, gre za zasnovo nekih pripomočkov, za 
dejansko in pripravo in vodenje evidenc in spremljanje poteka izvajanja projektov, kar pač 
tudi rabi nekaj časa. Vse te naloge so v bistvu sorazmerno kompleksne, menim pa, da se 
sploh v nekem sodelovanju da izvesti v sorazmerno pač nekem določenem obdobju.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Še eno repliko imate svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
To je moja zadnja replika.   

Glejte, ugotovitve ter predlogi nadzornega odbora napotujejo, ali pa nakazujejo, 
kaj je potrebno konkretno narediti pri boljšem delu v projektni pisarni. Tu so navedeni v 
štirih točkah konkretni predlogi, taki, ki se jih da razumeti, videti in razumeti s preprosto 
besedo. Vi niti enega niste povzela v vašem odgovoru, da ga boste implementirala pri 
nadaljnjem vodenju projektne pisarne. Zato še enkrat rečem, vaši predlogi, ali pa 
zaključki me ne prepričajo da ali ste razumela, ali pa ste v projektni pisarni sploh 
pripravljeni prisluhniti predlogom, s katerimi se tudi sam osebno strinjam, ki so bili 
ugotovljeni pri nadzoru. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen na razpravo je svetnik Luka Manojlović. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Sam sicer nekih prav praktičnih izkušenj, glede na to, da sem najmlajši svetnik v smislu 
kdaj sem pristopil v mestni svet, nimam, ampak samo ena stvar se mi je sedaj tu 
porodila, ko sem poslušal kolega Vodopivca. Omenil je enega od projektov in da je ta 
projekt nekam poniknil. Sedaj ne vem, ali je to krivda pisarne ali ni. Nimam pojma.  

Ampak me zanima, če imate sploh kakšne pripomočke oziroma kakšna je 
metodologija sploh vodenja projektov v projektni pisarni MONG glede na to, da razen 
svetlih izjem v upravi mestne občine, je že komunikacija po elektronski pošti otežena v 
smislu, da včasih odgovori kar trajajo, ali pa jih sploh ni, tudi to se je že zgodilo, tudi meni 
osebno. Zanima me, kakšne metode uberete vi, da se ne bi zgodilo, ko projekt teče, da 
kaj ne pozabite, ali pa da kakšen nov projekt pride kot pobuda v vašo projektno pisarno, 
ne izgine ali pa se pozabi, ali pa gre v predal. Čisto tehnično me zanima, na kakšen način 
se s tem soočate, glede na to, da ste vodja projektne pisarne, ste verjetno tudi vodja 
projektov, ali pa tista, ki ima super vizijo nad vsemi projekti. Ali pa se morda motim? 
Zanima me čisto tehnično, praktično, kako se to dogaja? Strinjam pa se z vami, da je 
razlika med javnim sektorjem in privatnim sektorjem, kar se tiče vodenja projektov. Tu na 
žalost je tako, ampak tako je. Zanima me samo, na kakšen način to delate, glede na to, 
da je moja izkušnja kot občana, pa tudi sedaj kot svetnika, da že osnovne  
komunikacijske metode, ki so danes leta 2017 nekaj naravnega, včasih tu v MONG malo 
zaostajajo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne:  
Že ob samem začetku delovanja projektne pisarne je bila ideja, da si pomagamo tudi s 
pripomočkom, in sicer smo potem iskali ustrezen pripomoček in tudi izvedli usposabljanje 
za uporabo 4PM. Sama ocenjujem, da verjetno žal prezgodaj. V bistvu je bila takrat 
dejansko tudi sama kultura projektnega dela sigurno manjša kot je danes. Orodje 4PM pa 
je v bistvu sorazmerno zahtevno orodje in poleg tega bi dobesedno bila samo še 
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obremenitev za zaposlene, glede na to, da vsak zaposlen že ob svojem rednem delu  
uporablja več aplikacij. Od aplikacije za vodenje računovodstva, Cadis sedaj, potem sam 
Spis v Lotus notesu in dejansko bi morali iskati neko povezljivo aplikacijo, ki bi ne 
nagrmadila to uporabo orodij, ampak v bistvu olajšala. Glede same metodologije v bistvu 
pač osnovni pristopi projektnega dela bom rekla, da sem se sama vedno ravnala po 
združenju za projektni menedžment v teh osnovnih sedmih korakih, kar pač pomeni, da v 
primeru investicijskega projekta so zadeve sorazmerno bolj jasne, v primeru priprave 
projektnih predlogov za prijave na javne razpise, pa se dobesedno začne glede na izzive 
s posameznih področij oziroma probleme, dobesedno z nekim soočenjem idej, kako to 
postaviti in pa potem seveda z zlaganjem v aktivnosti in potem naprej po postopku. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima Luka Manojlović, izvolite. 
 
Svetnik Luka Manojlovič: 
Saj bom hitro. Torej mi želite reči, da danes pravzaprav ne uporabljate nobenega 
sistema, ki bi vam na informacijskem področju pomagal voditi projekte? 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne:  
Samo dobri stari Excel, ki pa žal vemo, da je odvisen od ročnega vnašanja. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Luka Manojlović, ste že imel razpravo. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Da, sem kliknil prav. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko? 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Samo sem želel dobronamerno. Prosim vas, da do naslednjega vašega poročila 
poskušate kaj na tem področju narediti, kajti to je za leto 2017 nesprejemljivo za moje 
pojme, če si hočete nadeti ime projektna pisarna. Samo to. Z ostalimi stvarmi nimam 
težav. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja prijavljena je svetnica Karmen Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Imam eno zelo preprosto vprašanje. Ko vas je Valter spraševal okrog načina dela in 
učinkovitosti in kaj boste za to storili, ste kar nekajkrat rekli, da v javni upravi na projektno 
delo ljudje niso navajeni, da to ne teče. Sedaj projektna pisarna, če se ne motim, dela pet 
let in me zanima, če nam znate vsaj približno dati neko oceno, koliko časa bo pravzaprav 
še trajalo, da bo občinska uprava pripravljena, da bodo ljudje znali projektno delati, da 
bomo res lahko rekli, da je stvar popolnoma učinkovita? Če nam znate dati kakšno 
oceno? 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne:  
Projektno delo v upravi mestne občine ni na samem začetku. Pač stvari v štirih letih so se 
izboljšale. Je pa dejstvo, da pri projektnem delu gre za matrično organiziranost in 
sodelavci, ki so zaposleni v oddelkih v projekte vstopajo kot sodelavci in pač projektni 
vodja vodi aktivnosti projekta in dobesedno je pač potrebno usklajevanje med rednim, 
upravnim delom, v nekaterih primerih oddelkov in sodelovanje v projektu. Matrična 
organiziranost pri projektnem delu v tovrstni organizaciji zahteva določeno energijo. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica ima repliko na ta odgovor. 
 
Svetnica Karmen Vodopivec: 
Poraja se mi vprašanje, ali prej ni bilo takšnega načina dela v občinski upravi? Ne vem, 
lahko se motim, ampak moj občutek je, da so morali oddelki med seboj sodelovati vedno 
in da tudi pri prijavi na razpise, pri izvajanju investicij, najbrž je tudi prej bilo potrebno 
neko sodelovanje. Malo sem presenečena. 
  
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne: 
Verjamem, da je bilo sodelovanje absolutno tudi prej, gre mogoče sedaj samo za razliko, 
da vso to tehnično podporo opravi projektna pisarna. Na primer priprava Celostne 
prometne strategije, ki je v teku, vsebinski nosilci so oddelki, predvsem oddelek za okolje, 
prostor in javno infrastrukturo, vso tehnikalijo, se pravi priprave same, prijave za 
pridobitev sredstev za pripravo Celostne prometne strategije, pripravo investicijskega 
dokumenta, ki je bil potreben, pripravi projektna pisarna v sodelovanju z oddelkom. Po 
odobritvi sredstev je projektna pisarna izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca priprave 
Celostne prometne strategije in skrbi za poročanje napram Ministrstvu za infrastrukturo, 
za koriščenje teh sredstev. 
 Predvidevam, da v primeru prejšnje organiziranosti, bi z vso tehnikalijo bil 
obremenjen oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo. Gre za dejansko 
racionalizacijo dela, ker so zaposleni v projektni pisarni usposobljeni na pripravi prijav, na 
izvajanju poročanja, na pripravi zahtevkov, oddelki pa so nosilci vsebine.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Bo v redu svetnica Saksida? Dobro. Naslednji prijavljen je svetnik Klemen Miklavič, 
izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Sedaj jaz službe občine razumem predvsem kot izvajalce strategij, ki jih politični del 
sprejme. Zato me zanima, kaj se je spremenilo v delu projektne pisarne odkar je 14. 
decembra 2016 bil sprejet Programski dokument na področju terciarnega izobraževanja? 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne: 
Glede tega sva si dopisovala že po elektronski pošti, predvsem, da smo pogledali 
prioritete. V tem programu so navedeni trije sklopi aktivnosti in sledimo ob objavi javnih 
razpisov in pa seveda ob partnerskih povabilih, kje bi lahko kakršnekoli ukrepe, ki so 
navedeni v programu, vključili v pridobivanje sredstev. Seveda pa vedno ob predhodnem 
usklajevanju z nosilcem področja. Nosilec področja terciarnega izobraževanja je oddelek 
za družbene dejavnosti. 
  
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Torej lahko pričakujemo kakšne konkretne projekte v kratkem.  

Pa še pozabil sem pohvalo. Res, šlo je pred kratkim za izmenjavo elektronskih 
sporočil z izredno bliskovitostjo. To se še ni zgodilo z nobenim v tej občini tako hitro. 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne: 
Na napakah se učimo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Lepo, čeprav pohvale ne spadajo v repliko.  
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Se opravičujem, tudi z g. Ljucovičem je zadeva zelo bliskovita. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Ob tem delu projektne pisarne razmišljam v tej smeri, da se vizija razvoja občine ne dela 
tu v tem prostoru mestnega sveta in med svetniki mestnega sveta, ampak je to produkt 
občinske uprave in seveda tudi projektne pisarne. Zato mislim, da mi tu samo potrdimo 
proračun in potrdimo tudi načrt razvojnih programov, ki naj bi bil neko vodilo vseh 
projektov, ki naj bi jih potem občina izvajala.   

Bolj pa me skrbi to, da se do sedaj in mogoče bo tudi naprej v navadi tako delo, 
da nekateri projekti izginjajo iz načrta razvojnih projektov, se premikajo in to me najbolj  
skrbi. Zato mislim, če je neka vizija narejena in je sprejet ta načrt razvojnih projektov, da 
bi tudi take spremembe potem morali obravnavati na mestnem svetu. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem.   
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvršenem 
delu projektne pisarne za leti 2015 in 2016 in z ukrepi za boljše delo projektne 
pisarne. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 21 glasovalo za, 2 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef 
Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, 
Anton Peršič, Tadej Pišot, Edbin Skok, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 
Žgavc. 
PROTI sta glasovala: Karmen Saksida, Valter Vodopivec. 
Sklep je bil sprejet. 
 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o pripravi Celostne prometne 
strategije MONG 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, vodja Aleksandra Torbica. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Pred vami je Poročilo o pripravi Celostne 
prometne strategije MONG.   

Naj na hitro obnovim. V bistvu v letu 2015 ste bili seznanjeni s Celostno prometno 
strategijo oziroma širšega območja regijskega značaja, kjer je bila tudi najavljena priprava 
Celostne prometne strategije za Mestno občino Nova Gorica. V vmesnem času kot veste, 
smo tudi pripravljali prometni načrt. Konec leta 2015 in posledično v začetku leta 2016 se 
je pa začela dejansko izvajati Celostna prometna strategija.   
 Ne bi bila rada dolga v tem uvodnem delu, mogoče bi kar se teh stvari tiče, 
povedala še to, da je sedaj praktično pred nami obdobje, ko je veliko razpisov, 
pravzaprav vezanih tudi na to, da imajo občine sprejete Celostne prometne strategije in 
bodo morale biti s temi strategijami tudi dejansko pravzaprav utemeljene neke rešitve, za 
katere se želi potem konkretno pridobiti sredstva za izvajanje investicij oziroma za 
izvajanje ukrepov. Za boljše razumevanje moram mogoče sporočiti tudi to, da za 
razumevanje Celostne prometne strategije obstajajo smernice, ki jim je treba slediti, mora 
biti pripravljena skladno s temi okvirji. Seveda skladno s temi okvirji je tudi to, da 
dejansko Celostna prometna strategija vključuje in predvideva eno zelo kompleksno 
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vključevanje različnih deležnikov in različnih skupin uporabnikov in udeležencev v 
prometu. Kar se tiče samega vsebinskega dela, poročilo pač nekako povzema to, kar je 
bilo do sedaj opravljeno. Mogoče bi samo povedala to, da je dejansko v tej fazi že nekako 
izdelava zadnje faze, to se pravi scenarijev in preverjenih scenarijev skozi prometni 
oddelek, ki smo ga naročili predvsem zaradi kompleksnosti upravljanja sistema prometa v 
samem regijskem središču, kajti Nova Gorica ima le neko širšo funkcijo. Dejansko smo 
pa tudi tako v projektni nalogi kot v izvajanju Celostne prometne strategije in pri ukrepih 
pozorni tudi na druge dele mestne občine in seveda na naselja in pač na potrebo po 
dostopnosti. 
 Mogoče da bo jasno, Celostna prometna strategija govori o tem, da kot javna 
uprava in kot neka lokalna skupnost moramo predvsem skrbeti o tem, da gre za to, da 
zagotavljamo dostopnost do storitev, dostopnost do osnovne oskrbe, se pravi šol, vrtcev, 
trgovin, seveda dostopnost za potrebe gospodarstva in dostopnost za potrebe bivanja. 
Če poskusim nekako povzeti katere so temeljne in ključne ugotovitve zelo na hitro, bi 
lahko povzela tako, da pravzaprav nekih resnih težav na temo, da smo avto centristična 
občina, da imamo izjemno visoko stopnjo motorizacije, to pomeni velika prisotnost 
osebnih vozil na število prebivalcev, da nam ta stopnja dejansko stagnira, da se nam tudi 
dejansko ne povečuje promet oziroma z nekimi minimalnimi stopnjami v zadnjih letih na  
nek način stagnira. Govorim iz vidika motoriziranega prometa in da v bistvu nekih 
resnejših problemov na nivoju pretočnosti prometa in podobnih stvari, tu imamo tudi 
sodelavca podjetja PNZ, ki mu lahko tudi potem naslovite vprašanja, ampak imamo 
pravzaprav več problemov na zagotavljanju osnovne dostopnosti do teh storitev, kar je 
naša naloga, na tem, da imamo ogromne rezerve na peš in na kolesarskem prometu, kjer 
pa so veliki problemi v nesklenjenosti teh pešpoti, seveda posledično pa tudi ne 
uporabljanje teh poti zaradi varnosti. Da imamo pravzaprav problem s parkirišči, ker jih 
imamo dovolj, ampak predvsem ne regulirana in potem imamo zopet probleme z 
dostopnostmi, tudi za gospodarstvo, tudi za trgovino ali pa za neka središča ali pa za šole 
in tako naprej. Parkirišč ni premalo, ampak so v bistvu ne regulirana, preprosto 
prepuščena. Kar me v bistvu čisto osebno, tudi malo mogoče sem se zamislila, ko smo 
dejansko izračunali tudi podatke, vezane na neko simulacijo tega, če govorim zopet o 
dostopnosti, koliko ljudi izključujemo zaradi tega, ker se koncertiramo na osebno vozilo in 
prišli smo do cene, da dejansko zaradi tega načina, te smeri, pa nismo edina mestna 
občina, pa tudi nismo edina občina,  to je bil pač nek trend, tega se moramo zavedati, da 
v bistvu je kar velik odstotek ljudi, ocenjen na 40 %, ki jih dejansko na ta način 
izključujemo, ker pač ne morejo biti uporabniki osebnega vozila, ali zaradi socialnih 
pritiskov nezmožnosti plačevanja tega stroška, ali zaradi drugih ovir, ali so pač mlajši ali 
starejši in osebnega avtomobila ne morejo uporabljati.  
 V bistvu nas čaka še ta faza, da te scenarije, ki smo jih oblikovali oziroma, ki nam 
jih je zunanji izdelovalec oblikoval, pravzaprav še temeljito premislimo in pregledamo. 
Vse stvari so pač kot sem rekla, predvsem za to kompleksnejše območje preverjene tudi 
z nekimi orodji, kot je bilo prej rečeno oziroma pripomočki zato, da lahko vemo tudi v 
bistvu neke posledice čisto konkretne in pripravljen bo akcijski načrt z ukrepi za proračun 
Mestne občine Nova Gorica in ko bo to vse pripravljeno skupaj s tem, kar je bilo pač 
izvedeno do sedaj, je pač predvideno, tako tudi se predvideva v samem procesu priprave 
Celostne prometne strategije, da bo slednja predstavljena na mestnem svetu in dana 
mestnim svetnikom v potrditev. Se pravi, da to je sedaj prva faza seznanitev in nekje 
mislim, da junija pričakujemo, da bomo to Celostno prometno strategijo predlagali 
mestnemu svetu v potrditev.  

Z menoj je tu sodelavka Vanda Mezgec, ki koordinira pripravo CPS in zunanji 
izvajalec Pretnar Gregor, za čisto pač taka operativna vprašanja.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbori nisi imeli pripomb na to poročilo.  

Odpiram razpravo za svetnice in svetnike, izvolite Edbin Skok. 
 



  

49 

Svetnik Edbin Skok: 
Nekoliko sem pregledal vsebino te Celostne prometne strategije, ki zajema celotno 
občino.   

Zanimiva ob tem pa je ena zadeva, in sicer 23. marec 2017, 18.15 ura, cesta 
Lokve – Čepovan in Lokve – Predmeja zaprte zaradi zimskih razmer. To so sicer državne 
ceste, vendar, če bi s celotno prometno strategijo in odnosom občine nekoliko drugače 
obravnavali ti dve prometni povezavi, ena prometna povezava je tudi za prevoz otroka v 
vrtec in za dostop gasilcev do domicilnega gasilskega društva PGD Čepovan do Lokvi in 
Lazen in je ta trenutek še uradno zaprta. To si lahko ogledate na portalu promet. si, ki je 
uraden portal DRI-ja. Zanima me, če bo v končni prometni strategiji – dokumentu tudi 
kakšna beseda o tem? Glede na to, da smo letos imeli na Lokvah zimsko sezono brez 
enega dneva smučarske sezone, je nevzdržno, da je 23. marca še vedno cesta zaprta 
zaradi zimskih razmer. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Kdo bo odgovoril? Gregor Pretnar, izvolite. 
 
Gregor Pretnar, PNZ svetovanje in projektiranje d.o.o., Ljubljana:  
Hvala lepa za pripombo, jo bomo mogoče poskusili še bolj konkretizirati. Bodo pa ukrepi 
vsekakor tudi vzdrževanje ceste, pa tudi kot ste že sami ugotovili, da je za to cesto DRSI, 
tako, da v bistvu občina lahko posredno vpliva na samo vzdrževanje. Bomo pa vsekakor 
to evidentirali, vključevali oziroma upoštevali potem v celostnem načrtu. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica Karmen Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Danes sem tu kar nekajkrat slišala, da smo preveč odvisni od avtomobilov. Verjamem, da 
imamo v mestu zelo veliko avtomobilov, ker pa prihajam iz podeželja, težko verjamem, da 
nas boste tako prevzgojili, da bomo prihajali v službo 15 km peš. Zato bomo avtomobile 
vedno potrebovali in ker nas zelo veliko prihaja iz periferije v mesto, bo avtomobilov 
vedno najbrž veliko. Mogoče ne vem, se bo kdo na Cankarjevi odločil, da bo imel samo 
enega namesto dva, ampak mislim, da število avtomobilov bomo po mojem težko 
zmanjšali. Sedaj ko gledam naslednje korake, pravzaprav ne vidim tistega, kar pa sem 
slišala, ko sem bila udeleženka na delavnicah zelo pogosto med izjavami ljudi. In sicer 
pogrešajo parkirne hiše, bolj urejen način parkiranja in kakšno parkirno hišo v mestu. Vi 
ste sicer rekli, da imamo dovolj parkirišč, da niso dobro urejena in med ukrepi mislim, da 
imate tudi ukrep, ne vem, da boste pač drugače to uredili.  
 Izvajati novo trajnostno parkirno politiko. Sedaj me zanima, kakšna bo ta nova 
trajnostna parkirna politika in ali s to strategijo nameravate načrtovati tudi kakšne parkirne 
hiše v mestu?  

Še ena stvar, ki je tu nisem zasledila, lahko pa sem jo spregledala, je še nekaj kar 
smo tudi pogosto izpostavljali, seveda predvsem tisti spet, ki prihajamo iz periferije, način 
parkiraj in se potem odpelji z mestnim prometom. V tem trenutku sicer vemo, da je to 
nemogoče, ker bi pa res iz Rožne Doline prišli prej peš kot pa z avtobusom, ampak mi 
tudi na obrobju mesta nimamo parkirišč, se pravi, tudi če bi recimo bili malo bolj športniki, 
pa bi bili en del poti pripravljeni priti peš, tudi te možnosti pravzaprav nimamo in me 
zanima, kaj ste o tem razmišljali. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Naj najprej povem, preden ge. svetnici odgovorim, da je podžupan Marko Tribušon vodja 
tega projekta, ker se nam je zdelo zelo pomembno, da je pač vodja nekdo iz kabineta 
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župana in tudi aktivno sodeluje, bom rekla predvsem v zagovor podeželja in tudi 
razumevanje te potrebe po dostopnosti.  

Kot ste gospa svetnica izpostavila ta avto centralizem je seveda posledica več 
stvari. Mi se zavedamo in tudi številke bo mogoče bolj jasno povedal g. Pretnar, da mi 
tega avtomobila za potrebe dostopanja iz drugih delov občine, pa tudi iz drugih občin, ne 
bomo mogli zmanjšati drastično, absolutno ne, ker enostavno pač nimamo nekih 
sistemov na voljo, tudi namreč še ne poznamo, ali pa še niso razviti.  Je pa dejstvo, da je 
40 % vseh teh poti z avtomobilom narejeno na relaciji enega do dveh kilometrov in 40 % 
to je velik delež, sploh pa na tovrstnih relacijah. 
 Bi rada tudi jasno povedala, da mi avtomobilov ne demoniziramo, ampak pač 
ugotavljamo to, da je na račun tega, kolikor smo pač prednostno obravnavali to, šlo na 
račun vseh drugih oblik in seveda tudi ne nazadnje na račun tega kar ugotavljamo na 
javnem potniškem prometu, kjer so pravzaprav izginile neke v prejšnjih časih še zelo 
prisotne oblike.  

Pa bi mogoče za dodatna pojasnila g. Gregor Pretnar. 
 
Gregor Pretnar, PNZ svetovanje in projektiranje d.o.o., Ljubljana:  
Mogoče še to, če kar nadaljujem z garažnimi hišami. Se pravi ideja, koncept te trajnostne 
mobilnosti, da se najprej izkoristi obstoječo infrastrukturo, preden se gre v nove gradnje, 
tako na cestah, tako tudi pri garažnih hišah. Mi sedaj imamo stanje, da je znotraj tega 
notranjega območja 5.500 parkirnih mest, od tega jih je samo 500 plačljivih. Pri vseh 
ostalih parkiriščih pa se v bistvu mešajo trije nameni. Se pravi, parkirajo prebivalci, 
parkirajo zaposleni za osem ur in pa parkirajo obiskovalci za trgovine, za  opravke in mi 
mislimo, da je najprej treba te namene ločiti. Se pravi, da tisti prebivalci, ki so upravičeni 
do parkirnega mesta, dobijo neko dovolilnico, s katero se omogoči parkiranje, da tisti, ki 
rabi parkirno mesto, da bo nekaj opravil v mestu, ali je to nakup, se pravi, da spodbujamo 
gospodarstvo, da mu bo lažje omogočeno, predvsem pa pri teh zaposlenih za osem ur je 
to dolgotrajno parkiranje, pa bi radi, kot ste tudi že sami omenili »park and ride« 
izboljšanje, bolj učinkovit javni promet. Konec koncev pa tudi kolesarjenje, peš prideš na 
delo. Tu je tudi zelo velik odstotek, večji kakor smo tudi mi mislili, kakor si tudi vi mislite, 
pripelje z avtom na razdalji enega do dveh kilometrov. V razdalji deset minut kolesarjenja 
je praktično 70 % prebivalcev in delovnih mest v Novi Gorici. 
 Se pravi, tu je ta potencial za katerega mi mislimo, da ga je treba najprej izkoristiti, 
preden gremo v gradnjo garažnih hiš, ki tudi predstavljajo zelo veliko investicijo in kjer so 
potem tudi posebni problemi, kdo bo polnil garažno hišo, ki je lahko potem tudi prazna. 
Prebivalci si najbrž težko privoščijo, da bi jo napolnili s prebivalci, za trgovine same bi bilo 
to tudi prevelik strošek, zaposleni pa tudi ne bi plačevali za osem ur neke komercialne 
cene. V Sloveniji je več primerov, ko so potem te garažne hiše prazne.  

Tako, da gremo v to smer, da se najprej pogleda, kako se koristi obstoječi 
potencial, ki ga Nova Gorica ima na več področjih, smo že več omenili, potem pa šele 
naprej v samo gradnjo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Uroš Komel, izvolite. 
  
Svetnik Uroš Komel: 
Sam vašo strategijo oziroma našo strategijo pozdravljam. Zdi se mi pa, da je vseeno žal 
prišla malo prepozno, bil bi zelo vesel, da bi bila ta speljana že deset let nazaj, ker mi 
imamo s prometom v mestu celo desetletje velike težave, ki se bodo prej ali slej kazale 
tudi v zdravju, onesnaženje in podobne stvari, tako, da to res pozdravljam.   

Upam, da bomo imeli dovolj politične moči in želje, da bomo to v čim večjem 
obsegu speljali, čeprav, ko gremo skozi strategijo vidimo, da je cel kup ukrepov 
neprijetnih. Nekatere so že moji kolegi oziroma kolegica izrazili, verjamem, da so bili tudi 
v drugih mestih ti ukrepi na začetku boleči, ampak dolgoročno so jih vsi prebivalci sprejeli 
in da se sedaj nazaj ne bi več vrnili. Sedaj vseeno, če bi potegnil malo z ostalo Evropo, 
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pa z večjimi mesti, pa mogoče ni ravno Nova Gorica primerna za to, opažamo, da se 
recimo po nekaterih mestih promet iz mest pa že popolnoma umika, v teh mestih tudi 
prebivalci živijo in verjetno bodo še naprej živeli. Kako? Morali bi vprašati njih, ampak 
očitno gredo stvari v tej smeri. Kot sem rekel, upam, da bomo to zadevo čim prej tudi 
udejanjili. Cel kup ljudi, ki živi v mestu, si želi malo boljše okolje in avtomobil sigurno ni 
del tega.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnica Karmen Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Samo malo za šalo, ker sem sedaj slišala podatek, da je velika večina na relaciji enega 
do dveh kilometrov. Uroš, najbrž si edini Solkanec, ki se voziš s kolesom, vsi ostali 
pridejo v mesto. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tudi eden ni nobeden, dober zgled svetnika. Izvolite, Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Moram reči, da sem malo zaskrbljen. Glejte, bil sem na eni od delavnic in sem tudi 
predlagal en ukrep, ki ga sedaj noter ne vidim. Očitno ni prišel niti kot opcija, ker vidim 
pač, da ste v postopku zbiranja ukrepov.   

Glejte, če pogledam, vsi smo dobili to knjižico, na zadnji strani je Vojkova cesta, 
prej in potem. Sedaj bi si tudi sam želel, da enostavno iz zemljevida zbrišemo vsa 
parkirna mesta, ki so na Vojkovi ulici. Samo potem se vprašam, te hiše na levo in desno 
kje imajo parkirne prostore? Resnično se vprašam.   

Sedaj se pa vrnem na moj osnovni predlog, ki sem ga dal na eni od delavnic in to 
je ta. Zakaj imamo vse ceste v središču mesta dvosmerne? Naj se opredelijo prioritete, 
katere so dvosmerne, gotovo je to Erjavčeva, gotovo je to verjetno tudi Majske poljane, 
se pravi, je treba narediti kvadrat dvosmernih cest in potem ostale notranje v enosmerne. 
En trakt od dvosmernih cest, teh ki se jih prekategorizira v enosmerne, to dela cel svet,  
se spremeni v parkirna mesta in ostale površine se uredi za kolesarsko pot in za pešce. 
 Tudi sam bi si želel, da mi v bistvu izbrišemo iz zemljevida vsa parkirna mesta in 
vse avte. Samo potem povejte mi, kje bodo ti ljudje parkirali? Mi je zelo žal, tudi sam bi si 
tako želel, da bi bilo, samo moramo biti realni. In to če se že uvaja, se uvaja postopoma, 
ne pa da enostavno rečemo, ne bo več avtov v mestu. Lepo vas prosim! Zame je to 
katastrofalno. Usmeritev je lahko taka, vendar leta 2030, ne leta 2020, mi je zelo žal. Mi 
je zelo žal. Glejte, vsa mesta imajo enosmerne ceste, Trst, Gorica, tam se lahko parkira, 
se pusti avto, lahko se naredi omejitve, za polurno parkiranje brezplačno oziroma z 
dovolilnicami, samo to, da ne bo več v mestu parkirnih mest. Lahko se začnemo 
pogovarjati. Saj imamo parkirno hišo pod Eda centrom, povejte mi, kako jo upravljamo? 
Kje je? Koliko je tam parkirnih mest in koliko je praznih vsak dan? Na Vojkovi kjer so 
prebivalci, pa ne bo parkirnih mest. Ne vem, ali bodo parkirali pod Eda centrom in se 
peljali v Solkan z avtobusom. Glejte, meni se stvar matematično ne izide.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Uroš Komel, imate repliko na Antona Hareja? 
 
Svetnik Uroš Komel: 
Da, odgovoril bi samo kolegu. Mislim, da v prometni strategiji ni bilo nikoli rečeno, da 
bomo vse v tem trenutku prekinili, zaprli. Mislim, da je v strategiji tudi predvidenih cel kup 
enosmernih cest. V tisti knjižici tam jih res ni. Ampak sedaj se vsi strinjamo s tem, kar ste 
povedal prej in mislim da bodo tudi na občini ravnali v tej smeri, ampak sigurno ne bodo 
to naredili čez noč. Vsak dan se vozim čez Vojkovo, večina hiš na Vojkovi ima pač svoje 
parkirišče pred hišami, ampak pusti pač avto na Vojkovi, ker je tam bližje. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Podpiram razmišljanje kolega Hareja z vidika prekvalifikacije nekaterih mestnih ulic v 
enosmerne ceste, ker se s tem dobi dodatna površina za tako imenovani mirujoči promet.  

Po eni strani pa parkiranje stanovalcev predstavlja nek naslednji problem. 
Množica ljudi v mestni občni si je zgradila svoje lastne hiše ter tudi lastna parkirišča pri 
hišah in so financirali to lastno parkirišče z lastnimi sredstvi. To pomeni, da bi v primeru, 
če bi občina preveč vlagala v ta mirujoči promet, ponudila nekomu boniteto. Prav. Samo 
povejmo si takoj na začetku za kako ceno? Mislim, da bi moral biti tu kompromis z ljudmi, 
ki so v teh naseljih, nekako iti s skupnimi močmi v pridobivanje dodatnih parkirnih mest 
ob blokih in ob teh stanovanjskih naseljih.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Anton Harej imate repliko? 
 
Svetnik Anton Harej: 
V bistvu odgovarjam g. Urošu.   

Glejte, pogledal sem pod ukrepi, lahko sem spregledal, če sem spregledal, me 
boste popravili pripravljavci. Na zadnjih straneh so ukrepi in pod predlagani ukrepi nisem 
našel enosmernih cest, lahko da se motim. Prvo kar je, pa ni treba, da čakamo trajnostno 
urbano strategijo, Cankarjeva ulica, kjer je glasbena šola, lahko jo spremenimo v 
enosmerno ulico naslednje leto. Tam je katastrofa, glasbena šola, starši, dovoz otrok in 
tako naprej. Brez problema je enosmerna in ni parkirišč, tisto kar je, je premalo in potem 
pridejo še športne tekme, pridejo starši, ki pripeljejo otroke na igrišče. Cankarjeva je prva 
ulica, ki se jo lahko spremeni v enosmerno. Samo mi je zelo žal, podpiram in gotovo je 
tudi potrebno za kolesarje. Če bi bilo ustrezno urejeno, bi se lahko tudi otroci pripeljali v 
glasbeno šolo s kolesom. Samo v takem kaosu kot je sedaj tam, dvosmerna cesta in tako 
naprej, je to strašno nevarno.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Tadej Pišot, izvolite  
 
Svetnik Tadej Pišot: 
Meni se tu sedaj poraja ena stvar. Tu sedaj dosti govorimo o prometni ureditvi v Novi 
Gorici in  kar je tudi že Karmen izpostavila, je problem zaledja.   

Sam se vedno bolj pri takih zadevah počutim kot drugorazredni občan. Občina 
dobi isto nadomestilo zame od države kot za enega v Novi Gorici. Vi pomislite sedaj 
kolesarjenje, vse lepo in prav. Nekdo, ki je iz Prvačine, Branika, Šempasa se ne bo 
mogel voziti s kolesom v službo. Če bo potrebno plačati parkirnino, je to dodaten strošek, 
ki ga nekdo v Novi Gorici nima.  

Predvsem bi bilo treba tu narediti red z avtobusi. Če je lahko avtobus zastonj iz 
Šempetra do Nove Gorice, zakaj ne bi bil tudi iz Prvačine do Nove Gorice, iz Šempasa in 
tako naprej. Tisti srž problema, ki se ga tu ne omenja. Tu je treba okrepiti najprej javni 
prevoz in potem bomo lahko vse strategije na dolgo in široko delali in tudi s tem zmanjšali 
promet. Ker če bo kdo od mene pričakoval, da bom šel v službo s kolesom po dežju 
decembra, se krepko moti.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Zanimiva debata. Pogrešam pa vse te debate na delavnici, ki jih je bilo kar ogromno na to 
temo, ampak z redkimi izjemami tu noter resnično nisem videl nobenega, ki bi lahko 
konkretno in korektno vplival pri pripravi te strategije.  

Anton Peršič, izvolite, imate razpravo.  
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Svetnik Anton Peršič: 
Torej še nekaj o parkiriščih. Vsi stanovalci tu v mestu Nova Gorica imajo parkirišča, 
mogoče nekateri tudi po dve in ti se veliko vozijo na delo izven kraja bivanja, torej tista 
parkirišča so preko dneva recimo osem do deset ur nezapolnjena. Zakaj ne bi tista 
parkirišča bila takrat, ko so prosta na razpolago tudi drugim, ki prihajajo v mesto delati 
oziroma po opravkih? Lahko bi uvedli nek sistem, da se taka prazna parkirišča lahko 
uporabijo v te namene. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Damjana Pavlica, imate repliko? 
 
Svetnica Damijana Pavlica: 
Se opravičujem, razpravo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Želite razpravo? 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Rada bi samo na izvajanje g. Pišota povedala, da mi smo bili tudi na teh delavnicah in  
smo dali te predloge, da bi avtobus tudi do Šempasa imeli zastonj, tako, da ne da ni bilo 
teh pripomb danih, ampak samo ne vem, koliko se to da upoštevati. Prav gotovo pa 
imamo tudi enake težave po krajevnih skupnostih, tako parkiranje, tako dostope do javnih 
ustanov, do šole in kar smo tudi na razpravah na teh delavnicah, kjer moram reči, da nas, 
svetnikov ni bilo dosti, povedali, da imamo tudi tam enake probleme. Dajmo upoštevati 
tudi podeželje.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tadej Pišot, imate repliko? 
 
Svetnik Tadej Pišot: 
Priznam, da se zaradi pomanjkanja časa teh delavnic nisem udeležil, sem pa to z 
brezplačnim avtobusom omenil že, ko je bila debata o brezplačnem javnem prevozu. Zdi 
se mi, da bi bilo treba pač v tej smeri dobro razmisliti, ker bi lahko ena taka zadeva 
počasi sprovedla do tega, da bi se avto vedno manj uporabljal in vedno več javni prevoz. 
 
Marko Tribušon, podžupan:  
Ni več prijavljenih na razpravo in upam, da smo se dobro razumeli. To je predlog Sklepa 
o seznanitvi s Poročilom o pripravi Celostne prometne strategije, ki še ne pomeni, da 
točno to kar je tam zapisano, drži, ampak zato, da danes potrdimo to, da lahko gre ta 
Celostna prometna strategija kot projekt naprej, tako, da razpravo v tem trenutku 
zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o pripravi 
Celostne prometne strategije MONG. Glasujemo. 
 
Od 20 svetnikov jih je 17 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Ana Jug, Uroš Komel, Jožef 
Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, 
Anton Peršič, Tadej Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 
Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Anton Harej.   
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 13. točko. 
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13. točka dnevnega reda 

Predlog Dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG 
za leto 2017 – dopolnitev marec 2017 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Vodja, prosim za poročilo.  
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Pred vami je dopolnitev načrta razpolaganja. Predvsem se dopolnjuje z nekaj zemljišči v 
Grgarju, Lokah, predvsem s temi zemljišči, ki niso več v javni rabi. Med temi je tudi ena 
ureditev zemljiškoknjižnega stanja v neki sodni zadevi in v bistvu ni nekih večjih takih 
pomembnejših zemljišč, s katerimi bi jih odtujevali.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbori? Nimajo pripomb. Svetnice in svetniki, prosim za razpravo. Razprave ni, zato jo 
tudi zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem MONG za leto 2017 – dopolnitev marec 2017. Glasujemo. 
 
Od 20 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Miro Kerševan, Matija 
Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG je bila 
sprejeta. 
 
 
 
14. točka dnevnega reda 

Predlog Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za 
leto 2017 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Vodja, prosim še enkrat. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
V samem pridobivanju gre za pridobivanje zemljišč, vezanih na kategorizirane občinske 
ceste in pač v istem sodnem postopku gre za menjave, tako, da imamo tako pri 
razpolaganju ene dele na istih lokacijah kot pa tudi pri pridobivanju. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tudi tu odbori niso imeli pripomb. Odpiram razpravo. Razprave ni, zato jo zaključujem.
 Dajem na glasovanje predlog Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja MONG za leto 2017. Glasujemo. 
 
Od 21 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
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Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v MONG je bila soglasno 
sprejeta.  
 
 
 
15. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina 
parc. št. 2248 k. o. Solkan 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Gre za ukinitev javnega dobra za namene gradnje krožišča oziroma križišča na Prevalu. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tudi tu ni bilo pripomb. Odpiram razpravo. Razprave ni, zato zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra – nepremičnina parc. št. 2248 k. o. Solkan. Glasujemo. 
 
Od 21 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 
Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
16. točka dnevnega reda 

 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina 
parc. št. 7998/2 k. o. Dornberk 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Gre za zemljišče v Dornberku, potrebno za ureditev razmerij zaradi gradnje pločnika. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbori niso imeli pripomb. Odpiram razpravo. Razprave ni, zato zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra – nepremičnina parc. št. 7998/2 k. o. Dornberk. Glasujemo. 
 
Od 21 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 
Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
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17. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina 
parc. št. 2939/4 k. o. Bate 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Gre za isti primer reševanja tega zatečenega stanja v sodnem postopku v Batah, kjer 
imamo tako v načrtu razpolaganja in pridobivanja in v tem primeru pač je tudi potreba po 
ukinitvi javnega dobra, da te razmere zgoraj lahko uredimo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tudi pri tej točki odbori niso imeli pripomb, zato odpiram razpravo. Razprave ni.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra – nepremičnina parc. št. 2939/4 k. o. Bate. Glasujemo. 
 
Od  21 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 
Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Smo pri zadnji 18. točki današnje seje. 
 
 
 

18. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Kulturnega doma 
Nova Gorica iz leta 2016 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za poročilo. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica za leto 2016 izkazuje 4.810,00 EUR presežka 
prihodkov nad odhodki. Javni zavod predlaga, da se ta sredstva namenijo za nakup 
opreme, in sicer za prenosnik za potrebe programa in programiranja stropnih luči, 
računalnik za potrebe kina ter avdio ojačevalec. Zakonodaja določa, da o načinu 
razpolaganja s presežkom odloča ustanovitelj. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport? 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Na odboru smo ta sklep sprejeli pozitivno in predlagamo, da se ga kot takega sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Razprave ni, zato jo zaključujem.  
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 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad 
odhodki Kulturnega doma Nova Gorica iz leta 2016. Glasujemo. 
 
Od 22 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Ana Jug, 
Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, 
Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
S tem zaključujem današnjo sejo. Hvala lepa in nasvidenje na prihodnji seji. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18,45 uri.  
 
 
 
                  Miran Ljucovič                    Marko Tribušon         
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                  PODŽUPAN                
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