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Številka: 900-8/2013-47 
Nova Gorica, 30. maj 2013 
 
 

 

Z A P I S N I K 
 
 
28. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 30. maja 2013 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.  
 

Sejo je vodil Matej Arčon, župan mestne občine, od 1. do sredine 3. točke pa podžupan, 
Mitja Trtnik. 
 

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

 mag. Vesna Mikuž,  direktorica občinske uprave 

 Simon Klaut, vodja kabineta župana  

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

 Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  

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

 Tatjana Gregorčič, v. d. direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 

 Rajko Leban, direktor Zavoda GOLEA 

 Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica 

 Matjaž Brecelj, pooblaščenec za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja 
Kromberk – Nova Gorica   

 
Matej Arčon, župan: 

Na današnji seji posebno pozdravljam kolega župana Uroša Brežana.  
Zakaj je med nami, boste izvedeli nekoliko kasneje, ko opravimo te proceduralne 

zadeve za začetek seje.  
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 
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- Bojan Bratina 

- Anton Peršič. 

Od 25 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida 
Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Tomaž 
Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Bojan Bratina.  
 
Matej Arčon, župan: 

Na sejo so bili vabljeni k 8. točki zastopnik pacientovih pravic, k 9. točki predstavnica 
Goriške knjižnice Franceta Bevka, k 10. predstavnik zavoda Goriški muzej, k 14. 
predstavnik zavoda GOLEA, k 15. predstavnik Cestnega podjetja Nova Gorica, k 16. 
točki  predstavnik Komunale d.d..  

Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda.  Prosim za prijavo k razpravi. 
Svetnica Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc:  

Imam predlog, da se 21. točka dnevnega reda Dopolnitev letnega načrta pridobivanja 
stvarnega premoženja MONG v letu 2013 umakne in dopolni za naslednjo obravnavo. 

 Gre za zemljišče v k.o. Rožna Dolina, parc. št. 196/3, ki smo ga mi menda že 
prodali, sedaj ga pa ponovno kupujemo in bi prosila, če se točka umakne in se jo dopolni 
za naslednjo obravnavo s prejšnjimi sklepi, da bomo videli, za kakšno ceno je tudi to 
zemljišče šlo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Pravzaprav imam samo eno vprašanje, in sicer Informacija glede poteka aktivnosti za 
vzpostavitev smučišča na Lokvah.   

Ali bomo kaj o tem razpravljali, ali bomo imeli možnost dajati kakšne pripombe, ali 
ste nam to samo dali na dnevni red? Samo toliko, da vem kako se obnašati. 
 
Matej Arčon, župan: 

Za enkrat je gradivo v vednost, da ste seznanjeni z aktivnostmi. Ko bo pripravljen DIIP, 
naj bi potem na julijski seji  s celotnim dokumentom to točko tudi obravnavali. 
 
Svetik Gregor Veličkov: 

Na julijski seji? 
 
Matej Arčon, župan: 

Naslednja seja je julija. Junijske ni, ker smo združili junij in julij. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Januarja sem podal predlog glede smučišča na Lokvah, sedaj smo konec maja in na 
julijski seji bomo sprejemali DIIP, če sem prav razumel. 
 
Matej Arčon, župan: 

Da, ko bo pripravljen. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
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Dobro, dobro.  
 
Matej Arčon, župan: 

Samo eno vprašanje svetnici Darinki Kozinc.  
Vi umikate celotno točko ali samo tisti del? 5. točko pri pridobivanju premoženja. 

Dobro.  
To je edini predlog k dnevnemu redu. Dajem najprej na glasovanje predlog 

svetnice Darinke Kozinc, da se pri 21. točki umakne pri pridobivanju stvarnega 
premoženja točka pod zap. št. 5., k.o. Rožna Dolina, parc.št. 196/3 in dopolni za 
naslednjo obravnavo s prejšnjimi sklepi. Glasujemo.  

 
Od 25 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 2 proti.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš 
Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Milojka 
Valantič, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI sta glasovala: Bojan Bratina, Mitja Trtnik.  
 
Včeraj ste po elektronski pošti dobili tudi dodatno gradivo k točki 5. Volitve članov v 
razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.  

Potrebujemo 17 glasov za uvrstitev te točke na dnevni red. Prosim, če o tem 
predlogu glasujete. Glasujemo. 
  

Od 25 svetnikov jih je 16 glasovalo za, 1 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Mirjam Bon Klanjšček, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida 
Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Robert Žerjal, Stanko 
Žgavc.  
PROTI je glasoval:  Miran Müllner. 
Predlog ni bil sprejet. 
 
Matej Arčon, župan: 

Prosi bi, če ponovimo, ker vse občine to potrjujejo. Žal je taka procedura, da ne bi potem 
bilo julija in bi bili potem zadnji na vrsti.  

Izvolite, g. Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Tu nisem glasoval. Nekorektno se mi zdi, da dobimo gradivo en dan prej in da se na tak 
način dela že vse odkar vodimo te seje. Ne čudi me ta rezultat.  

Prosim, da drugič dobimo gradivo v roku. 
 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta: 
Se opravičujem za malenkostno nevšečnost, kar se tiče tega gradiva.  

Zgodila se je pač ena napaka. V prvem linku, ko ste dobili delovno verzijo, ste 
gradivo za to točko prejeli, potem pa je pomotoma izpadla. Ko smo opazili, da točka 
manjka, smo vam jo poslali in posredovali. Ste pa v delovni verziji linka prejšnji torek to 
točko prejeli.  
  
Matej Arčon, župan:  

Zadnjič smo govorili o tem tudi na svetniških skupinah, ali bo tajno, ali naredimo izredno 
sejo, ampak očitno se je to res zgodilo.  

Izvolite, svetnik Müllner. 
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Svetnik Miran Müllner: 
Glasoval sem proti, pa nisem glasoval zaradi tega, ker je gradivo prišlo šele včeraj, 
ampak iz preprostega razloga, ker komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
ni tega obravnavala.   

Menim, da je treba spoštovati proceduro in ne vidim tu nič spornega, da bi bilo 
potrebno ponavljati glasovanje. Mislim, da je potrebno, da se tudi občinska uprava drži 
procedure. Če svetnik na primer pozabi pritisniti za repliko, rečete, ni možno replicirati. To 
so najmanjše stvari. Tu pa gre za neke pomembne stvari in se nekako zelo močno krši 
procedura.  

Sam temu tudi odločno nasprotujem in mislim, da ker je bilo izglasovano, se ne 
more še enkrat glasovati. 

 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta: 

Samo pojasnilo k temu zapletu.   
Mestni svet je na seji aprila lani imenoval župana v omenjeni razvojni svet kot 

voljenega predstavnika MONG. Pri teh volitvah gre za zaprto listo skladno z njihovim 
statutom, odlokom, karkoli pač že imajo in vse občine so predlagale svoje kandidate na 
enak način in po postopku, ki je predpisan, torej preko kadrovske komisije in tako naprej. 
Sedaj pa gre v bistvu za formalnost, zato, da mestni svet to potrdi, ali pa zavrne. 
 
Matej Arčon, župan:  
Na glasovanje dajem predlog, in sicer kdo je za, da ponovimo to glasovanje, sicer bomo 
dali na julijsko sejo. Glasujemo. 
 

Od 25 svetnikov jih je 18 glasovalo za, 4 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Tomaž Horvat, Aleš 
Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Robert Žerjal. 
PROTI so glasovali: Miran Müllner, Tomaž Slokar, Patricija Šulin, Stanko Žgavc.   
Predlog je bil sprejet.  
 
Matej Arčon, župan: 

Dajem ta predlog še enkrat na glasovanje.  
Izvolite, svetnik Srečko Tratnik. 

 
Svetnik Srečko Tratnik: 

Samo sprašujem, ali je po statutu in poslovniku možno dvakrat glasovati o istem sklepu in 
po katerem členu? 
 
Matej Arčon, župan: 

Ni možno? 
 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta: 

Glejte, statut oziroma poslovnik določa, da v primeru, da pride do kakih nejasnosti in v 
tem primeru sem razbral, da je bila nejasnost, zato, ker v bistvu niste dejansko vedeli niti 
za kaj se odločate in je bil rezultat 16 : 1. Zato se je župan odločil, da ponovite glasovanje 
in ste glasovali 18 za, 4 proti, da se glasovanje ponovi in v tem sam ne vidim nič narobe. 
Sedaj pa … 
 
Matej Arčon, župan:  

Ta točka bo na julijski seji. Hvala lepa.  
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Pri točki 13. Predlog Odloka o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o gospodarskih javnih službah v MONG, hitri postopek, potrebujemo 17 
glasov. Dajem na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Tomaž Horvat, Miro 
Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, 
Stanko Žgavc. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Predlagam, da se 14. točka Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom 
Zavoda GOLEA za leto 2012 na željo direktorja Rajka Lebana premakne iz 14. na 7. 
A točko. Kasneje ima namreč predstavitev delovanja zavoda tudi v Ajdovščini in je prosil, 
če lahko obravnavamo prej to poročilo. Ta predlog dajem na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Tomaž Horvat, Aleš 
Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Tomaž 
Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Predlog je bil sprejet.  
 
Naj uvodoma še povem, da je danes med nami prvič v funkciji načelnice oddelka za 
družbene dejavnosti tudi ga. Marinka Saksida, ki je s 1. majem nastopila to funkcijo.  

Kot sem že povedal je med nami tudi kolega župan Uroš Brežan. Prihaja z  
namenom, da bi nam izročil znak pokroviteljstva Dneva reke Soče.  

Mestna občina to nalogo prevzema za naslednji dve leti. Ta pobuda je bila dana 
že pred nekaj leti s strani avtorice filma o Soči Nadje Velušček in Anje Medved. Bila je 
podprta s strani Zavoda RS za varstvo narave in tudi s strani Ministrstva RS za okolje. Ta 
pobuda je bila potrjena tudi na Svetu regije s strani vseh županov občin, ki spadamo v 
njeno porečje. Podpisano je bilo tudi Pismo o nameri na Svetu regije. Prvo pokroviteljstvo 
je bilo prevzeto s strani Občine Tolmin, bilo je izpeljano kar nekaj aktivnosti in danes je tu 
kolega župan, da nam izroči to primopredajo in ga tudi vabim tu k meni. 

Medtem pa dajem predlog dnevnega reda s spremembami na glasovanje. 

Glasujemo.  
 

Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Tomaž Horvat, Aleš 
Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor 
Veličkov, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
 
Ugotavljam, da je sprejet naslednji dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 27. seje mestnega sveta, ki je bila 18. aprila 2013      
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
4. Poročilo o izvršenih sklepih 27. seje mestnega sveta, ki je bila 18. aprila 2013      
5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja    
6. Poročilo Nadzornega odbora MONG za leto 2012 
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Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na proračunski postavki 

09.034 – Sredstva za programe Turistične zveze - TIC  

Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev na proračunski 

postavki 07.175 – Centralna čistilna naprava 

7. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada za razvoj 
malega gospodarstva Goriške za leto 2012  

7. A     Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Zavoda GOLEA za leto 2012 
8. Predlog Sklepa o seznanitvi z Rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih 

pravic v Novi Gorici od 10.3.2012 do 10.3.2013 
9. Predlog Sklepa o seznanitvi z Zaključnim poročilom za leto 2012 ter Finančnim 

načrtom in programom dela za leti 2013 in 2014 javnega zavoda Goriška knjižnica 
Franceta Bevka Nova Gorica  

10. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 ter s Finančnim načrtom 
in programom dela za leto 2013 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova 
Gorica 

11. Predlog Sklepa o trajnem interesu MONG za delovanje javnega zavoda SNG 
Nova Gorica 

12. Predlog Sklepa v zvezi z nadstandardno zaposlenimi drugimi strokovnimi delavci 
v oddelkih 1. razredov OŠ 

13. Predlog Odloka o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
gospodarskih javnih službah v MONG (hitri postopek) 

15. Predlog Sklepa o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje 
gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest koncesionarja CP Gorica, 
d.d. 

16. Predlog Sklepa o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za mesto Nova 
Gorica  in za vzdrževanje občinskih javnih cest koncesionarja Komunala d.d. 
Nova Gorica 

17. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe 
urejanje in čiščenje javnih površin in o sprejemu programa izvajanja gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest 

18. Odlok o krajevnih skupnostih v MONG (druga obravnava) 
19. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni 

spomenik lokalnega pomena (prva obravnava) 
20. Predlog Sklepa, da grajeno dobro ne služi več svojemu namenu - parc. št. 546/11 

k.o. Gradišče in parc. št. 1554/6 k.o. Solkan 
21. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine 

Nova Gorica v letu 2013 
22. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine 

Nova Gorica v letu 2013 
 
Matej Arčon, župan: 

Uroš, izvoli. 
 
Uroš Brežan, župan Občine Tolmin:  

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovani župan in gostje, lep pozdrav.  
Ni ravno običajno, da drugi župani hodijo na seje mestnega sveta, zato se ti 

župan zahvaljujem, da si me ob tej priložnosti povabil. Mislim, da je prav, da na nek 
formalen način opravimo to izmenjavo.  

Tako kot si povedal, smo se pred dvema letoma v Severno Primorski regiji odločili, 
da bomo začeli praznovati Dan reke Soče na pobudo Anje Medved in Nadje Velušček ter 
Zavoda za varstvo narave RS. Soča je ena od naših naravnih vrednot in ena redkih rek v 
Sloveniji, ki nima svojega dneva, poleg tega, da predstavlja veliko inspiracijo vsem 
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ljudem, umetnikom skozi zgodovino je bila tudi na nek način prinašalka nesreč, vojn. Vse 
to je skozi zgodovino spremljala, danes pa lahko vidimo Sočo, vsi ki ob njej živimo, na 
nek način kot izziv za to, da se spopademo z vsemi interesi, ki se na njej srečujejo in Dan 
reke Soče je prav priložnost, da se srečamo vsi, ki jo občudujemo in vsi tisti, ki jo 
uporabljajo, vsi tisti, ki imajo na njej različne interese, zato smo na to pobudo najprej 
odgovorili v Tolminu in prevzeli to pionirsko vlogo praznovanja Dneva reke Soče.  

Dve leti se je to dogajalo v Tolminu. Ob teh priložnostih smo gostili tudi ministra za 
kmetijstvo in okolje g. Franca Bogoviča, številne strokovnjake, ki se ukvarjajo z vodami, 
pa tudi našim najmlajšim osnovnošolcem smo ob tej priložnosti dali nalogo, da se s Sočo 
spoznavajo in je na ta račun nastalo veliko zelo kvalitetnih umetniških del.   

Po dveh letih tako kot smo se dogovorili, je čas, da to praznovanje, ta Dan reke 
Soče prevzame druga občina. Že v samem začetku je bil namen ta, da tako kot je Soča 
reka dveh držav, da počasi pritegnemo k praznovanju tega dneva tudi občine in ljudi na 
drugi strani meje, se pravi italijanske in zato sem se odločil, da to nalogo ponudim 
županu Mestne občine Nova Gorica, kajti tu živite ob meji, že zelo tesno sodelujete z 
občino Gorica tudi v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje in mislim, 
da ste pravi naslov za to, da boste ta Dan reke Soče, na nek način v dveh letih prenesli 
tudi na drugo stran, na italijansko stran.  

Župan, še enkrat se zahvaljujem za dobro voljo. Predajam ti to skulpturo avtorja 
Andreja Pokorna, katere ime je Sočna Soča se sonči in na nek način simbolizira 
praznovanje Dneva reke Soče. Predajam ti jo v varstvo, tako, da jo boš lahko čez dve leti 
predal naslednjemu županu, naslednji občini, ki bo to praznovanje prenesla potem 
naprej.    

Hkrati pa sem ti prinesel še eno darilo, to je popolnoma nova izdaja Pregljevih 
Tolmincev, ki smo jo ob tristo letnici Tolminskega punta ponovno natisnili v Tolminu. 
Noter so pa ob tej priložnosti naslikane risbe akademskega slikarja Rudija Skočirja in 
tako boš imel priložnost malce bolje spoznati Tolmince tudi skozi zgodovino.  

Hvala ti še enkrat za pripravljenost. 
 

Matej Arčon, župan:  

Hvala Uroš za to lepo gesto. Rad bi povedal, da z velikim veseljem sprejemamo to 
zavezo, da bomo skrbeli za promocijo in vrednotenje naše reke Soče, kot si tudi sam 
povedal.   

Rad bi, spoštovane svetnice in svetniki, predstavil samo nekaj aktivnosti, ki bodo 
ob tem dnevu v letošnjem letu tudi potekale. Začeli bomo seveda čez približno 14 dni s 
Svetovnim prvenstvom kajakov in kanujev na divjih vodah v disciplini spust, ki bom med 
14. in 16. junijem v Solkanu. Čez 14 dni kasneje, med 29. in 30. Junijem, bo tu mladinska 
mednarodna tekma v kajaku, in sicer slalom Olympic hopes kot ga imenujejo, tu bo 
prisotnih okrog tristo mladih iz osemnajstih držav, pa tudi iz Amerike in Nove Zelandije. 
Aktivnosti se bodo nadaljevale skozi Poletje ob Soči, ki ga organizira Športno društvo 
Sonček, konec avgusta bo zelo zanimiva retro kajak tekma v kajaku v stilu osemdesetih 
let z obujanjem starih tehnik kajakaške vožnje, sledil bo tudi filmski festival Goriški festival 
športov v naravi, pa tradicionalna Soška regata, oktobra pa bo tudi strokovna konferenca  
na temo kakovosti površinskih voda, tako, da bomo skozi vse te dogodke imeli promocijo 
tudi reke Soče, ki povezuje najine občine, občine ob reki Soči in tudi dve državi.  

Tako, da hvala lepa za to pozornost in mislim, da bomo skozi te dogodke resnično 
dobro obeležili to našo reko. Hvala lepa.  

Prosil bi kolega svetnika, podžupana Mitjo Trtnika, če za pol ure prevzame 
vodenje seje.  

 
 

                Miran Ljucovič                                                                             Matej Arčon  
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                           ŽUPAN  
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VODENJE SEJE JE PREVZEL MITJA TRTNIK, PODŽUPAN.  

 
 

 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 27. seje mestnega sveta, ki je bila 18. aprila 2013  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Odpiram razpravo.  

Ker razprave ni, dajem na glasovanje potrditev zapisnika 27. seje mestnega 
sveta, ki je bila 18. aprila 2013. Glasujemo. 

 
Od 28 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton 
Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, 
Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Milojka Valantič, Valter 
Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Zapisnik 27. seje mestnega sveta MONG, ki je bila 18. aprila 2013, je bil sprejet.   

 

PRILOGA 1  
 
 
 

2. točka dnevnega reda 
Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 

 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Odpiram razpravo. Prijavite se, prosim.  

Izvolite, g. Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Na zadnji seji sem imel vprašanje ter predlog in na to sem dobil odgovor. Moram pa 
pokomentirati.  

Najprej bom pokomentiral na tisto vprašanje o železniškem oziroma cestnem 
podvozu na cesti med Branikom in Štanjelom. Problematiko o tej stvari je sprožil že pred 
dvema letoma g. Žerjal in  kronološko to zgleda tako. Po tej  pobudi je mestna občina leta 
2011 seznanila s to problematiko Slovenske železnice in upravljavca cest. Leta 2012  je 
občina od obeh dobila odgovor in leta 2013 »Čakamo na redni letni pregled nalog in 
takrat se bo ponovno preverjalo v kakšni fazi je postopek modernizacije omenjene 
ceste«.  

Zgleda, da smo zadovoljni s takimi aktivnostmi, vendar sam ne morem biti in zato 
sprašujem, koliko bo teh letnih pregledov potrebno, da bo ta modernizacija končno lahko 
urejena?  

Moj drugi predlog je bil iskanje rešitve za zaščito taborskega obzidja na Vitovljah. 
Občina se zaveda pomena tega spomenika, saj ga je sama razglasila za spomenik v 
prvem varstvenem režimu, ki določa varovanje spomenika v celoti, dovoljene dejavnosti 
in možne posege na spomenik. Vlaganje proračunskih sredstev v obnovo kulturne 
dediščine, ki ni last občine, obravnava tudi Zakon o varstvu kulturne dediščine.  



 
 

 

 

9 

Sprašujem se, ali občina želi ohranjati spomenik, ki ga je sama določila za 
spomenik? Vse te podlage so dovolj za neke vrste avtomatizma, ki sam sproži potrebne 
ukrepe. Če povem bolj po domače, če ob vsaki nesreči, ki se zgodi, pokličemo 112 ali 
113 in takrat pridejo na pomoč tisti, ki so za to zadolženi, če tu že leta in leta opozarjamo 
na problem, da se neka stvar uničuje, tega avtomatizma in tega nihče od teh služb ne 
naredi nič, razen na papirju. Zaščita je samo na papirju, dejansko pa ni nobene zaščite.  

Mislim, da so sedaj izpolnjeni vsi pogoji in tudi dovolj je vzrokov za začetek 
obnove. Glede na dejansko stanje obzidja veliko teorije ne bo več potrebno.  

 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Naslednja prijavljena je svetnica Patricija Šulin, izvolite. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 

Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo se lepo zahvaljujem za prejeti odgovor, 
ne toliko za to, ker so mi odgovorili, ampak zaradi njegove vsebine.  

Predlagala sem, da bi se na parkirišče za jadralce in zmajarje pred Trnovim 
vzpostavilo nekakšen objekt, kjer bi se lahko obiskovalci tega območja lahko tudi ustavili, 
okrepčali in tako naprej, kjer bi bila mogoče tudi neka info točka za namene turistične 
promocije naše občine. Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo mi je odgovoril, 
da bodo ta prostor uredili in da so v skladu z OPN-jem zagotovili primerno stavbno 
zemljišče ob tem parkirišču, kjer bo lastniku vzletnega mesta v zgrajenem objektu nudil 
tudi vse potrebno za osvežitev in okrepitev športnih letalcev, kolesarjev in mimo vozečih 
izletnikov.  

Mislim, da v kolikor bo to tudi realizirano, predvidevam, da v naslednjem letu, bo 
to tudi neka turistična dodatna promocija in pridobitev tako za občino kot za samo 
Krajevno skupnost Trnovo. Tako, da še enkrat hvala lepa za vse napore. 

  
Mitja Trtnik, podžupan: 
Naslednji je Robert Žerjal, izvolite. Pripravi naj se Darinka Kozinc.  
 
Svetnik Robert Žerjal: 
Najprej bi se zahvalil oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe za odgovor 
glede Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Novi Gorici z željo, da se ta investicija 
dokonča v skladu z načrti in tudi za stališče, da se bo MONG tudi skozi mestni svet 
zavzemala za dokončanje te prepotrebne investicije, ki sigurno pomembno vpliva na 
razvoj gospodarstva regije, saj sami vemo kakšni so podatki za goriško gospodarstvo in 
ta investicija je vsekakor bistveni element pri zagonu gospodarstva oziroma kamenček v 
zagonu gospodarstva naše regije.   

Poleg tega bi samo še enkrat apeliral na župana in na strokovne službe, da se v 
to prizadevanje vključijo tudi skozi regijske ustanove in k temu poskušajo pritegniti tudi 
ostale občine Goriške regije, kajti vemo, da govorimo o Medpodjetniškem 
izobraževalnem centru – regijskem in jasno je, da se morajo tudi ostale občine vključiti v 
dokončanje tega projekta, da ne bi prišli v stanje, da bo potrebno vračati sredstva državi, 
ki jih je pač namenila temu.  

Še kot zaključno misel. Največji interes, da ta center zaživi pa je sigurno v MONG, 
zato moramo biti tu še posebej aktivni.  

 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Svetnica Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Rada bi  samo pokomentirala mojo prejšnjo pobudo oziroma vprašanje glede dodatnih 
igralnih površin pri vrtcu Julke Pavletič v Solkanu. Včeraj smo namreč ta vrtec slavnostno 
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odprli in moram reči, da je prelep in dejansko v zadovoljstvo vseh tistih, ki bodo tam delali 
in bivali. Prav tako bi se ob tej priložnosti rada zahvalila tudi oddelku za družbene 
dejavnosti, ki je takoj po moji pobudi sklical sestanek in smo se glede te problematike 
lepo dogovorili na oddelku in se jim seveda zato tudi zahvaljujem.   

Nekoliko manj sem zadovoljna z odgovorom glede postajališča zlasti za starejše 
krajane in krajanke iz Žabjega kraja. Govorim o postajališču mestnega avtobusa v 
Solkanu. Namreč odgovor, ki sem ga dobila od oddelka za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe, sem seveda posredovala v tej obliki in so rekli, da nikakor niso s tem 
odgovorom zadovoljni in da računajo na posluh mestne občine, da bodo vendarle ta 
problem rešili kako drugače, ker so ostale postaje razmeroma predaleč. Govorim seveda 
o starejši populaciji.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Naslednji je svetnik Tomaž Slokar, izvolite. 
  
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 

Na prejšnji seji sem postavil vprašanje občinski upravi, da opravi nadzor nad izračunom 
oziroma strukturo posameznih postavk cene smetarine in nisem prejel odgovora od 
občinske uprave ampak od Komunale, ki moram reči, da je korekten in pošten in je tudi 
dejansko potrdil to, kar sem postavil kot domnevo, namreč, da struktura cene ni pravilno 
postavljena. Iz Komunale so tudi odgovorili, da je potrebno po novem elaboratu uskladiti, 
najbrž oni to navezujejo skupaj na povišanje cene.     

Ne glede na to, bi bolj izrazil neko nezadovoljstvo do same občinske uprave in ga. 
načelnica, nadzor nad cenami dela občinska uprava, ne pa izvajalec sam nad sabo. 
Tako, da me malo žalosti vaša pasivnost pri tem, da posredujete vprašanja in dobite 
odgovore, ki so sicer korektni, ampak se mi nekako zdi, da vašo vlogo nadzornika nad 
tem jemljete bolj na en lahek, prelahek način.  

Tako, da bi vam priporočil, da se v to zadevo poglobite in se z njo začnete malo 
ukvarjati in da se v nekem doglednem času te zadeve uskladijo z dejanskim stanjem. 
Razmere pri pobiranju smeti so se namreč v zadnjih letih bistveno spremenile. To je tudi 
povedala sama Komunala in prosim, da pristopite ter da se čim prej uskladitev teh 
cenikov uredi. Sicer pa hvala za odgovor. 
  
Mitja Trtnik, podžupan: 

Naslednji je Rijavec Boris, izvolite.  
 
Svetnik Boris Rijavec: 

Najprej tudi z moje strani zahvala oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo glede 
odgovora na mojo pobudo, ki se je nanašala na problematiko v zvezi z dostopno potjo do 
stanovanjskih objektov v Grgarju. Predlagal bi samo, da se ta postopek čim bolj pospeši 
in čim hitreje reši.  

Druga zadeva pa je pobuda, ki sem jo dal v zvezi s prekategorizacijo dostopne 
poti do poslovno stanovanjskega objekta posestva LAS. Tu moram iskreno povedati, da z 
odgovorom nisem najbolj zadovoljen, predvsem pa v tem smislu, ker sem mnenja, da 
vseeno ni zunanji presojevalec tisti, ki naj bi odločal o tem, kaj bo mestna občina na 
svojem teritoriju, če tako rečem, prekategorizirala ali ne.  

Zato predlagam načelniku oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo, tako 
kot sem že napisal pred dnevi v e-mailu, da se sestanemo tudi z vpletenimi, če tako 
rečem, ki se jih ta problematika dotika in podrobneje pogledamo vse argumente, ki so za 
to potrebni, kar tudi oddelek priznava in dorečemo zadevo, kajti vleče se že precej časa.  

Predvsem pa bi rad opozoril kot že enkrat, da je po mojem čisto osebnem mnenju  
občinska uprava skupaj z vsemi nami tista, ki naj bi odločila oziroma potrdila 
kategorizacijo, ali pa tudi ne, ne pa nekakšen zunanji presojevalec.  
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Mitja Trtnik, podžupan:  

Svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 
  
Svetnik Gregor Veličkov: 

Sam sem postavil nekaj vprašanj v zvezi z Občinskim prostorskim načrtom oziroma 
OPPN-ji, ki so potrebni za gradnjo na podlagi Občinskega prostorskega načrta.  

Kot sem že poudaril na prejšnji seji, smo bili vsi v prepričanju, da se bo s 
sprejetjem OPN-ja sprostila gradnja v Novi Gorici, pa temu ni tako. Ugotavljamo, da je 
potrebno  praktično za vsa območja sprejeti OPPN, tudi za tista, ki takšnega OPPN-ja ne 
rabijo.  Postavil sem predlog, da bi izvzeli sprejem OPPN-jev na vseh območjih, ki jih ne 
rabijo, razen za tista, ki jih določi občinska služba, npr. Bonetovšče - plazovito, Šmihel - 
zgornji del. Drugje se jih izvzame. Zakaj bi posamezna parcela na nekem polju 
potrebovala OPPN?  

Dobim odgovor, da sedaj pripravljajo izdelavo območij na katerih OPPN-ji niso 
potrebni. Po desetih letih sprejemanja OPN-ja se sedaj občinska služba začne 
spraševati, ali so OPPN-ji sploh potrebni. Ali se zavedamo, da občani ne morejo graditi, 
ali se zavedamo, da zaviramo razvoj te občine?  

Za rešitev tega problema sem predlagal tudi razlago 106.  člena OPN-ja, in sicer: 
»Za razrešitev iste problematike predlagam, da poda mestni svet na naslednji seji 
mestnega sveta razlago 106. člena OPN…«, da ne berem naprej, kjer bi se lahko tudi 
razrešila ta problematika in dobim odgovor, oprostite: «Zahtevo za obvezno razlago 
določb občinskih splošnih aktov ima pravico predlagati vsak mestni svetnik. Zahteva 
mora vsebovati naslov OPPN, številko člena (sem dodal), razlago (sem jo dal). Zahtevo 
za obvezno razlago najprej obravnava statutarno-pravna komisija, nato če odloči, itd.«  

Če podam predlog za obvezno razlago na seji mestnega sveta, prosim, da to 
uvrstite na statutarno-pravno komisijo, ne pa, da mi odgovarjate take nebulozne 
odgovore.  

PRILOGA 2  
 

 
 
3. točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Kot prvi prijavljeni je Tomaž Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar:  

Podal bi sledeče svetniško vprašanje. 
Iz lokalnih časopisov smo razbrali, da se je že dvakrat dogodilo, da sta iz najvišje 

novogoriške stavbe odpadla dva večja steklena dela iz dveh oken te stavbe in to na 
površine, ki se uporabljajo kot javne. Tudi sicer mimoidoči opažajo, da ob burji okoli teh 
oken plapolajo neke vrste tesnilne gume, kar daje misliti, da se lahko kaj takega ponovno 
pripeti. Do sedaj smo o tej temi poleg poročanja o dogodkih zasledili le šaljive zgodbe, 
kot na primer, da ob naročilu kave ob lepem sončnem vremenu, dobi posameznik na 
mizo še veliko porcijo stekla. Menim, da je zadeva  zelo resna in zaskrbljujoča.  

Župana in občinsko upravo sprašujem, kako to, da vam ni prišlo mogoče na misel, 
če vam pa je se v naprej opravičujem, da bi pozvali lokalno pristojno inšpekcijo, da 
razišče dogodke ter poda ugotovitve in morebitne ukrepe? Znano mi je, da so na primer 
inšpekcije ob podobnih dogodkih v preteklosti, ki so se zgodili v Ljubljani, odgovorno in 
odločno ukrepale.  
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Spoštovani župan, glede na resno varnostno problematiko mimoidočih, 
pričakujem, da boste zadevo nemudoma proučili in izvedli ustrezne korake.  
 

PRILOGA 3  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Naslednji svetnik je Uroš Saksida, izvolite. 
 
Svetnik mag. Uroš Saksida:  

Imel bi eno lažjo temo, malo predpočitniško, in sicer vprašanje za Goriško knjižnico 
Franceta Bevka.   

Tako kot pri ostalih se tudi v primeru knjig in branja vedno bolj uveljavlja sodobna 
tehnologija. Tu imam predvsem v mislih elektronsko branje teh knjig oziroma tako 
imenovane e-knjige. V zadnjem mesecu je pričel v Sloveniji tudi projekt Biblos, katerega 
del v poskusni fazi je tudi naša knjižnica. V tem sistemu je sicer trenutno samo sto 
slovenskih knjig, elektronskih knjig, kar je seveda res le simbolična številka. Lahko 
rečemo, da elektronske izdaje knjig imajo tudi več prednosti pred tiskanimi, med drugimi 
recimo, kar je večkrat bila debata v našem mestnem svetu, da nismo omejeni na delovni 
čas knjižnice, ker kakor vemo je predvsem pereče v poletnih mesecih.   

Zato me zanima, kako hitro bo knjižnica dodajala nove izvode slovenskih 
elektronskih knjig, torej ali bo v prihodnje dala poudarek na elektronski knjigi v taki meri, 
da bo ta izposoja res zanimiva za uporabnike, ne pa le simbolična, ali se bo iz 
razpoložljivega finančnega fonda namenjalo v prihodnje večji delež elektronskim 
izdajam?  

Seveda s tem v povezavi me zanima tudi kakšni so v prihodnje založniški trendi 
glede elektronskih izdaj in kakšen delež novih naslovov slovenskih knjig v knjižnici lahko 
pričakujemo v naslednjih dveh letih v elektronski obliki v primerjavi s tiskano izdajo?  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Naslednja je svetnica Ana Marija Rijavec, izvolite.  
  
Svetnica Ana Marija Rijavec: 

Pobudo, ki jo bom sedaj prebrala, sem podala v daljši obrazloženi obliki g. tajniku 
Ljucoviču, sedaj pa bom podala skrajšano obliko. Upam, da jo boste razumeli.  

Že v letu 2008 je Občina Ajdovščina pristopila k projektu za oblikovanje enotne 
blagovne znamke in embalaže za kmetijske pridelke, posebno pa za sadje Vipavske 
doline. Tako je bila izdelana celostna grafična podoba in logotip s sloganom Sončno – 
sočno. Stroške sta krili občini Ajdovščina in Vipava in tudi pridobljena sredstva iz razpisa 
Leader. Tako je bilo v zadnjih petih letih naročenih in izdelanih več kot 100.000 zabojev.  

Za embalažo Sončno – sočno je velik interes kmetovalcev tudi iz naše občine, 
zato dajem pobudo, da k projektu pristopi tudi MONG in tako podpre domače pridelovalce 
sadja, istočasno pa se s takim projektom krepi skupna blagovna znamka vse Vipavske 
doline.  

PRILOGA 4  

 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Naslednji je Srečko Tratnik, izvolite.  
  
Svetnik Srečko Tratnik: 

Kratka pobuda.  
Začetek bi bil ta, da glede na to, da je naše lepo mesto Nova Gorica z vidika 

urejenosti prostora urejeno skoraj v celoti in da imamo lepo mesto, bi rad opozoril na eno 
redkih oziroma zadnjih še neurejenih zadev.  
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Odgovorne v MONG, ki se ukvarjajo z varnostjo v cestnem prometu in odgovorne 
v MONG, ki se ukvarjajo s cestno signalizacijo, pozivam, da uredijo križišče ob stolpnici 
na Majskih poljanah. Novo nastalo križišče med Prvomajsko ulico in cesto, ki pelje na 
parkirišče Supernove je neoznačeno oziroma brez cestne signalizacije. Zelo pa je 
frekvenčno in potencialno za prometno nesrečo. 

 
PRILOGA 5  

 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Naslednji je svetnik Stanko Žgavc, izvolite.  
 
Svetnik Stanko Žgavc: 

Imam eno pobudo.   
Stanovalci Ulice Gradnikove brigade v Novi Gorici opozarjajo, da med njimi živijo 

tudi ljudje, ki so zaradi različnih vzrokov gibalno ovirani, zato ne morejo uporabljati 
parkirišč v obeh garažnih hišah na tej ulici.  

Za zagotovitev enakih možnosti predlagajo, da se pri vhodu v ti dve garažni hiši 
postavi klančina in da se v pritlični etaži, se pravi na nivoju teh klančin označijo parkirna 
mesta rezervirana za invalide.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Naslednji je svetnik Bojan Bratina. 
  
Svetnik Bojan Bratina: 

Spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani podžupan, za današnjo sejo imam pripravljeni 
dve pobudi in svet seznanjam s prvim predlogom. Sicer naj mestni svet na eni prihodnjih 
sej poglobljeno obravnava aktivnosti, ki so povezane z uresničevanjem strategije za 
zmanjšanje neenakosti v zdravju, s krepitvijo zdravja v Goriški regiji.  

Usmeritve strategije gredo v krepitev aktivnosti, ki so povezane z dejavnim 
delovanjem znotraj javnih zdravstvenih zavodov in so povezane tudi s pobudami civilnih 
družb in skupin. Zlasti so pomembne tiste aktivnosti, ki odpravljajo razlike v zdravju med 
posameznimi socialnimi izobrazbenimi ali kulturnimi skupinami in omogočajo s 
preventivno dejavnostjo manjše nemožnosti za obolevanje, s hitro intervencijo pa tudi 
umrljivost ali dolgotrajno zdravljenje. S slabšanjem socialnega položaja ljudi se slabša 
tudi psihofizična kondicija, ki nosi posledice v zmanjšani skrbi za lastno zdravje in 
preventivno delovanje,  premagovanje skrbi za hiter in poceni zaslužek, vse manjši 
interes za ustvarjanje zdravega delovnega in bivalnega okolja postopoma tudi za zdravje 
ljudi v neposrednem delovnem procesu, za dostojno preživetje vseh tistih, ki jim ni dana 
možnost, da v tem procesu sodelujejo.   

Naj že na tem mestu izrazim podporo vsem aktivnostim, ki pomenijo preventivno 
delovanje pri zgodnjem odkrivanjem zločestih bolezni in zasvojenosti. Govorim o Svitu, 
Dori, Zori, programu Cindi, Telecap in podobnim, kakor tudi prizadevanjem, da bi pri 
šempetrski bolnišnici dobili sodoben urgentni center. Podatki, ki jih potrebujemo so 
pomembni za usmeritev naših aktivnosti. Če kažejo podatki, da se na presejalne 
programe javlja malo ljudi, je treba prebivalce spodbuditi, da se odločijo za zgodnje 
testiranje. Če je na našem območju glede na obstoječe kazalce treba intenzivirati delo ali 
ustanovitev središča, moramo to spodbuditi. Opažam, da se pogosto pojavljajo položaji, 
ko je treba interventno ali urgentno posredovati zlasti pri starejših občanih, zato je postaja 
urgence na Goriškem nujna.  

Za razumevanje in pričakovano ukrepanje, se vam zahvaljujem.  
 

Svetnik je podal še pismeno pobudo v zvezi z izgradnjo vodovoda Fobca.  
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PRILOGA 6, 7  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Naslednja je svetnica Patricija Šulin, izvolite. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 

Na 24. redni seji Mestnega sveta MONG 24. januarja letos smo sprejeli sklep, da javni 
zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica od Euroinvesta d.o.o., odkupi 
poslovne prostore Davčne uprave na Ul. Gradnikove brigade v Novi Gorici, za potrebe po 
dodatnih prostorih zdravstvenega doma.   

Na seji smo svetniki bili enotnega mnenja glede tega, da so nekateri prostori v 
katerih Zdravstveni dom Nova Gorica izvaja zdravstveno dejavnost neprimerni ter da je 
nujno potrebno pridobiti dodatne površine za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma 
Nova Gorica.    

S predlaganim nakupom poslovne stavbe v katerem je trenutno locirana Davčna 
uprava, se svetniki Slovenske demokratske stranke nismo strinjali, saj menimo, da je 
stavba stara in dotrajana, na neprimerni lokaciji, kar bi terjalo veliko adaptacijskih del in 
sredstev za ureditev obstoječe stavbe za potrebe zdravstvenega doma in smo na seji 
predlagali novogradnjo na enem izmed že obstoječih zemljišč v lasti MONG oziroma 
iskanje druge ustreznejše  rešitve.  

Terminski načrt, ki ga je zdravstveni dom predložil, je glede smotrnosti in 
koristnosti investicije navajal, da se bo stavba Davčne uprave odkupila aprila letos. Sam 
objekt pa naj bi se prevzel v juniju letos.  

Zanima me, ali se je stavba v aprilu že odkupila in kako poteka načrtovani 
prevzem in adaptacija stavbe s strani Zdravstvenega doma Nova Gorica?  

Sicer še vedno menim, da je nakup neracionalen in tvegan tudi iz vidika, ker se 
bodoči lastnik Euroinvest mora dogovarjati s komercialnimi bankami glede soglasja v 
zvezi s sklenitvijo pravnega posla.  

Upam sicer, da vse poteka tako, kot je bilo načrtovano in da ni to še ena izmed 
slabih odločitev na račun davkoplačevalskega denarja, ki jih je bilo menda zaradi različnih 
interesov posameznih lokalnih lobijev v MONG že veliko.  
 
Svetnica je podala še pismeni predlog v zvezi s pojavom kanalizacijskih vod na pešpoti iz 
Solkana do kajak centra, predlog, da se na dnevni red ene izmed prihodnjih sej Mestnega 
sveta MONG uvrsti točka, kjer bo svetnikom in javnosti predstavljena tematika finančne 
perspektive »Evropa 2000« ter financiranja projektov iz evropskih skladov do leta 2020 s 
strani MONG in vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo relacije v smislu dogovorov in 
aktivnosti, ki bi lahko v našo občino pripeljali investitorje, kar bi imelo za posledico tudi 
odpiranje novih delovnih mest. 

PRILOGA 8  

 
 
      Miran Ljucovič                                                                             Mitja Trtnik   
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                       PODŽUPAN  
 
 
 
VODENJE SEJE JE PREVZEL MATEJ ARČON, ŽUPAN.  
 
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Gregor Veličkov, pripravi naj se Tomaž Horvat.  
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Svetnik Gregor Veličkov: 
Podal sem dve pobudi, in sicer v pisni obliki, tako, da bom eno od njiju poskusil 
predstaviti bolj na hitro.   

Prva pobuda se nanaša na gradnjo v Bonetovščah. S strani skupine graditeljev 
Bonetovšče sem namreč dobil precej obširen dopis. Moram reči, da so bili zelo 
razočarani nad odgovorim, ki ga je dala mestna uprava v zvezi z Bonetovščem ter 
možnostjo gradnje na tem območju in so mi dali tudi nekatere zanimive predloge. 
Mogoče so bo pa po tej strani kaj premaknilo, če ne bomo pa dobili kakšno drugo 
območje in bomo tam poskušali. 

Drugo pobudo, ki jo bom predstavil, sem poimenoval »Zelena straža«. Gre za to, 
da bi lahko mestna občina po moji oceni in tudi po oceni nekaterih drugih pridobila kar 
nekaj sredstev iz naslova uporabe piknik prostorov po Trnovskem gozdu. Vemo, da 
poleti, kadar se ogreje beton v Novi Gorici, stari Gorici in okolici postane Trnovski gozd 
kar dobro obiskan. Najmanj sto piknik prostorov bi lahko občina uredila na tem območju. 
O tem sem se pogovarjal tudi s predstavniki KS Lokve, ki so pripravljeni pomagati tako 
fizično, kot tudi pri določitvi lokacije.   

Mislim, da bi bilo potrebno za to nalogo storiti sledeče, in sicer opredeliti prostore 
za piknik prostore. Opredeliti na primer dva tipska piknik prostora, eden s kuriščem na 
odprtem, eden brez kurišča v gozdu, postaviti te piknik prostore tipske na prej določene 
lokacije,  imenovati na primer dve osebi, najraje iz Lokvi, ki bosta urejali piknik prostore, 
nadzirali, da se mogoče ljudje ne zadržujejo ali pa imajo piknike tudi na drugih, 
prepovedanih lokacijah. Potrebno bi bilo opredeliti, kje se bodo prodajale dovolilnice za te 
piknik prostore, na primer v Novi Gorici, na Trnovem in na Lokvah.  

Nadalje, gotovo bi bilo treba postaviti pred vhodom, ali pa nekje pri gostilni, ali pa 
pri odcepu na Sveto Goro eno tablo za urejanje tega območja. Opredeliti bi bilo potrebno 
tarifo za eno dnevno uporabo piknik prostora, tu predlagam recimo 5,00 EUR. Opredeliti 
bi bilo potrebno prekršek za uporabo prostora, ki ni opredeljen kot piknik prostor in 
določiti kazni za ta prekršek. 

Ta odlok, ki ga predlagam, je mogoče sprejeti v relativno kratkem času, če je 
seveda volja, če so na voljo človeški resursi. Ocenjujem pa, da bi recimo za teh 
omenjenih sto piknik prostorov pri uporabi devetdeset dni in pri ceni 5,00 EUR, lahko 
občina na letni ravni iztržila  45.000,00 EUR. Tu ne omenjam kazni za prekrške, ki bi 
gotovo v prvih dveh letih prinesle občini še dodatno najmanj 15.000,00 EUR.  

Torej, predlog ima na nek način pozitivni vidik tako iz ekološkega vidika, saj bi na 
ta način očistili gozdove odpadkov, finančni vidik sem omenil, to je približno 60.000,00 
EUR letno in varnostni vidik, saj bi se na ta način izognili morebitnim požarom v 
Trnovskem gozdu.  

PRILOGA 9, 10  
 
Matej Arčon, župan: 

Mag. Tomaž Horvat, pripravi naj se Miran Müllner. 
 
Svetnik Tomaž Horvat, mag.: 

Imam svetniško vprašanje.   
Name se obrača vse več občanov v zvezi s hortikulturno ureditvijo mesta. 

Nazadnje so me prebivalci na Ledinah obvestili o nevarnih, neurejenih, starih 40 let in 
previsokih borovcih. Pravijo namreč, da bi morali borovce že zdavnaj zamenjati z drugimi 
drevesi.  

Ker imamo v mestni občini hortikulturno komisijo, me zanima, kako le-ta deluje in 
ali mi lahko dostavi poročilo o delu le-te v zadnjih letih?  

Predlagam tudi, da se na eni od naslednjih sej Mestnega sveta MONG obravnava 
poročilo o delu dotične komisije.  

PRILOGA 11  
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Matej Arčon, župan: 

Miran Müllner, pripravi naj se Boris Rijavec. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Spoštovani, ker ta moja škatlica danes nekam slabo deluje, bom moral povedati s svojimi 
besedami.  

Najprej bi rekel kolegu Veličkovu, da če rabi prostovoljce za »zeleno stražo«, jih 
pri nas z veseljem prispevamo. Mislim … 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim, če se opredelite do vašega vprašanja. 
  
Svetnik Miran Müllner:  

… Trnovski gozd, ampak ne samo na piknike tudi na kaj drugega bo verjetno potrebno iti. 
Podal sem že eno pobudo v pisni obliki, mislim, da je prispela na občinsko upravo. O tisti 
pobudi pa bom razpravljal pri 21. točki, ker menim, da bi bilo prav, da bi se uvrstilo tudi v 
predlog razpolaganja s premoženjem MONG, vendar o tem kasneje.   

Naslednja pobuda pa je glede parkiranja. Čeprav je kolega Tratnik rekel, da ima 
on zadnji predlog za urejanje, mislim, da je v mestu toliko teh stvari, ki bi jih bilo potrebno 
urediti in da ne bo nikoli zadnjega.  

Moj predlog pa je sledeči. Večina javnih parkirišč v MONG na katerih se plačuje 
parkirnina je prvih 30 minut brezplačnih. Ostala so še štiri parkirišča, ki niso 30 minut 
brezplačna. To je na Kidričevi ulici pred pošto, na Ulici Tolminskih puntarjev pred SKB-
jem, pri sodišču na severu in nasproti, za Čebelnjakom oziroma pri Čebelnjaku na 
Kidričevi ulici 18.  

Predlagam, da se uvede polurno brezplačno parkiranje. To pa utemeljujem s tem, 
ker je pač Bevkov trg za dostavna vozila zaprt in ti, ki zjutraj dostavljajo blago po teh 
lokalih, imajo velike, velike težave, da v petnajstih minutah to rešijo in mislim, da bi s tem 
šli precej na roko tako občanom kot tudi tistim, ki opravljajo svojo osnovno dejavnost.  
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Boris Rijavec, pripravi naj se Anton Petrovčič. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 
Imam sicer dve pobudi, vendar eno v zvezi z vzpostavitvijo smučišča na Lokvah in 
aktivnostmi bom podal v pisni obliki, ker pač poslovnik dovoljuje samo eno pobudo.  

Druga moja pobuda pa se nanaša na ureditev problematike pričetka delovanja 
centra za odpadke oziroma Zbirnega centra za odpadke v Grgarju. Ugotavljamo, da je 
center že nekaj časa dokončan, v kar je bilo vloženo veliko truda tako s strani KS Grgar, 
kakor tudi s strani občinske uprave oziroma mestne občine in ne nazadnje je mestna 
občina tudi v ta center vložila znatna finančna sredstva, zato je pravzaprav nerazumljivo 
in na nek način neopravičljivo, da center še ne deluje in ne opravlja svoje funkcije.  

Po razpoložljivih informacijah, ki jih pač imam v tem trenutku, naj bi bil problem v 
tem, da podjetje Komunala noče prevzeti tega centra v upravljanje. Razlog naj bi tičal v 
zavrnitvi povišanja cen, ki smo jo svetniki in svetnice izglasovali na eni izmed prejšnjih 
sej. V KS Grgar so to nekoliko šaljivo poimenovali »Komunalac vrača udarac«. Upam, da 
res ni kaj resnice v tem.  

V kolikor te trditve pa vendarle držijo, predlagam županu, da se nemudoma prične 
z vsemi aktivnostmi katerih rezultat bo samo eden in to je, da prične zbirni center 
nemudoma delovati.  
 
Matej Arčon, župan: 
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Prepričan sem, da boste do naslednje seje dobil tudi ustrezne odgovore in da bo do 
naslednje seje zagotovo ta center tudi odprt. Bili so sicer namigi, da so nesoglasja med 
občino in Komunalo, kar ne drži.   

Mislim, da je ta teden, vsaj upam, tudi predsednik krajevne skupnosti predal 
upravljavcu vso dokumentacijo PID-e in ključe. Manjka samo podpis pogodbe med 
koncesionarjem ter občino in prepričan sem, da bo ta zaplet zelo hitro tudi odpravljen. 
Vseeno hvala.  

Anton Petrovčič, pripravi naj se Darinka Kozinc. 
 
Svetnik Anton Petrovčič: 

Glede na članek v današnjih Primorskih novicah z naslovom »Funkcionarji pred dilemo« 
dajem naslednjo pobudo oziroma predlog.   

Kadrovska komisija naj še enkrat temeljito prouči naš status, status tistih, ki so v 
članku omenjeni kot tvorni in nam da nedvoumen odgovor. Če je naše delo v mestnem 
svetu res tako v konfliktu, oziroma, če je moje delo v konfliktu s funkcijo direktorja 
Gasilske enote Nova Gorica in bo kadrovska komisija to potrdila, bom takoj podal 
nepreklicni odstop.  

Kar pa se tiče etike in v obrazložitev tega. Sredstva javnega obveščanja in med 
njimi tudi Primorske novice in njihov novinar g. Mitja Marussig so polni pohval in lepih 
besed, ko naši gasilci nastopijo v vlogi reševalcev, v prometnih nesrečah, požarih, 
poplavah in drugod. Da pa bi se nekdo od teh vsevedov vprašal v kakšnih razmerah ti 
ljudje - reševalci živijo, ko čakajo, da bodo pozvani na intervencijo, kako se lahko operejo 
po intervenciji, odpočijejo in nasploh kakšen je njihov standard, ali so prostori primerni, 
čigavi sploh so, to pa seveda nobenega ne zanima, saj v šestih  letih odkar sem tam, še 
nobeden od novinarjev ni prišel do mene in me poprosil za tovrstno izjavo in ogled 
bivalnih razmer v gasilskem domu.  

Pridite, g. Marussig, ki ste tako etični in predstavite javnosti tudi to stran. Do 
takrat, g. Marussig, ko mi bo rečeno, da moje funkcije v mestnem svetu ne smem več 
opravljati, ker je to nezdružljivo s funkcijo direktorja Javnega zavoda za gasilsko in 
reševalno dejavnost, si bom z vsem svojim bitjem prizadeval, da se razmere na tem 
področju izboljšajo.  

PRILOGA 12  

 
 

Matej Arčon, župan: 
Svetnica Darinka Kozinc, pripravi naj se Valter Vodopivec. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Imam več pobud in vprašanj, ki jih bom podala v pisni obliki glede na 21. člen poslovnika. 
Prebrala pa bom samo eno.  

Sprašujem glede sofinanciranja javnih del. Ali se bo tu seveda ustrezno ukrepalo? 
Naj si dovolim pripombo da smo ravno socialdemokrati pri rebalansu proračuna vztrajali 
pri povišanju postavke za sofinanciranje javnih del in je bilo to tudi sprejeto.   

V Primorskih novicah smo lahko 25. maja prebrali izpod peresa Ambroža Sardoča 
v članku Stop za javna dela, da se 23. 5. MONG umika, ker je porabila vsa sredstva. To 
je seveda precej nezaslišano, da ob povečevanju brezposelnosti v goriški občini in levjem 
deležu sofinanciranja države, mestna občina ne najde rešitev, še zlasti zato, ker smo 
svetniki župana že velikokrat opozarjali, da je potrebno pripraviti tako proti krizno 
strategijo oziroma nabor ukrepov, ki bi blažili stisko ljudi in bojim se, da v MONG še 
vedno mislimo, da smo nekakšen srečen otok v naši državi.  

 

Svetnica je postavila še pismeno vprašanje v zvezi z urejanjem kanalizacije v Ulici 
Milojke Štrukelj v Solkanu, predlog, da se na naslednji seji dostavi poročilo o aktivnostih 
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in rezultatih dela EZTS, predlog za spremembo statuta in ukinitev mednarodne komisije, 
vprašanje v kateri fazi je izgradnja odvodnika v Sočo in vprašanje glede preimenovanja 
spominskega parka NOB na Trnovem v Park IX. Korpusa.  
 

PRILOGA 13  
 
Matej Arčon, župan: 

Kot zadnji je svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Imam eno vprašanje načelniku g. Niku Jurci.  
Mestni svet je večkrat obravnaval različne planske dokumente, ki urejajo prostor in 

v katerih je obdeloval tudi območje severovzhodno od »borovega gozdička« oziroma 
območje v bližini bivših »Havajev«. V mislim imam parkirišče v obliki polkroga, ki mu 
pravimo tudi »ledvička«.  

Različne usode so bile namenjene temu parkirišču in sedaj sprašujem načelnika, 
kakšna je zadnja veljavna in tista, če tako rečem dokončna. Namreč, velikokrat so se 
vodile živahne polemike v tem mestnem svetu glede tega ali je potrebno, smotrno, 
primerno tisto parkirišče odstraniti, likvidirati, ali je nujno, da ostane tako kot je in služi 
pač svojemu namenu.  

Zato sedaj sprašujem načelnika, kakšna je današnja usoda za tisto parkirišče? 
 

PRILOGA 14  

 
Svetnik Oton Filipič je podal pismeno pobudo glede pojavljanja vandalizma z raznimi 
reklamnimi sporočili in napisi kot npr. cesta skozi Zagorje, cesta skozi Sedovec, reklamni 
zid in obcestni podporni zid pod kamnolom v Solkanu in še kje.  

 
PRILOGA 15  

 
 
 

4. točka dnevnega reda 
Poročilo o izvršenih sklepih 27. seje mestnega sveta, ki je bila 18. aprila 
2013      
  

Matej Arčon, župan: 

Prijava na razpravo. Razprave ni.  
Na glasovanje dajem predlog Poročila o izvršenih sklepih 27. seje mestnega 

sveta, ki je bila 18. aprila 2013. Glasujemo.      

 
Od 23 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja 
Draksler, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Poročilo o izvršenih sklepih 27. seje mestnega sveta, ki je bila 18. aprila 2013 je 
bilo sprejeto.  

PRILOGA 16  
 
 
 
5. točka dnevnega reda 
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Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Matej Arčon, župan: 

K besedi vabim predsednika komisije, g. Stanka Žgavca. Izvolite. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

G. Črtomir Špacapan je podal odstopno izjavo s funkcije mestnega svetnika Mestne 
občine Nova Gorica. Skladno s tem in z Zakonom o lokalnih volitvah ob prehodu mandata 
je občinska volilna komisija ugotovila, da mandat prehaja na kandidata, ki je bil na listi 
ZARES Nova politika vpisan pod številko 2., to je g. Viljem De Brea.  

V zvezi s tem komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da 
mestni svet sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata zaradi odstopa in potrdi 
mandat nadomestnemu članu Mestnega sveta MONG g. Viljemu De Brei. 

  
Matej Arčon, župan: 

Prijave na razpravo. Razprave ni.  
Najprej dajem na glasovanje predlog Ugotovitvenega sklepa, da je Črtomir 

Špacapan nepreklicno odstopil s funkcije svetnika Mestnega sveta MONG. 

Glasujemo.  
 
Od 24 svetnikov jih je 18 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Srečko Tratnik, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Stanko Žgavc. 
Ugotovitveni sklep je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se potrdi mandat novemu svetniku Viljemu 
De Brei. Glasujemo.  

 
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

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

Vabim svetnika Viljema De Breo, da zasede svoje mesto in ga kolegi pospremimo tudi z 
aplavzom. 
 
Izvolite, predsednik komisije. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica je mestno 
občino obvestila, da bo prenehal mandat članom sveta zavoda, in sicer enajstim članom 
zaradi poteka štiri letnega obdobja. MONG ima v svetu zavoda tri predstavnike. Skladno 
s tem so bile pozvane svetniške skupine, da predlagajo kandidate za članstvo v svetu 
zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica.  
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Na podlagi prispelih prijav komisija predlaga, da v svet zavoda Javni zavod za 
gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica kot predstavnike mestne 
občine imenujemo Davida Špacapana in Damjana Winklerja. 

 
Matej Arčon, župan: 

Prijava na razpravo. Razprave ni.  
Na glasovanje dajem predlog komisije, da se v svet zavoda Javni zavod za 

gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica kot predstavnika 
MONG imenujeta David Špacapan in Damjan Winkler. Glasujemo.  
 
Od 24 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 
Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Patricija Šulin, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 

Vračam besedo predsedniku, izvolite. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  
Zavod Vrtec Nova Gorica je mestno občino obvestil, da 10. 6. 2013 poteče svetu zavoda 
štiriletni mandat. V svetu zavoda ima MONG tri predstavnike. V zvezi s tem je komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala svetniške skupine, da predlagajo 
kandidate v svet zavoda in na podlagi prispelih prijav komisija predlaga, da mestni svet v 
svet zavoda Vrtec Nova Gorica imenuje Jano Skok in Ivano Murenc Hero. 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava.  

Ker razprave ni, dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet zavoda 
Vrtec Nova Gorica kot predstavnika MONG imenujeta Jana Skok in Ivana Murenc 
Hero. Glasujemo. 

 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Miran Müllner, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija 
Šulin, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, 
Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 

Izvolite, g. predsednik. 
  
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  
Mestni svet MONG je na aprilski seji sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine iz vrst 
strokovnjakov za pripravo sklepov z namenom vzpodbujanja rabe in predelave lesa v 
MONG.    

Na podlagi prispelih prijav komisija predlaga, da mestni svet imenuje komisijo v  
sestavi mag. Darinka Kozinc, Bojan Kovačič, Boris Rijavec, Bruno Bizjak in Luka Boltar. 

 
Matej Arčon, župan: 
Prijave na razpravo. Razprave ni.  
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Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se v delovno skupino iz vrst 
strokovnjakov za pripravo sklepov z namenom vzpodbujanja rabe in predelave lesa 
v MONG imenuje mag. Darinko Kozinc, Bojana Kovačiča, Borisa Rijavca, Bruna 
Bizjaka in Luko Boltarja. Glasujemo.  
 
Od 26 svetnikov jih je 22 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 
Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Srečko Tratnik, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert 
Žerjal, Stanko Žgavc.  
Sklep je bil sprejet.  
  

Izvolite, g. predsednik. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  

Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca je mestno občino pozval, da poda mnenje o  
prijavljenih kandidatih na razpisano delovno mesto ravnatelja šole. Obvestili so nas, da je 
prispelo sedem prijav. Predložena so bila tudi dokazila o tem, da v bistvu vsi kandidati 
izpolnjujejo pogoje, s tem, da morata dva še opraviti izpit ravnatelja v roku enega leta, kar 
je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da mestni svet 
poda pozitivno mnenje za vse prijavljene kandidate za ravnatelja Osnovne šole Frana 
Erjavca. 
 
Matej Arčon, župan: 

Razprava.  
Ker razprave ni, dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se poda pozitivno 

mnenje k imenovanju Mirjam Bratož, Nadje Pahor Bizjak, Ane Novak Velkavrh, 
Leonide Gregorič, Simona Kraglja, Janeza Kobeta in Sama Božiča za ravnatelja OŠ 
Frana Erjavca Nova Gorica. Glasujemo.  

 
Od 26 svetnikov jih je 22 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida 
Škrlj, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, 
Tomaž Zarifa, Stanko Žgavc.  
Sklep je bil sprejet.  
 

Vračam besedo, predsednik. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  
Mladinski center Nova Gorica je obvestil MONG, da se je na razpis za direktorja prijavilo 
deset kandidatov. Šest kandidatov so povabili na razgovor, predložili so pa tudi sklep iz 
katerega izhaja, da so za direktorico Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica 
izbrali go. Laro Brun in prosijo za soglasje k imenovanju.   

Naj pojasnim na kratko. Komisija je to gradivo dobila že na mizo za prejšnjo sejo, 
datuma se točno ne spominjam, seja je bila v aprilu. Ker je ta sklep bil zelo skop, smo se 
pač odločili, da te zadeve ne bomo obravnavali in smo zahtevali obrazložitev tega sklepa. 
Moram reči, da tudi na začetku seje 21. 5. obrazložitve ni bilo in v tistem trenutku smo se 
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pač odločili, da podamo negativno mnenje. Eden od članov je takrat sejo zapustil, je pa 
drugi član, ki je imel s sabo računalnik opozoril, da je na e-mail dobil obrazložitev oziroma 
to kar je zahtevala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Ko smo se seznanili s to obrazložitvijo, smo se odločili, da o zadevi ponovno 
razpravljamo in smo sklenili predlagati mestnemu svetu, da poda soglasje za imenovanje 
Lare Brun za direktorico Mladinskega centra Nova Gorica. 

 
Matej Arčon, župan: 
Prijava na razpravo.  

Prvi je Boris Rijavec, izvolite. 
 
Svetnik Boris Rijavec:  

Čisto na kratko povedano, ne bom komentiral primernosti ne enega, ne drugega 
kandidata, ki sta bila v igri za to mesto in niti sklepa komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.  

Izrazil bi le nekoliko začudenje nad tem preobratom. Kajti, če se spomnimo na eni 
izmed prejšnjih sej, smo bili tu priča predstavitvi direktorja, ki nam je predstavil vse 
aktivnosti, ki jih je mladinski center vpeljal in tako naprej. Tisti dan se nisem vključeval v 
debato, sem jo pozorno poslušal in takrat sem dobil vtis in prepričanje, da so s strani 
svetnic in svetnikov deževale same pohvale. Zato me ta zadeva, ki je danes tu čudi, pa z 
vsem spoštovanjem do predlagane kandidatke.  
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnica Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Tudi sama bi se pridružila razpravi mojega predhodnika g. Rijavca.  
Namreč, čudita me dve stvari. Najprej me čudi to, kar ste obrazložili, g. predsednik 

komisije, se pravi glede vaše odločitve znotraj komisije, ko ni bilo obrazložitve, pa je 
obrazložitev prišla, ko je nekdo od članov komisije zapustil sejo. Skratka zgleda, da tudi 
ta predlog ni bil čisto usklajen med člani komisije, če je eden zapustil sejo prej, glede na 
to, da ste imeli prej drugačno odločitev, to je prva zadeva, ki me čudi.  

Druga stvar, ki me čudi, ne glede na to, da recimo spoštovane kandidatke ne 
poznam, sodim, da je zagotovo prepričala člane sveta, da so se odločili zanjo. Se pravi, 
da se tu popolnoma ograjujem od tega, toda čudi me resnično naša dvoličnost v tem 
primeru. Sama bom nekoliko bolj groba mogoče, dvoličnost bom rekla, ker poročilo, ki 
smo ga imeli tu, smo vsi kovali v nebo. Dosedanjega direktorja, ki je bil tudi eden izmed 
kandidatov, smo tudi zelo pohvalili, sedaj pa seveda nam nenadoma ni več všeč.  

Se pravi, nekako mi ne gre skupaj naš odnos do tistega kar smo potrjevali, 
vzklikali, bili navdušeni, potem pa gremo popolnoma v drugo smer. Samo iz tega vidika 
izražam nekoliko začudenja nad našimi odločitvami.  

 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Gregor Veličkov, izvolite.  
  
Svetnik Gregor Veličkov: 

Prosil bi predsednika, če imate mogoče na e-mailu to obrazložitev, ki vas je prepričala, da 
ste spremenili mnenje, da se bom lažje tudi sam odločil kako naprej. Ali pa, če 
povzamete v nekaj besedah?  
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
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Lahko. Moram povedati to, da bi bila večja napaka komisije, glede na to, da je prišla 
obrazložitev, da ne bi tega upoštevali, ne glede na to, da je bila točka zaključena. Zakaj je 
pač eden od članov komisije zapustil sejo, se v to ne bom spuščal.  

Lahko pa preberem to utemeljitev: »Na peti izredni seji sveta zavoda dne 6. 4. so 
člani sveta zavoda sprejeli sklep, da se za direktorico Javnega zavoda Mladinski center 
Nova Gorica imenuje Laro Brun. Menimo, da kandidatka ustreza vsem pogojem za 
zagotavljanje nemotenega nadaljevanja dela Mladinskega centra Nova Gorica. Njena 
vizija se osredotoča na čim večjo finančno neodvisnost zavoda, razširitev kroga 
uporabnikov ter prilagajanja programov glede na sodobne trende. Kandidatka dobro 
pozna problematiko Goriške in okoliške mladine. Že nekaj let je namreč zaposlena v 
izobraževalnih institucijah za otroke in mladino Goriške regije. Uspešna atletska kariera 
nam govori o poznavanju športnega prostora v občini in državi, naslov magister znanosti 
in zaposlitve v finančnem svetu pa nam ponujajo tisto etiketo uspešnega direktorja 
zavoda Mladinski center Nova Gorica. Tomaž Zarifa, predsednik sveta«.  
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Ne bom komentiral načina dela komisije, ker nisem njen član. To se bodo sami med sabo 
zmenili.  

Imam pa eno vprašanje za komisijo. Ne dolgo nazaj sem vodil kar glasno 
polemiko s predsednikom in nekaterimi kolegi svetniki o tem, ali naj mestni svet podeljuje 
pozitivno ali negativno mnenje, soglasje, enemu kandidatu ali vsem. Takrat je prevladalo 
trdo stališče, da je pač potrebno dajati mnenje oziroma se opredeljevati do vseh 
prijavljenih kandidatov.   

Danes imamo obrnjeno situacijo. Sedaj ne bi rad sam sebe postavljal na drugo 
stališče, vendar sprašujem predsednika, ali je spremenjena praksa v kadrovski komisiji, 
ali pač se odločajo od primera do primera na kakšen način bodo zadeve obravnavali? 
 
Matej Arčon, župan:  
Če dovolite. Vsa imenovanja so v skladu z odlokom. Ko gre za mnenje, najprej zaprosijo 
za mnenje in se da vsem pozitivno mnenje, ali negativno, kakor se seveda svetnice in 
svetniki odločite in odloči svet zavoda. Takrat, ko dajemo soglasje pa najprej svet zavoda 
imenuje direktorja in gre samo eno imenovanje na občinski svet in to je v skladu s 
poslovnikom.  

Kakor sem seznanjen v tem primeru so štirje predstavniki mestne občine, tudi 
najverjetneje član vaše svetniške skupine ali stranke, glasovali za omenjeno kandidatko. 
Tu gre tudi za odgovornost svetnic in svetnikov, katere ljudi imenujemo v posamezne 
svete zavodov in oni se odločajo med prispelimi kandidati. Vedno je lahko nekdo boljši 
kandidat in kljub temu, da je bilo to poročilo podano, so se štirje predstavniki mestne 
občine odločili za omenjeno kandidatko in danes je ta predlog tu na glasovanju.  

Pred nami je dilema, ali zaupamo tem ljudem, ki jih imenujemo v svet zavoda, ali 
ne. Saj smo imeli že več primerov, bodisi pri zavodu za šport, bodisi pri knjižnici, vedno je 
potem odgovornost svetniških skupin, ki predlagate kandidature za posamezne svete 
zavoda. To je tudi moje mnenje.  

Izvolite, g. Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec:  

Župan, hvala za poduk in predavanje. Sem ga vesel.  
Žalosti pa me to, da nisem bil pravilno razumljen. Sem samo vprašal, ali je v 

komisiji spremenjena praksa. Zakaj sem tako formuliral? Zato, ker za moje pojme, 
mnenje ali soglasje, postavljam ta dva ne glede, da imata različno težo, na enak nivo. 
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Kajti potem dajmo še reči, da je mnenje sploh neobvezno, se ga sprašuje, kar tako zaradi 
lepšega, ali kakorkoli. V obeh primerih so ga naši predstavniki po mojem mnenju dolžni 
vsaj upoštevati, da ne bom rekel drugače. 
 
Matej Arčon, župan:  

Spoštovani svetnik, iskreno se vam opravičujem, če sem vas slabo razumel.  
Izvolite, predsednik Žgavc. 

 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  

Župan, prosim za pojasnilo.  
Svetnik Vodopivec pravilno ugotavlja, da ravnamo od primera do primera drugače. 

Je pa res, da so včasih primeri, ki jih lahko ene damo v en koš, ene v drugi. V tem 
primeru smo pač mi upoštevali Odlok o ustanovitvi zavoda Mladinski center Nova Gorica 
in pa statut.  
   
Matej Arčon, župan: 

Svetnica Vida Škrlj, izvolite. 
 
Svetnica Vida Škrlj: 

Debata na temo kadrovskih zadev načelno ni zaželena in verjamem, da ste tu vsi že 
nervozni, če se na to temo oglašamo, ampak, če ne bomo govorili, ne bomo pomembnih 
stvari rešili. Pa videti je, da jih doslej nismo.   

Ne bom debatirala o tem kateri kandidat je primeren, ker nisem za to kvalificirana, 
lahko pa samo opomnim na to, kar je že bilo govora na tem mestnem svetu in to so 
predhodniki lepo povedali.  

Eksplicitni svet odbora za kulturo, šolstvo in šport je izrekel dosedanjemu 
direktorju posebno pohvalo in priznanje za opravljeno delo z mladimi, kar je na naslednji 
seji mestni svet ob obravnavi letnega poročila tudi potrdil.   

Tu bi se v izogib ponavljanju tega, kar so kolegi doslej povedali, navezala na vašo 
pojasnitev, g. župan, in sicer na to, da ima mestna občina kot ustanoviteljica v tem 
javnem zavodu štiri predstavnike. To je res, vendar le-ti predstavniki niso samostojni in 
neodvisni, saj oni morajo zastopati stališča in interese mestne občine.  

Sem predstavnica mestne občine v enem javnem zavodu in potem, ko mi je ta 
mandat bil dodeljen, govorim o svojem primeru, zato, da bi kolege ponovno na to 
spomnila, sem dobila konkretna navodila od mestne občine o tem kakšno je moje delo. 
Torej, dobila sem vsekakor akte javnega zavoda in poučena sem bila o tem, da moram 
mestno občino sproti tekoče obveščati o svojem delu in pred sprejemom pomembnih 
odločitev tega javnega zavoda se konzultirati z mestno občino. 

Katere so pomembne odločitve so v tem dopisu, ki ga imam, naštete. To so 
odločitve, ki imajo materialne posledice povezane seveda z materialnimi stroški, 
sistematizacijo in tako naprej in vsekakor je tudi imenovanje in razrešitev direktorja tudi 
med temi točkami.  

Tako, da tu sprašujem, kako poteka sodelovanje predstavnikov mestne občine v 
svetu zavodov v teh pomembnih okoliščinah? Sprašujem komisijo, ali se je tu 
pozanimala, ali so se predstavniki mestne občine v svetu zavoda konzultirali z mestno 
občino, s pristojnimi službami in kakšna navodila so v teh postopkih dobili? Prosim za 
odgovor v tem delu. Mislim, da bo to olajšalo odločitev o glasovanju svetnikom in 
svetnicam, če pa te prakse doslej ni bilo, priporočam, da se na to temo nekaj naredi.  
Mislim, da če bi uveljavili to, kar imamo zapisano, do teh težav ne bi prihajalo. 
 
Matej Arčon, župan: 
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Spoštovana svetnica, te prakse ni bilo in je tudi ne bo, dokler bom pač sam opravljal to 
funkcijo. Govorim konkretno o imenovanju direktorjev javnih zavodov.   

Mislim, da so ljudje, ki jih predlagate dovolj kompetentni, da po svoji lastni presoji, 
bodisi z imenovanjem ravnateljev, direktorjev, imenujejo najboljšega kandidata med 
prijavljenimi in mi ne dajemo izrecnih navodil nobenemu članu sveta zavoda, da mora 
podpreti izmed prijavljenih kandidatov tega ali tega kandidata ali kandidatko. To prakso 
glede konkretnega imenovanja bomo peljali tudi naprej. V vseh ostalih zadevah je seveda 
stvar dogovora med pristojnimi strokovnimi službami in predstavnikom v svetu zavoda.  

Replika. Izvolite, svetnica Vida Škrlj. 
 
Svetnica Vida Škrlj: 
Ne morem se čisto strinjati s tem, kar govorite zaradi tega, ker je treba potem obstoječe 
akte, ki jih imamo, preklicati, ker namreč to o čem govorim velja, sama imam te papirje 
doma. Če temu ni več tako v tem mandatu, je treba to pač spremeniti. Tu se ne 
pogovarjamo o tem, da bi morali dajati navodilo in reči tega in tega kandidata. Gre za 
izmenjavo mnenj med pristojnimi službami in predstavniki v svetu zavoda. To so dodatne 
informacije. Nerazumljivo je, da predstavniki mestne občine v svetu zavoda niso imeli teh 
informacij, o katerih so vsi predhodniki govorili, ter da konzultacij sploh ni bilo. To ni 
diktat, to je konzultacija.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov, imate repliko. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Popolnoma se strinjam z go. Škrljevo.  
Na mestnem svetu pada, da rečem vsako drugo imenovanje za direktorja, po 

mojem mnenju ravno zaradi tega, ker niso predstavniki mestne občine v zavodih prej 
konzultirani. Ne da bi jim dali usmeritev v smislu »tako moraš glasovati«, ampak vsaj da 
bi jim nekako preverili teren pri mestnih svetnikih in da ne bi prišlo več do tega. Sram me 
je, da pridemo sem in glasujemo proti nekemu kandidatu. Zakaj ni bila že prej narejena ta 
selekcija? V tem smislu razumem in podpiram go. Škrljevo.   
 
Matej Arčon, župan: 

Valter Vodopivec, replika, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Res bom kratek.  
Glejte, niste konsistenten bom tako rekel, ker vaša izjava, da moramo slepo 

zaupati našim predstavnikom, ker so izbrani kompetentni in zaupanja vredni, namreč ne 
pije vode v primeru izbire direktorja Javnega zavoda za šport, kjer smo trikrat izbirali in 
oponirali izbiri naših predstavnikov v svetu zavoda.  
 
Matej Arčon, župan: 

Miran Müllner, izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner:  

Imel bi eno kratko repliko.   
Mislim, da ste tu Socialni demokrati naredili en velik »kažin« in da vseeno bi 

morali malo zaupati. Morate vedeti tudi eno drugo stvar.  
Res, da ste na zadnji seji oh in sploh hvalili svojega kandidata, ampak morate 

vedeti, kaj se je dogajalo v svetu zavoda v zadnjih dveh, treh letih in da zgodba nima 
začetka danes, jutri, ampak, da se vleče že dosti časa. Verjamem, da je prav in upam, da 
bodo tudi novinarji Primorskih novic povzeli, da branite zelo močno in odločno svojega 
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kandidata, ampak mislim, da sta svet zavoda in komisija naredila dobro odločitev, bom pa 
potem v razpravi, ko bom prišel na vrsto, tudi obrazložil moje mnenje.  
 
Matej Arčon, župan:  
Svetnica Darinka Kozinc, replika.  
  
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Replicirala bi g. Müllnerju, saj mislim, da beseda »kažin« ni najbolj na mestu.  
Torej, mi se tudi nismo postavili v bran, na kakršenkoli način, kot ste rekel, 

našemu kandidatu, kajti takrat, ko je on tu predstavljal poročilo, še ni bil naš kandidat, vas 
moram opozoriti, oziroma sploh še ni bil kandidat, vendar mislim, da je bila ta vaša 
razprava nekoliko neprimerna. Prav tako, g. župan, bi vas želela opozoriti, da tisti, ki smo 
predstavniki vlade v javnih zavodih, me ni sram povedati, da nas izobrazijo, da 
opravljamo to funkcijo v redu. Prav tako smo z vlado oziroma z resornimi ministri, 
ministrstvom v stikih glede določenih vprašanj. Govorimo o strokovnih vprašanjih in 
seveda dilemah, ki se lahko pojavijo za to, da lahko dobro zastopamo interese tistega, ki 
nas je tam postavil in mislim, da to ni nič narobe.  

 
Matej Arčon, župan: 

Prehajamo na razpravo.  
Svetnik Miran Müllner, izvolite. 
 

Svetnik Miran Müllner:   

Če bi se sam politično odločal, se pravi, da bi moral podpirati tistega, ki je član moje 
stranke, potem bi moral biti zmeraj proti, ker mi enostavno nimamo kandidatov in zaradi 
tega te možnosti tudi nimam, kot imate verjetno vi, ki ste iz večjih strank tu pred mano.  

Zaradi  tega se po navadi pozanimam kdo je in kaj je. Večino ljudi v Novi Gorici 
poznam in v tem primeru sem in bom tudi z veseljem glasoval za go. Laro. Zakaj? Zato, 
ker je bila bivša športnica, zato, ker je predstavljala našo državo, zato, ker je rekorderka 
in mislim, da bivši športniki morajo delovati z mladino. Mislim, da bo ona nadgradila delo, 
ki ga delajo tam v Mladinskem centru. Sam sem pred leti imel na delo veliko pripomb, 
nekaj se je spremenilo, ampak upam, da bo šlo še na bolje. Menim, da je strokovno 
podkovana in da ima v glavnem večje kompetence kot pa dosedanji direktor. Sem eden 
od tistih, ki mu tu nisem namenil aplavza, ker sem se vzdržal.  
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Bojan Bratina, izvolite.  
  
Svetnik Bojan Bratina: 

Sem eden od tistih, ki sem sprejel poročilo direktorja Mladinskega centra kot poročilo o 
dobrem delu in še enkrat rečem, da je bilo poročilo sestavljeno korektno in da je kazalo 
na izjemno dobro delo Mladinskega centra. S tem pa seveda ne izključujem možnosti 
kadrovskih zamenjav.   

Svet zavoda je sestavljen tudi iz naših članov, ki smo jih izvolili, ne ravno čisto 
brez problemov, so bili pomisleki in smo razmišljali ter smo debatirali o teh naših članih in 
tem našim članom ne zaupam slepo, jim pa zaupam. Vedo veliko več kot vemo mi. 
Zakaj? Zato, ker so poslušali predstavitve, ker so lahko neposredno spoznali posamezne 
kandidate in so videli njihove vizije ter so občutili, kaj pomeni nek nov ali pa star direktor. 
Ne enega, ne drugega ne izključujem ali ne postavljam tako visoko, da bi izključeval 
absolutno drugega.  

Vendar mislim, da je tudi kadrovska komisija, ki je obravnavala te zadeve, že 
predelala stvari in je tu danes na tem sestanku morda stvar samo viharjenje idej in 
različnih pogledov, vendar sam bom podprl sklepe tako sveta zavoda kot tudi sklep 
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kadrovske komisije, ker se mi zdi to pač tudi po neki opciji spoštovanje demokratičnega 
odločanja. Če ne, mi predstavnikov v svetu sploh ne rabimo.  

To, da bodo hodili na izobraževanje in pa to, da bodo hodili poslušati, veste delam 
štirideset let v zavodu in nisem še slišal od nobenega vladnega predstavnika, da bi šel na 
vlado in da bi mu povedali, kako se mora odločati. To so samostojni ljudje.  

 
Matej Arčon, župan: 

Replika. Uroš Saksida, izvolite. 
 
Svetnik mag. Uroš Saksida:  

Imel bi samo eno v bistvu formalno, postopkovno stvar.  
Če mestni svet daje soglasje, pomeni, da prevzema odgovornost kot tisti ta zadnji 

za imenovanje v tem primeru, ali kakršnokoli drugo odločitev. To pomeni, da svet zavoda 
ima tu praktično formalno manjšo vlogo, kot jo ima mestni svet, saj na koncu je mestni 
svet tisti, ki potrdi kandidata. S tega stališča se mora tudi mestni svet zavedati svoje 
odgovornosti, ki jo ima s svojo potrditvijo, če se zaupa svetu zavoda brez nekih dodatnih 
informacij, tokrat je bilo prvič, da je predsednik komisije prebral neko utemeljitev, ki je bila 
zelo kratka, drugače teh utemeljitev niti ni bilo. To pomeni, da moramo konec koncev res 
svetu zavoda slepo zaupati, da izbira pravega kandidata, ki ga potem lahko mi potrdimo. 

Iz poročila, ki ga je dosedanji direktor podal, o delu v zadnjih letih in iz lastnih 
informacij, izkušenj o delu Mladinskega centra, osebno vem, da Mladinski center dela 
zelo dobro. Svetu zavoda pa lahko le zaupam, da bo nov kandidat delal boljše. Tu bo 
treba o tem pretehtati, ali je več vredna informacija o kateri nekaj vem, ali o tisti kateri 
samo zaupam.  
  
Matej Arčon, župan: 

Razprava. Anton Petrovčič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Petrovčič: 

Umikam. 
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Tomaž Zarifa, izvolite. 
 
Svetnik Tomaž Zarifa: 
Na kratko bi odgovoril vsem, ker sem sam dokaj dotična oseba tu zraven. 

Na začetku bi rad poudaril, da nobeden ni govoril o slabem delu dosedanjega 
direktorja, ravno nasprotno. Mi se vsi strinjamo, da je bilo delo dobro in iz tega vidika ne 
vidim nobene dvoličnosti, če odgovorim, torej dosedanje delo je bilo super, dobro. Še 
enkrat naj povem, da ni nobeden nikoli omenil, da bi bilo delo slabo.  

Navodila smo čakali mogoče en mesec. Imel sem tudi konzultacijo z g. Robertom 
Cencičem, kjer sva se dosti pogovarjala o tej naši odločitvi in na koncu je prišlo do tega, 
da naj pač naredimo po svoje, če imamo utemeljene razloge in tudi naj bi bili pozvani, da 
pripravimo utemeljitev. Čakali smo približno en mesec in potem v roku dveh dni je bilo pa 
potrebno pripraviti neko poročilo oziroma neko utemeljitev, ki je bila zahtevana, tako, da 
sem sam v roku pol ure tisto napisal.   

Kot predsednik sveta zavoda bi samo povedal, da je bil rezultat štiri proti ena 
načeloma voljenih članov sveta zavoda. Vsi so dobili svoja navodila svojih nekih strank, 
načeloma jih ni nobeden preveč upošteval in se je vsak odločil po svoji vesti.  
 
Matej Arčon, župan: 

Drugo repliko imate? Izvolite. 
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Svetnik Gregor Veličkov: 
Mislim, da imamo kot mestni svetniki eno odgovornost, da se trudimo kar je v naših 
močeh izbrati za zavode najboljši kader.   

V tem smislu sem tudi poklical med postopkom kandidature enega od članov 
sveta zavoda in ga direktno vprašal, če so zadovoljni z delom direktorja, ali ne. Zelo mu 
zaupam in če bi mi namignil, da niso zadovoljni s tem delom, bi sam vrgel mrežo in lovil 
ribo, ki bi bila primerna za se prijaviti, da rečem s prispodobo. Ker pa mi je rekel, da so  
zadovoljni z njegovim delom, nisem iskal nadomestnega kadra. Sedaj pa se je očitno 
prijavila tudi kandidatka, ki je svet zavoda še bolj prepričala s svojimi kvalitetami in to ni 
nič narobe. Vsaka čast. Samo to lahko rečem.  
 
Matej Arčon, župan:  

Tomaž Horvat, imate repliko na g. Zarifo? 
 
Svetnik Tomaž Horvat, mag.: 
Meni je tu nekaj zelo čudnega, pa ne glede na politično barvo, ali druge stvari, kot so 
nekateri svetniki omenili, ampak, ko slišim iz besed predsednika sveta zavoda, da je  
utemeljen razlog, na katerega se je oprl svet zavoda ta, da je bil dober direktor, sedaj pa  
tu ne razumem več, ali pijemo vodo, ali kaj si nalivamo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Tomaž Belingar, izvolite. 
  
Svetnik Tomaž Belingar: 

Moram reči, da nisem slišal nič kaj takega, da ne bi soglašal s tem sklepom, tako, da ga 
bom potrdil.  

Se pa v celoti strinjam z g. Bratino in mnenje mi je izostrilo tudi to, kar je podal g. 
Žgavc, in sicer mnenje sveta zavoda, tako, da mislim, da tu sploh ni nobenih dilem, če 
smo pa že pri nekem zaupanju sveta zavoda in tako naprej. Če se spomnite, sem ravno 
jaz načel takrat to polemiko v zvezi z imenovanjem enega ali več kandidatov, ki so z 
neprimerno izobrazbo na prijavo. Da, prav tak konkreten primer, sedaj pa se dogaja to.  

 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Dejana Baša, izvolite. 
 
Svetnica Dejana Baša: 

Sama bi se vrnila kot vsakokrat, ko imamo take polemike glede imenovanja za direktorje, 
mislim, da smo na prejšnji ali pred prejšnji seji imeli knjižnico. Mi smo imenovali 
predstavnike v svet zavoda, mislim, da je bilo to oktobra ali pa novembra v prejšnjem 
letu. Oni so se pač odločili, da postavijo to direktorico in mi moramo imeti zaupanje. Naša 
komisija se je spet ponovno odločila, da predlaga in upošteva svet zavoda.  

G. župan, predlagala bi, da zaključite razprave in da podate to na glasovanje. 
Vsak svetnik naj se potem sam odloči, ker drugače lahko tu razpravljamo eno uro pri 
vsakem takem primeru, ko bo glasovanje za direktorja zavoda.  
 
Matej Arčon, župan: 

To žal ni odvisno od mene, ker so pač prijave na razpravo. Sedaj pa ni več nobene 
prijave.  

Na glasovanje dajem predlog Sklepa o izdaji soglasja z imenovanjem Lare 
Brun za direktorico  Mladinskega centra Nova Gorica. Glasujemo.  
 
Od 29 svetnikov jih je 15 glasovalo za, 6 proti.  
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ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Miro Kerševan, Miran Müllner, Srečko Tratnik, 
Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc.  
PROTI so glasovali: Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Darinka Kozinc, Boris Rijavec, Uroš 
Saksida, Valter Vodopivec.  
Sklep je bil sprejet.  
 

Predsednik, izvolite. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  
Mestni svet MONG je na decembrski seji sprejel sklep, s katerim je pooblastil Matjaža 
Breclja, zaposlenega na delovnem mestu kustosa v javnem zavodu Goriški muzej 
Kromberk - Nova Gorica, za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja. Pooblastilo je 
bilo dano za obdobje šestih mesecev oziroma do vrnitve direktorja z bolniške.  

Iz dopisa mestne občine, ki je bil naslovljen na komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja izhaja, da se dejansko stanje ni spremenilo, da direktor še ni na 
delovnem mestu in ker pooblastilo g. Matjažu Breclju preteče s 13. 6. 2013, je bil podan 
predlog, da se to pooblastilo podaljša za nadaljnjih šest mesecev oziroma do vrnitve 
direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica na delo. 
 
Matej Arčon, župan: 

Razprava. Svetnica Darinka Kozinc, izvolite.  
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Seveda ne bom imela tu nobenih pripomb na nadomestnega direktorja, ampak bi rada  
opozorila na eno nedoslednost v gradivu. 

Glede na to, da za vsako komisijo oziroma za vse imamo podatke o kandidatih, se 
pravi rojstne podatke, naziv, menim, da tu to manjka.  

Prav tako pa bi opozorila na napako v obrazložitvi. V 2. členu sklepa je napisano, 
da pooblastilo velja za obdobje največ šest mesecev oziroma do vrnitve direktorja 
javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica na delo, in sicer od 13. junija 
2013 dalje. V obrazložitvi pa pravi: »Pooblastilo velja za obdobje največ šest mesecev, to 
je do 13. 6. 2013 oziroma do vrnitve direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – 
Nova Gorica.«  

Menim, da tu nekaj ne gre skupaj. Prosila bi za popravek. 
 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta: 
To je v bistvu kronologija. Mi smo že imeli eno tako pooblastilo, in sicer ste svetniki na 
seji dne 13. decembra sprejeli sklep, da se mu da za največ šest mesecev, in sicer do 13. 
junija. Samo navedeno je kronološko, ni nobena napaka. 
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več razprave, dajem na glasovanje predlog Sklepa, da mestni svet pooblašča 
Matjaža Breclja za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja Kromberk – Nova 
Gorica. Pooblastilo velja za obdobje največ šest mesecev oziroma do vrnitve 
direktorja na delo, in sicer od 13. junija 2013 dalje. Glasujemo.   
 
Od 29 svetnikov jih je 27 glasovalo za.  

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

PRILOGA 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  
 

 
 
6. točka dnevnega reda 

Poročilo Nadzornega odbora MONG za leto 2012 
Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na proračunski 
postavki 9.034 – Sredstva za programe Turistične zveze – TIC 
Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev na 
proračunski postavki 07.175 – Centralna čistilna naprava 

 
Matej Arčon, župan: 
V naši sredini lepo pozdravljam tudi predsednika Nadzornega odbora MONG g. 
Vladimirja Uršiča, ki ga vabim k predstavitvi poročila Nadzornega odbora za leto 2012.  

G. Uršič, izvolite, beseda je vaša.   
 
Poročevalec: Vladimir Uršič, predsednik Nadzornega odbora MONG 

Seznam aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru nadzornega odbora v preteklem letu.  
Bistvene naloge nadzornega odbora so, da svoje nadzore oblikuje v poročila, ko 

zbere vse pripombe do konca poročila in ta poročila posreduje mestnemu svetu. Vsa 
naša poročila v preteklem letu ste dobili. Danes sta za to točko obravnavani še nadaljnji 
dve poročili, tako, da kar se iz vsebinskega vidika tiče, ste z vsem delom, konkretnim 
delom, ki ima posledice v izdajanju poročil, tekoče seznanjeni. Zato v tem poročilu ni 
razglabljanja o vsebinah, ki ste jih že imeli na mizah. Če pa bo potrebno, lahko tudi še to 
naredimo.  

Poleg tega sta žal iz tega poročila izpadli še dve dokončni poročili, in sicer 
dokončno poročilo o opravljanjem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev izpod 
programa v zvezi z oskrbo z vodo in dokončno poročilo o opravljenem nadzoru iz 
postavke pospeševanje, podpora gospodarskih dejavnosti. Vsa ta poročila ste imeli na 
mestnem svetu in ste jih tudi verjetno že obravnavali. 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Prijava.  

Svetnica Patricija Šulin, izvolite.  
 
Svetnica Patricija Šulin:  

To poročilo sem skrbno pregledala, tudi obe proračunski postavki, ki ste jih obravnavali.  
Nekoliko pa bi pokomentirala vaše pristojnosti in vaše delo, ker ste kot najvišji 

organ nadzora javne porabe v občini. Tako piše v 34. členu statuta, čeprav občani včasih 
ali pa velikokrat mislijo, da smo to svetniki. Pa temu ni tako. Torej, nadzorni odbor je tisti, 
ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Seveda imamo še druge institucije kot 
so računsko sodišče in tako naprej, na katero se lahko tudi obrnemo, pa notranji revizor, 
ki ga lahko opravi zaposleni znotraj občine, ali pa se ga naroči izven občine.  

Pri tem vašem delu, ki ga cenim in tudi vem, da terja veliko odgovornosti in tudi 
strokovnega znanja, pogrešam pa ponovno to, kar sem razpravljala že pri prejšnjem 
vašem poročilu, da ne kontrolirate oziroma, da ne nadzirate tekoče poslovanje naše 
občine v smislu porabe sredstev občinskega proračuna. Razumem, da se vi torej 
osredotočite na že sprejete proračune in potem si tu izberete kakšno izmed postavk, 
vendar menim, da bi bilo potrebno tudi tekom leta preveriti kakšno postavko.  
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Pravzaprav smo leta 2013 in poslušamo poročilo o vašem opravljenem delu iz leta 
2011. Zato pogrešam nekaj bolj svežega, tekočega, čeprav je gotovo tudi za nazaj 
potrebno kaj ugotoviti. Pravzaprav se sedaj ti dve poročili nanašata na Centralno čistilno 
napravo, katere višina postavke je 46.000.000,00 EUR in postavko TIC-a nekje v višini 
22.000.000,00 EUR, tako, da menim tudi, da je še marsikaj znotraj proračuna, kar bi bilo 
za pregledati. 

Tako, da še enkrat apeliram na ta nadzorni odbor občine, ki je torej najvišji organ 
nadzora v naši občini, da mogoče v vaš plan dela za naprej sprejmete tudi to, kar sem že 
predlagala, in sicer nadzor tekočega poslovanja.  

Hvala za poročilo in želim še naprej uspešno delo.  
 

Matej Arčon, župan: 

Izvolite, g. Rijavec.  
 
Svetnik Boris Rijavec: 
Zelo na kratko, in sicer v poročilu pod točko 2. so navedene teme, ki jih je obravnaval 
Nadzorni odbor MONG. Več ali manj se jih da razbrati že iz naslova. Ampak ena mi 
morda vseeno ni jasna, in sicer Anonimna prijava župana, pa morda iz radovednosti, če 
lahko čisto na kratko poveste.  
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. 
 
Vladimir Uršič, predsednik Nadzornega odbora MONG: 

Lahko rečem, da pač nimamo izdelanega odnosa do anonimnih prijav, vzamemo v 
obravnavo, kot je to v družbi že praksa.  

Šlo je za anonimno prijavo v zvezi s stroški, ki so nastali s predstavitvijo župana 
delovni skupnosti, da tako rečem. Stroški iz reprezentance, mislim, da okrog 1.000,00 
EUR. S tisto zadevo smo se ukvarjali do tega, da smo zahtevali tudi mnenje 
protikorupcijske komisije. Kaj to pomeni glede na to, da so to stroški reprezentance? Tudi 
ta komisija nam je potrdila, da se to v določenih situacijah sme, v določenih ne, skratka 
ne najdemo jasnega odgovora, zato smo se odločili, da v okviru tega predloga oziroma 
anonimne prijave predlagamo, da se pri pripravi proračunov namembnost stroškov 
reprezentance po posameznih oddelkih, po posameznih sektorjih strožje opredeli, da ne 
bo dileme glede upravičenosti nastanka stroškov iz tega naslova. 

Seveda, ker pa je bila anonimna prijava, nanjo nismo mogli odgovoriti in postopek 
pa tudi ni bil takšen, ki bi imel značaj postopka pregleda nadzornega odbora po letnem 
programu. Za to je šlo.  
 
Matej Arčon, župan: 

Razprave ni več in zaključujem točko. 
Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se je mestni svet seznanil s 

poročilom o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2012 in s poročiloma o 
opravljanem nadzoru nad porabo sredstev na proračunski postavki Sredstva za 
programe turistične zveze – TIC in na proračunski postavki Centralna čistilna 
naprava. Glasujemo. 
 
Od 31 svetnikov jih je 26 glasovalo za, 1 proti.  
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, 
Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
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PROTI je glasoval: Srečko Tratnik. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 25  
 
 
 

7. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške za leto 2012 
 

Matej Arčon, župan: 
K besedi vabim v.d. direktorico sklada, go. Tatjano Gregorčič. Izvoli. 
 
Poročevalka: Tatjana Gregorčič, v.d. direktorica Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške 
Glede na to, da sem že na marčevski seji podrobno obrazložila rezultate poslovanja 
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, se bom sedaj osredotočila samo na 
finančno poročilo.   

V finančnem poročilu v izkazu prihodkov in odhodkov izkazuje bilanca 89.500,00 
EUR prihodkov in v primerjavi z odhodki, ki so znašali v letu 2012 11.000,00 EUR, 
izkazujemo tu presežek 78.363,00 EUR. Že na marčevski seji sem obrazložila, zakaj je 
prišlo do tega presežka prihodkov nad odhodki, ker odhodki poslovanja javnega sklada  
niso bili transparentno vodeni, niso bili prikazani stroški plač zaposlenih in ostali stroški in 
to smo tudi predvideli v poslovnem načrtu za letošnje leto in predvidena je tudi ureditev 
pogodbenih razmerij med sedežno občino, se pravi med MONG in Javnim skladom za 
razvoj malega gospodarstva.   

V računu finančnih terjatev in naložb smo v lanskem letu, kot sem že povedala na 
marčevski seji, objavili razpis šele v mesecu septembru, saj sem v juliju imela samo 
soglasja dveh občin, in sicer Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Miren-Kostanjevica ter 
sem morala do septembra pridobiti soglasja še ostalih občin ustanoviteljic, kajti to je pač 
podlaga za objavo razpisa. Tako, da smo v bistvu do konca decembra 2012 dali le 
686.000,00 EUR posojil, medtem, ko smo pa dobili 1.400.000,00 EUR vračil posojil. Tu 
moram tudi opozoriti na to, da je bilo v lanskem planu poslovnega načrta 
predimenzionirana vračila posojila, in sicer je bilo predvidenih 1.800.000,00 EUR posojil, 
dejansko pa je inventura za zaključek leta 2012 prikazala, da je dejansko bilo v planu 
vrnjenih le 1.542.000,00 EUR posojil. Od 1.542.000,00 EUR posojil smo dejansko prejeli 
1.400.000,00 EUR posojil, tako, da so bile zapadle terjatve v višini 142.000,00 EUR.  

Tu moram tudi seznaniti občine ustanoviteljice, da se v zadnjem času predvsem v 
letošnjem letu srečujemo s precej problemi z vračilom zapadlih terjatev. Tako, da smo v 
sodelovanju z nadzornim svetom sprejeli kar nekaj sklepov. Moram pa tudi povedati, da 
sklad v prejšnjih letih ni imel pravilnikov o ocenjevanju kreditnih tveganj in prav ilnikov o 
postopkih za izterjave zapadlih terjatev. To smo tudi, kot sem napovedala v poslovnem 
načrtu, pripravili in v ponedeljek na nadzornem svetu je potrebno tudi to sprejeti, tako, da 
je potem res zakonska in pravna podlaga tista, ki nam omogoča, da dejansko postopamo 
v skladu tako, kot določajo predpisi Banke Slovenije. 

Se pravi, da smo v računu finančnih terjatev in naložb imeli presežek 715.000,00 
EUR, to pa zaradi tega, ker je bil razpis v septembru šele objavljen, moram pa povedati, 
to sem tudi že na marčevski seji omenila, da smo za razpis v celoti odobrili vsa sredstva v 
višini 1.900.000,00 EUR in ta razpis že zaprli.   

Na koncu leta 2012 smo imeli aktivnih 318.000,00 EUR neposrednih posojil in  
danes me čaka še soglasje k poslovnemu načrtu Občine Renče-Vogrsko, v mesecu juniju 
planiramo nov razpis in sicer v skladu s priporočili in pripombami občin ustanoviteljic v 
višini 1.600.000,00 EUR.  
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Matej Arčon, župan: 

Odbor za gospodarstvo? 
 
Marko Tribušon, predsednik odbora za gospodarstvo: 

Odbor za gospodarstvo na predlog sklepa o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega 
sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2012 nima pripomb in predlaga, 
da se to poročilo sprejme. 
 
Matej Arčon, župan: 

Prijava na razpravo.  
Svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 

 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Mogoče ste povedala, vendar sem preslišal. Zanima me, koliko so posamezne občine 
participirale ali koliko teh sredstev je šlo posameznim pravnim ali pa fizičnim osebam po 
posameznih občinah?   

Bolj enostavno bom poskusil vprašati. Zanima me, ali smo več plačali, ali so naši 
več dobili, ali kako gre to in zakaj? 

 
Tatjana Gregorčič, v.d. direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške: 
To sem sicer že povedala na marčevski seji, vendar bom še enkrat opredelila.    

Občine ustanoviteljice so v skupnem znesku kot vsa leta doslej vplačale 
232.000,00 EUR. To so deleži za povečanje namenskega premoženja javnega sklada. V 
lanskem letu so občine ustanoviteljice vplačale tudi 40.000,00 EUR za poslovanje sklada. 
V letošnjem letu nismo predvideli teh deležev za poslovanje sklada zaradi tega, ker se 
izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, zaradi tega, ker odhodki niso bili v preteklosti 
transparentno vodeni. Zato je bil vedno presežek prihodkov nad odhodki in revizija nam 
je naložila oziroma je tudi smiselno, da pač občine ustanoviteljice ne nakazujejo za 
poslovanje sklada. MONG je v lanskem letu nakazala 104.000,00 EUR, po preveritvi teh 
kriterijev za delitev vplačil posameznih občin ustanoviteljic za povečanje namenskega 
premoženja, pa smo na novo izračunali te deleže o kriteriju delitvene bilance, tako, da 
mora mestna občina v letošnjem letu v skladu s poslovnim načrtom nakazati skladu za 
povečanje namenskega premoženja 121.000,00 EUR, ker tisti kriterij delitvene bilance se 
je z leti nekako razvodenel oziroma je bil plod nekega kompromisa pri pripravi 
proračunov.  

Pregled odobrenih posojil za investicije v letu 2011 po občinah je sledeči, 70 % 
teh sredstev od 1.600.000,00 EUR so dobili podjetniki iz MONG, v letošnjem letu pa je ta 
znesek nekoliko manjši, in sicer je opazen večji delež posojil tudi v ostalih občinah 
ustanoviteljic, mislim, da je delež MONG 53 % v vrednosti celotnih posojil. Naveden je 
tudi pregled dobljenih posojil v letu 2012 po občinah, in sicer za MONG je 802.500,00 
EUR oziroma 48 % celotne vrednosti pridobljenih posojil. Ostale občine se nekako gibajo 
okrog 10 % do najnižje 5 %, to je  Občina Kanal in najvišja Občina Šempeter-Vrtojba 18 
%. V gradivu je lepo prikazano. 
 
Matej Arčon, župan: 

Razprave ni več.   
Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se izda soglasje k Letnemu poročilu 

Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2012. Glasujemo.   
 
Od 29 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž 
Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, 
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Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 26  
 

Prehajamo na 7. A točko, ki je pod zaporedno številko 14. 
 
 
 
7. A  točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Zavoda GOLEA za leto 
2012 
 

Matej Arčon, župan: 
Vabim k besedi direktorja Rajka Lebana. Imate na voljo 4 minute in 49 sekund. Izvolite. 
 
Poročevalec: Rajko Leban, direktor Zavoda GOLEA 
Hvala za besedo, se bom držal navodil. Dejansko tudi hvala svetnicam in svetnikom, ki 
ste točko uvrstili naprej, ker moram še na sejo občinskega sveta v Ajdovščino.  

Kot izhaja iz gradiva je dejansko GOLEA gospodarski zavod v 100 % lasti mestne 
občine, tako, da mi nismo tisti, ki bi bili direktni proračunski potrošniki. Pač delujemo na 
trgu in se trudimo, da delamo z vsemi občinami na Primorskem, tako, da sodelujemo z 
več kot dvajsetimi občinami in s sedemnajstimi občinami imamo tudi podpisano pogodbo  
o izvajanju nalog tako imenovanega energetskega menedžerja. Tako, da bi samo delo 
lahko razdelili v tri kategorije, to so naloge iz naslova izvajanja energetskega menedžerja, 
tu izvajamo predvsem energetsko knjigovodstvo, predvsem v javnih stavbah. To je 
pomembna zadeva, ker samo na osnovi relevantnih podatkov potem lahko imamo 
uspešne prijave na razne razpise.  

Drugi del je čiste tržne dejavnosti razen investicijske dokumentacije, izvajanje 
razpisnih postopkov javnih naročil in tretji segment so v bistvu aktivnosti, ki jih izvajamo 
na mednarodnih projektih, tako, da bi pri sami bilanci uspeha moral izpostaviti, da 
dejansko izkazujemo sicer 1.331.440,00 EUR prihodkov, vendar gre za 810.811,00 EUR 
iz naslova projektov Obnovljivih virov energije v primorskih občinah, kjer smo mi samo 
tisti vmesni člen med občinami… 

 
Matej Arčon, župan: 

Prosim, da prisluhnete direktorju. 
 
Rajko Leban, direktor Zavoda GOLEA: 

… in samo dejansko je bil prihodek in naslednji dan že odhodek. Tako, da dejansko 
prihodki so bili v višini 520.624,00 EUR in potem je zavod posloval samo s presežkom 
prihodkov nad odhodki v višini 4.510,00 EUR, po davkih 3.814,00 EUR. Če pa 
pogledamo celoten presežek prihodkov nad odhodki znaša 59.677,00 EUR. 
 
Matej Arčon, župan: 

Odbor za gospodarstvo? 
 
Marko Tribušon, predsednik odbora za gospodarstvo: 

Odbor za gospodarstvo na predlog sklepa  o seznanitvi s poslovnim poročilom Zavoda 
GOLEA za leto 2012, nima vsebinskih pripomb, priporoča pa občinski upravi, da pripravi 
načrt sodelovanja z GOLEO v smislu povečanega obsega sodelovanja. Predlagamo tud, 
da se ta sklep sprejme. 
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Matej Arčon, župan: 

Odbor za prostor? Razprava. Je ni.  
Na glasovanje dajem predlog sklepa odbora za gospodarstvo, in sicer da se 

priporoča občinski upravi, da pripravi načrt sodelovanja z GOLEO v smislu 
povečanega obsega sodelovanja. Glasujemo.  
 
Od 23 svetnikov jih je 20 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton 
Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, 
Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Na glasovanje dajem še Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Zavoda GOLEA 
za leto 2012. Glasujemo.  
 
Od 23 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Viljem De Brea, 
Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, 
Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija 
Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, 
Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 27  
 
 

 
8.  točka dnevnega reda  

Predlog Sklepa o seznanitvi z Rednim letnim poročilom o delu zastopnika 
pacientovih pravic v Novi Gorici od 10. 3. 2012  do 10. 3. 2013 

 
Matej Arčon, župan: 

Ker je zastopnik odsoten, bi prosil načelnico Marinko Saksida za nekaj uvodnih besed. 
 
Poročevalka: Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 

Na območju Severno Primorske regije že od leta 2008 v prostorih Zavoda za zdravstveno 
varstvo deluje pisarna zastopnika pacientovih pravic. Funkcijo zastopnika opravlja g. 
Marjan Petrič in že od leta 2010 mestno občino in mestni svet redno obvešča s poročilom 
o svojem delu za preteklo leto. Tako, da je tudi za obdobje od 10. 3. 2012 do 10. 3. 2013 
na mestno občino posredoval poročilo o svojem delu. Povabili smo ga, da pride osebno 
predstaviti svoje poročilo, vendar se je zaradi zdravstvenih  razlogov opravičil.  

Leta 2008 je bil sprejet Zakon o pacientovih pravicah, ki določa pravice, ki jih ima 
pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, 
postopke uveljavljanja teh pravic kadar so te kršene in s temi pravicami povezane 
dolžnosti. Namen zakona je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno 
zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanjem med pacientom in 
zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem ter zdravstvenim sodelavcem. Pri 
uresničevanju pravic zakon med drugim določa tudi, da lahko pacientu svetuje, pomaga 
ali pa zastopa zastopnik pacientovih pravic in zakon tudi natančneje določa njegove 
pristojnosti.  

Prejeli ste njegovo poročilo. Če na kratko povzamem, zastopnik ugotavlja, da je 
Zakon o pacientovih pravicah opravičil svoj dosedanji obstoj, saj nudi pacientu varnost in 
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samozavest ter prepričanje, da pacient ni zgolj številka, ampak človek, ki ima svoje 
pravice kot pacient in ki jih uresničuje preko zastopnika ter na drugi strani zavezuje 
izvajalce zdravstvenih storitev, da se zavedajo pravic pacientov.  

Natančnejši podatki o delu zastopnika v praksi, o številkah oziroma obiskov 
pacientov, o pogostejših kršitvah zakona ter drugi podatki, so predstavljeni v poročilu. Če 
imate kakšna vprašanja, na katere odgovora ni v tem poročilu, bomo vprašanja naslovili 
na pisarno zastopnika in vam posredovali naknadne odgovore.  
 
Matej Arčon: 

Odbor za socialno varstvo in zdravstvo. 
 
Tomaž Horvat, mag., predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 

Na odboru za socialno varstvo in zdravstvo smo obravnavali dotično gradivo in na 
poročilo nimamo pripomb.  
 
Matej Arčon, župan: 

Drugi odbori tega niso obravnavali.  
Odpiram razpravo. Svetnica Patricija Šulin, izvolite. 

 
Svetnica Patricija Šulin: 

Najprej bi se zahvalila g. Petriču, ker opravlja tako pomembno funkcijo, torej zastopnik 
pacientovih pravic.  

Kot sem lahko razbrala iz poročila je teh obiskov pri njemu tako v sami pisarni kot 
tudi telefonskih klicev veliko. To se pravi, da so pacienti osveščeni, da jim je na voljo tudi 
zastopnik za njihove pravice. Kot ste že omenili, bo moj odgovor posredovan kasneje, 
mogoče tudi predlagam, da pridejo ti odgovori v kolikor bodo še vprašanja, na odbor za 
zdravstvo, ker bi lahko tudi tam predhodno pogledali.  

Varuha pacientovih pravic sprašujem glede drugega mnenja, ki ga predvideva 
zakon v 40. členu. Kot vemo imamo pacienti pravico tudi do drugega mnenja, če nismo  
sigurni oziroma, če se ne strinjamo sami z mnenjem prvega, če temu tako rečem, 
lečečega zdravnika. Tudi zastopnik pacientovih pravic v tem poročilu navaja, da je to 
drugo mnenje, ki ga predvideva zakon v 40. členu nejasno in da bo ta sprememba 
zakona tudi v tem delu prinesla bolj točne in jasne opredelitve. Torej razumem, da so 
zapleti, ko želi pacient dobiti drugo mnenje v zvezi z njegovo boleznijo še od drugega 
zdravnika,.  

Tako, da tudi sam zastopnik pacientovih pravic zaznava tudi kršitve teh določb, 
zato me zanima, v katerem delu je ta 40. člen, ki govori o drugem mnenju nejasen in kje 
vidi on predloge, izboljšave tega člena in če lahko tudi pojasni, kako poteka potem na 
ministrstvu za zdravstvo reševanje te problematike.  
 
Matej Arčon, župan: 

Vaše vprašanje mu bomo posredovali v pisni obliki in boste dobila tudi njegov odgovor.   
Če ni več razprave, dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi z 

Rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici od 10. 
3. 2012 do 10. 3. 2013.  
 
Od 23 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 

Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton 
Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, 
Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž 
Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, 
Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
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PRILOGA 28 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z Zaključnim poročilom za leto 2012 ter 
Finančnim načrtom in programom dela za leto 2013 in 2014 javnega zavoda 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

 
Matej Arčon, župan: 

K besedi vabim direktorico, go. Ireno Škvarč, prvič uradno med nami. Imate na razpolago 
do deset minut. Vem pa, da ste na odboru že kar izčrpno spregovorili o vašem 
poslovanju. Izvolite. 
 
Poročevalka: Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova 
Gorica 

Goriška knjižnica Franceta Bevka je splošna knjižnica, ki deluje na območju Mestne 
občine Nova Gorica ter sosednjih občin Brda, Kanal, Miren–Kostanjevica, Renče- 
Vogrsko in Šempeter–Vrtojba. Kot splošna knjižnica je javna kulturna in izobraževalna 
ustanova. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in 
duhovnim potrebam pri razvijanju pismenosti. To so osnovne in glavne naloge knjižnice. 
Poleg tega pa je knjižnica z uveljavitvijo Zakona o knjižničarstvu in Pravilnika o osrednjih 
območnih knjižnicah postala tudi ena od desetih slovenskih osrednjih območnih knjižnic 
in zato opravlja naloge za širše Goriško območje. Pri tem sodeluje s knjižnicami iz 
Ajdovščine, Idrije in Tolmina. 

Knjižnica s svojim delovanjem pokriva območje z 58.000 prebivalci, od tega jih je 
kar 31.000 v MONG. Kot osrednja območna knjižnica pa prevzema skrb za območje s 
119.000 prebivalci. Knjižnica ima 9 organizacijskih enot, in sicer centralna enota v Novi 
Gorici, sedem krajevnih knjižnic, od tega so 3 krajevne knjižnice v MONG in potujočo 
knjižnico, ki je v letu 2012 obiskovala 87 postajališč v 53. krajih. Seznanila vas bom vmes 
s podatki, aktivnostmi in dogodki, ki so zaznamovali leto 2012 v Goriški knjižnici.  

V tem letu smo v Goriški knjižnici samo v centralni enoti zabeležili obisk več kot 
pol milijona obiskovalcev, natančneje 557.000 obiskovalcev. Ta podatek merimo s 
števcem, ki ga imamo nekaj časa že nameščenega pri vhodu v knjižnico. Po podatkih iz 
COBISA pa je knjižnico obiskovalo v preteklem letu 16.500 aktivnih bralcev oziroma 
članov knjižnice. To so vsi tisti člani, ki so v preteklem letu knjižnico obiskali vsaj enkrat. 
Kar 80 % članov je obiskalo knjižnico v centralni enoti. Vsi ti člani pa so si izposodili 
852.000 enot gradiva in kar 88% tega gradiva je bilo izposojenega tu v centralni enoti v 
Novi Gorici. Za nakup gradiva smo v preteklem letu imeli na voljo 258.000,00 EUR in s 
tem denarjem smo nakupili 14.300 enot gradiva. To je približno 1300 enot manj kot v 
prejšnjem letu.   

V knjižnici poleg nakupa pridobivamo gradivo tudi z zamenjavami in obveznimi 
izvodi, ki ga prejemamo kot osrednja območna knjižnica ter z darovi in skupaj smo v 
preteklem letu pridobili skoraj 20.000 enot gradiva. Tu moramo upoštevati še obdelavo 
retrospektive starejšega gradiva, ki ga imamo v knjižnici še neobdelanega, imeli smo 
odpis gradiva, vendar smo ob koncu leta skupaj presegli število pol milijona, spet se   
pojavlja ta številka, saj je naš fond zadnji dan v letu 2012 obsegal 501.192 enot gradiva. 

V knjižnici želimo našim uporabnikom ponuditi poleg izposoje knjig in nudenja 
informacij tudi veliko več. Želimo, da se v knjižnici počutijo domače, sproščeno, udobno. 
V knjižnico jih vabimo tudi z različnimi prireditvami in dogodki, ki smo jih organizirali tudi v 
preteklem letu. Pripravili smo predstavitve knjig, potopisna predavanja, glasbene večere, 
skupinske obiske, številne razstave. Posebej smo ponosni na domoznanske razstave, ki 
nastajajo na domoznanskem oddelku knjižnice, z namenom predstaviti naše 



 
 

 

 

38 

domoznansko gradivo, našo domoznansko zbirko ter življenje in osebnosti v preteklosti z 
našega območja. Spomnili smo se na primer življenja in dela Vinka Vodopivca, Aleša 
Gradnika, Milka Kosa, Ludvika Zorzuta.  

Novost v preteklem letu je bil tudi cikel razstav Predstavimo se, kjer smo ponudili 
našim uporabnikom možnost, da se predstavijo s svojimi ljubiteljskimi dejavnostmi. 
Marsikdo namreč izdeluje različne izdelke iz sivke, iz medu, iz umetnih materialov, nakit 
in te razstave so obiskane, pa tudi interes pri razstavljanju je zelo velik. V skrbi za naše 
najmlajše uporabnike smo pripravili številne delavnice, ure pravljic, računalniške 
delavnice. Tu smo stopili tudi izven naše stavbe. Sodelovali smo namreč s Knjižnico pod 
krošnjami, pripravili smo božično – novoletne pravljice na Bevkovem trgu. Z našimi 
pravljicami pa smo se popeljali tudi z bibliobusom, kjer smo organizirali tudi ure pravljic, ki 
imajo seveda na bibliobusu posebno čarobno moč. Za starejše uporabnike smo 
organizirali računalniške delavnice. Imenovali smo Z nami po znanje. Z njimi smo želeli 
starejše uporabnike spoznati z računalnikom, wordom, internetom, elektronsko pošto. 
Predstavili smo jim COBIS, predstavili smo jim tudi naše elektronske vire v knjižnici. 
Delavnice so bile brezplačne, ker smo jih izvajali sami zaposleni.  

Poseben poudarek smo dali poletnim dogajanjem v knjižnici. Poleg številnih že  
utečenih dejavnosti, kot je na primer poletne vrečke presenečenja, kjer ponujamo našim 
uporabnikom pester nabor gradiva skritega v posebnih vrečkah, ki smo jih v lanskem letu 
izposodili kar 600 in v vsaki vrečki je 5 enot gradiva, tako, da je bilo tega gradiva kar 
veliko, smo poseben poudarek dali tudi dejavnostim za mlade. Knjižnico smo popeljali 
tudi na bazen in tu bi se rada zahvalila osebju na bazenu, ki so tako skrbno čuvali in 
izposojali naše gradivo na bazenu in nam obenem tudi sugerirali o vsebini, ki bi zanimala 
uporabnike bazena. Prav naše obiskovalce smo povabili tudi v atrij knjižnice, kjer smo jim 
ponudili prijetno senco, kjer so lahko prebirali knjige, popili kavo, poklepetali ali se 
ukvarjali z družabnimi igrami.  

Izpeljali smo dva pomembnejša projekta. Prvi je bil v začetku leta mednarodni 
projekt Europeana 1914 – 1918. Knjižnica se je vključila v ta projekt, ki ga je organizirala 
Europeana, to je Evropski spletni portal kulturne dediščine na pobudo Univerze v 
Oxfordu. Namen projekta je zbiranje spominov na prvo svetovno vojno, pripovedovanje, 
slikovni material in postavitev virtualne razstave, ki je preko spleta dostopna kar 
najširšemu občinstvu. V projektu je sodelovalo več evropskih držav predvsem nacionalne 
knjižnice, arhivi, muzeji. V Sloveniji je poleg naše knjižnice sodelovala tudi Osrednja 
knjižnica Celje ter Vojaški muzej Slovenske vojske Maribor. Goriška knjižnica je pri tem 
prevzela pomemben delež organizacije, ker smo poleg dogodka v Novi Gorici pomagali in 
sodelovali pri organizaciji dogodkov tudi drugod po Sloveniji. Pri nas je bil zbirateljski dan 
18. marca z naslovom Zbogom orožje, dobrodošli spomini. Obiskalo nas je 40 
pričevalcev, ki so prispevali preko 90 zgodb in več kot 320 predmetov. Zanimivo je tudi 
to, da smo bili eni redkih, ki smo imeli živo pričo prve svetove vojne, kar je  danes 
redkost. 

Goriška knjižnica je bila v tem projektu predstavnik Slovenije. Obiskala nas je tudi 
številčna delegacija iz Oxforda in Europeane. Projekt je požel veliko pozornosti ter bil z 
navdušenjem sprejet med obiskovalci, kot tudi med sodelavci v drugih knjižnicah, ki so 
nam pristopile na pomoč pri izvajanju tega dneva. Hkrati pa je bil tudi dobra promocija za 
knjižnico, za Novo Gorico in pa tudi za celotno Gorico, saj smo istočasno tudi delovali na 
področju prepoznavnosti okolja naše knjižnice. Stroški izvedbe in promocije so bili v celoti 
pokriti iz proračuna projekta.  

Za nas zelo pomemben projekt je tudi spletni biografski portal, spletni biografski 
leksikon Primorci.si., ki smo ga pripravili v sodelovanju z osrednjo knjižnico Srečka 
Vilharja Koper in ga objavili 7. februarja letos s predstavitvama v Novi Gorici in v Kopru. 
Veseli nas, da so se izpolnile naše želje in da so pristopile v projekt vse primorske 
splošne knjižnice in tudi slovenski knjižnici v Trstu in Gorici. Ob objavi portala smo 
povabili k sodelovanju tudi druge ustanove in posameznike in po njihovih odzivih sodeč 
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vemo, da je portal zelo dobro sprejet. Namen našega portala je predvsem predstavitev 
oseb in osebnosti, ki so v preteklosti in tudi danes vplivale oziroma vplivajo na razvoj 
domačega kraja, domačega okolja. Leksikon je pomembna pridobitev za celotno 
Primorsko in pa tudi za Slovence, ki živijo v Italiji. Služil bo tako uporabnikom kot tudi 
nam zaposlenim.   

V preteklem letu smo se veliko ukvarjali tudi z RFID izposojo. Namreč pripravili so 
sistem RFID izposoje v knjižnici, ki omogoča našim uporabnikom, da si samostojno 
izposojajo in vračajo gradivo. Pri tem smo morali nabaviti knjigo, RFID knjigomat, sortirno 
mizo, ki je namenjen vračanju gradiva, knjigomate za izposojo gradiva, opremili smo vse 
gradivo z RFID nalepkami. Sistem deluje z manjšimi težavami in to je predvsem izposoja 
kompletov, ki pa ni samo naša težava, ampak se s to težavo soočajo vse knjižnice, ki 
uporabljajo ta sistem in ga IZUM že odpravlja. Upam, da ga bo v čim krajšem času 
odpravil. 

Ob koncu preteklega leta, to je natančneje zadnji vikend v oktobru, je našo 
knjižnico prizadela poplava. Voda je namreč zalila kletne prostore, dvorano in obe dvigali. 
Seveda je bila največja škoda v dvorani. Kdor pozna našo dvorano ve, da je bila celotna 
dvorana obdana z lesom od tal, sten pa tudi stropa in pa dvigali, ki sta bili popolnoma 
uničeni. Obnovili smo s sredstvi iz zavarovanja in smo, mislim, da v zelo kratkem času 
spet vzpostavili normalno stanje.    

Naše delo se v letu 2013 nadaljuje z uspešnim delom iz preteklosti. Stvari, ki 
dobro delujejo jih nadaljujemo, skušamo jih nadgraditi in obenem uvajamo novosti.  

Tu bi samo še predstavila nekaj novosti. Veseli smo, da smo v letošnjem letu 
uspeli pridobiti prvi dve zbirki elektronskih knjig, to je epsko e-books  in biblos. Epsko e-
books je zbirka, ki smo jo pridobili s sredstvi posebnih nalog posebne območne knjižnice 
in je na voljo vsem članom splošnih knjižnic goriškega območja. Obsega skoraj 27000 
knjig v angleškem jeziku in pokriva različna področja. Vključili smo se pa tudi v testno 
okolje prve slovenske spletne knjižnice z elektronskimi knjigami, to je biblos. Portal je 
postavila študentska založba, gradivo pa prispevajo tudi druge slovenske založbe. 
Uradno bo portal začel delovati 1. julija, vendar kot sem že rekla, knjižnica se je vključila 
v testno okolje in je zato gradivo na voljo našim uporabnikom že sedaj. Z namenom, da 
našim uporabnikom predstavljamo dobre knjige, smo začeli v sodelovanju z osrednjo 
knjižnico Srečka Vilharja Koper tudi nov projekt. To je portal dobre knjige.si, ki je 
namenjen predstavitvi kakovostne literature, ki jo knjižničarji priporočamo našim 
uporabnikom in jo skušamo predstaviti tudi na takem spletnem portalu. 
  
Mitja Trtnik, podžupan: 

Prosim, če lahko kmalu zaključite. 
 
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica: 

Zaključujem. Na koncu bi rada samo še poudarila, da nam je zelo v interesu in da si zelo 
želimo sodelovanja z lokalno skupnostjo. To so skupni projekti in prireditve z domačimi, 
lokalnimi društvi, organizacijami. Povezujemo se z Društvom Govorica, z Društvom 
humanistov Goriške, vključili smo se nekako tudi v leto Silvana Furlana z razstavo in 
predstavitvijo knjige, povabili so nas k sodelovanju, k organizaciji Bevkovih dnevov v 
Zakojci in pa knjižnica Pod krošnjami. 

Čisto za konec pa bi še poudarila, da želimo vsem našim uporabnikom zagotoviti 
kvalitetne in čim bolj enakovredne storitve in pri tem imamo v mislih ne le naše 
uporabnike v centralni enoti, ampak tudi v naših krajevnih knjižnicah. Radi bi namreč 
zagotovili računalniško izposojo v vseh krajevnih knjižnicah, obenem pa bi tudi radi, da 
skupaj proučimo možnost pridobivati večjih in ustrezneje opremljenih prostorov, ki bi tudi 
ob večji odprtosti omogočali v krajevnih knjižnicah tudi ostale dejavnosti, recimo ure 
pravljic, računalniški kotiček za uporabnike, čitalnice in tako naprej.  
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Mitja Trtnik, podžupan: 
Hvala lepa. Odbor za kulturo, šolstvo in šport, izvolite. 
 
Tomaž Torkar, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor je obravnaval omenjeno poročilo in predlaga, da se ga sprejme brez pripomb. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Odpiram razpravo. Razprave ni.   
Na glasovanje dajem predlog Sklepa o seznanitvi z Zaključnim poročilom za 

leto 2012 ter Finančnim načrtom in programom dela za leti 2013 in 2014 javnega 
zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 23 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton 
Petrovčič, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 29 
 

 
 
10. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 ter s Finančnim 
načrtom in programom dela za leto 2013 javnega zavoda Goriški muzej 
Kromberk – Nova Gorica 

 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Izvolite, g. Brecelj.  
 
Poročevalec: Matjaž Brecelj,  pooblaščenec za nadomeščanje direktorja Goriškega 
muzeja Kromberk – Nova Gorica   

Naj se najprej predstavim. Sem Matjaž Brecelj, kustos, umetnostni zgodovinar, zaposlen 
v Goriškem muzeju. Po vašem pooblastilu, ki ste mi ga izdali 13. decembra pa trenutno 
zastopam oziroma nadomeščam odsotnega direktorja Andreja Malniča. Vodenje muzeja 
sem prevzel 27. novembra 2012, na prošnjo mojih sodelavcev, kar je takoj potrdil svet 
zavoda Goriškega muzeja in nato še župan MONG, g. Matej Arčon, do vašega 
dokončnega, uradnega imenovanja. Za zaupanje se vam zahvaljujem in upam, da sem 
ga oziroma ga še bom tudi opravičil.   

Moja prva naloga je bila v tistem trenutku, se pravi mesec pred zaključkom leta, 
osredotočena predvsem na dve področji. Prvič, izpeljati zastavljeni program, vse 
predvidene razstave je bilo potrebno še postaviti. V letu 2012 smo se namreč selili iz 
gradu Kromberk v nove prostore v Solkanu, kar je zahtevalo svoj čas in so se tako 
projekti razstave skoncentrirali na konec leta in drugič, zagotoviti pozitivno bilanco na 
koncu leta, kar je bilo zaradi vseh še ne realiziranih projektov težko, nam je pa z 
določenimi odrekanji uspelo, na primer nismo izdali kataloga meščanstva, varčevali smo 
pri opremi razstav in podobno. Še več, poslovali smo pozitivno in pridelali celo presežek. 
Najpomembnejši dogodek v letu 2012 je bil vsekakor dokončanje izgradnje nove stavbe v 
Solkanu, za kar gre zahvala našemu direktorju Andreju Malniču in seveda MONG, ki nam 
je to omogočila.   

Sledila je selitev uprave in kustodiata iz gradu Kromberk v nove prostore. Velik 
zalogaj sta bila tudi predvsem preselitev knjižnice in dokumentacije zaradi številčnosti 
gradiva, kar je bilo sicer uspešno izvedeno. Veliko smo si pri tem pomagali z delavci 
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zaposlenimi preko javnih del. Druga velika naloga je bila preureditev izpraznjenih 
pisarniških prostorov v razstavne prostore in opremljanje po sodobnih muzeoloških 
standardih. Tu naj posebej izpostavim novo pridobitev sodobne muzejske razsvetljave ter 
enotnih novih vitrin. Na osnovi novo pridobljenih prostorov smo postavili tri nove razstave, 
in sicer Meščanstvo na Goriškem, razstavo Oleografije iz zbirke Goriškega muzeja in 
razstavo Lutke sveta in s tem tako rekoč povsem prenovili razstavne prostore gradu 
Kromberk.  

Poleg razstav doma, mislim predvsem na grad Kromberk, naj omenim še 
postavitve zunaj v ostalih občinah, ki jih muzej teritorialno pokriva. Tako je bila 
postavljena arheološka razstava z naslovom Rimljani v Bukovici v dvorani v Bukovici, 
razstava Maleš - Mušič, ki je bila odprta najprej na gradu Dobrovo, nato pa je gostovala v 
Maleševi galeriji v Kamniku, nato razstava z naslovom Ta veseli dan, ki govori o poročnih 
šegah in navadah v Brdih, ta je bila odprta na gradu Dobro. V okviru furenge, to je 
razstave v živo, prikaz prevoza replike zvona na Sveto Goro, ob devetdesetletnici tega 
dogodka ter vsakoletni prevoz mlaja. Več letni projekt Muzej na meji je dobil v letu 2012 
še tretjo zbirko. Kot veste je poleg zbirke državne meje na Goriškem, ki je odprta na 
kolodvoru v Novi Gorici še razstava v Stražarskem stolpu na vrtojbenskem polju. Tako 
smo dobili novo zbirko, tretjo, z naslovom Spomni se name, postavljeno na vhodu na 
pokopališče v Mirnu. Čakamo še na mejno stavbo na Rafutu, ki trenutno še ni v lasti 
MONG, kolikor vem, kjer načrtujemo postavitev muzeja tihotapstva in s tem zaokrožiti 
projekt muzeja na meji.  

V letu 2012 je Goriški muzej praznoval tudi šestdesetletnico obstoja in delovanja, 
kar bomo zabeležili s posebno številko našega glasila Goriški letnik s prispevki 
zaposlenih in že upokojenih delavcev Goriškega muzeja. Prispevki v katerih delavci 
opisujejo razvoj posameznih oddelkov in prehojeno pot Goriškega muzeja, so nastali v 
letu 2012  na osnovi proučitve arhivskih virov in spominov in so pripravljeni za tisk. Tako 
bo jubilejna 36 številka letnika izšla v letošnjem letu.  

Na že obstoječe in tudi na novo postavljene razstave se navezuje tudi bogat 
pedagoški in andragoški program, ki ga pripravljajo posamezni strokovni delavci. Posebej 
priljubljene so bile delavnice o šegah in običajih iz preteklosti ter ponovno obujeni 
program z Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Poleg andragoških in pedagoških 
delavnic naj še posebej opozorim na predavanja in predstavitve vam vsem poznane 
muzejske torkove večere, ki so posebej dobro obiskani prostori gradu Kromberk in 
amfiteatra ob njem, s katerimi skrbimo za popularizacijo naše stroke. V letu 2012 je bilo 
izvedenih kar 28 predavanj in predstavitev. V okviru teh je bil sklop predavanj 
poimenovan Filmski junij, Vinil večeri v juliju ter festival Glasbe sveta v mesecu avgustu. 

Še stavek, dva o finančnem poročilu 2012. Torej, kot sem že na začetku omenil, 
smo poslovali pozitivno oziroma dosegli tudi presežek, ki ga bomo seveda, če bo tako 
odobreno porabili v letu 2013. Leto 2013 je finančno seveda hujše, vemo vsi, da so 
recimo plače znižane za 10 % in tudi ostali stroški zreducirani, tako da smo že zaprosili 
oddelek za delovanje, torej, da bi ta sredstva namenili delovanju Goriškega muzeja. 
Posebej še nismo specificirali, ker bomo videli, kaj se bo med letom zgodilo.  

Program 2013. Naj takoj na začetku opozorim na nenormalen položaj, ko konec 
maja še nimamo podpisanih pogodb o financiranju, ne s strani države, ki nam zagotavlja 
sredstva za plače, materialne stroške in program, niti s strani več kot polovic občin, ki jih 
teritorialno pokriva Goriški muzej in med njimi je tudi naša ustanoviteljica MONG. V takih 
razmerah je težko delovati in načrtovati, ko dobesedno ne veš, kaj bo finančno pokrito. 
Zagotovo pa vemo, da so sredstva za plače zmanjšana za 10 %  katerih izpad naj bi sami 
zagotovili z lastnimi sredstvi. Izvedeli pa smo tudi, da bo prišlo do zmanjšanja tako 
materialnih kot programskih sredstev, čeprav je bilo na začetku leta obljubljeno, da naj bi 
pri pripravi programa računali na isto vsoto kot lani.   

Vseeno smo do sedaj na lastno odgovornost že izpeljali določen načrtovani 
program. Tako smo 7. marca odprli razstavo Naši gorski strelci ob obletnici v Mariboru, to 
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je bila razstava, ki je bila postavljena na gradu Kromberk, torej prenos, 13. marca smo na 
gradu Kromberk odprli razstavo posvečeno pol pretekli zgodovini z naslovom IX. Korpusa 
NOV in partizanskih odredov Slovenije, od 27. do 30. aprila je potekala razstava v živo – 
tradicionalna furenga – prevoz mlaja, ki še veno stoji tu pred občino, 10. maja smo na 
gradu Dobrovo odprli razstavo z naslovom Rebula od tehnologije do sodbe. V pripravi pa 
so še razstave: Vladimir Makuc  - slike iz donacije Goriškemu muzeju, ki bo postavljena v 
Štanjelu, na jesen bomo na gradu Kromberk odprli arheološko razstavo z naslovom 
Vzhodni Goti v Mirnu. V načrtu imamo tudi razstavo Ohraniti preteklost, ustaviti čas za 
danes in jutri, ki so jo postavili naši restavratorji in je postavljena v Vili Bartolomei v 
Solkanu, torej to razstavo nadgraditi z digitalnimi mediji in s tem poskušati pritegniti k 
obisku tudi mlade. V pripravi je tudi postavitev kulturno zgodovinske zbirke v občinski 
stavbi v Šempetru.  

V ta sklop razstav spada še izdaja katalogov. Nekaj smo jih še dolžni za naza j, 
tako na primer katalog za razstavo Castre v Ajdovščini, ki je postavljena že več let, potem 
je tu katalog, ki naj bi izšel v petih jezikih, slovenskem, angleškem, nemškem, 
italijanskem in furlanskem, in sicer za razstavo Državne meje na Goriškem, ki je 
postavljena na kolodvoru, potem je katalog razstave Meščanstvo na Goriškem, razstava, 
ki je trenutno na gradu Kromberk. Mislimo pa izdati tudi zbornik Zgodovina Mlinotesta in 
mlinarstva na Ajdovskem in Vipavskem, ki ga je pripravljal, a žal ne dokončal pokojni 
Stane Bačar, med drugim tudi naš bivši predsednik strokovnega sveta Goriškega muzeja. 
Izdaja 35. in jubilejne 36. številke Goriškega letnika, publikacije Goriškega muzeja, ki bo 
počastila našo šestdeseto obletnico je tudi med tem gradivom. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Prosim, če počasi zaključite.  
  
Matjaž Brecelj, pooblaščenec za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja 
Kromberk – Nova Gorica:   
Do sedaj smo v okviru torkovih muzejskih večerov izvedli že deset predavanj, ki so 
seveda predvidena v nadaljevanju do konca leta, v kolikor nam bodo finance to 
omogočale. Mislim,da nima smisla razlagati, da smo oklestili vse mogoče stroške, 
honorarje, potne stroške in tako naprej, plačujemo le še vabila in poštnino.  

Še malce bom potarnal. Pereča je starostna struktura zaposlenih, ki se vrti okrog 
50 let. Pojavljajo se problemi glede nadomeščanja upokojenih delavcev, le stežka dobimo 
dovoljenje od ministrstva, pomanjkanje tehničnega kadra, saj smo brez čuvaja na gradu 
Kromberk, to je še prav posebej pereče letos, ko smo se preselili v Solkan. Problemi so 
tudi s potnimi stroški. Namreč, delujemo na petih lokacijah, in sicer v Solkanu, 
Kromberku, Ajdovščini, Sežani in na Dobrovem. V takšnih pogojih je težko pričakovati, da 
bodo prihodnja poročila izkazovala presežke.  

 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Odbori? Niso obravnavali.  
Odpiram razpravo. Svetnica Patricija Šulin, izvolite. 

 
Svetnica Patricija Šulin: 
Zahvalila bi se za to poročilo, je izčrpno, veliko informacij, tudi zaradi tega, ker nismo v 
stanju, da bi v tem hitrem tempu spremljali vse vaše dogodke in aktivnosti, ki jih 
pripravljate.   

Moram povedati, da sem bila prijetno pozitivno presenečena, koliko dela opravite 
v enem letu. Všeč mi je tudi ta vaš del, ko skrbite in se trudite za ohranjanje kulturne 
dediščine. Ne nazadnje se je en del odvil tako, kot ste povedali, pred prvim majem, ne 
samo s prihodom mlaja v Novo Gorico ampak tudi z določenimi aktivnostmi v Trnovskem 
gozdu. Tudi pohvalno, da skrbite za to in da pravzaprav zahtevate pri tem prevozu s 
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skorajda originalnimi vozovi, z originalno nošo oziroma oblačili, ki so se takrat nosili v 
tistem času, da imajo vsi udeleženci te furenge original, zato, da to bodo tudi prihodnji 
rodovi videli in vidimo.   

Sem pa tudi opazila, da se pri tej dejavnosti tudi vključujejo že mladi, jih zanima, 
kar pomeni, da opravljate neko širše poslanstvo, ne samo prikaz kulturne dediščine, 
ampak pravzaprav tudi medsebojno druženje med samimi krajani in občani v mestu.  

Zanima pa me, če pri svoji dejavnosti pridobivate tudi evropska sredstva, ker sem 
slišala, da imate določene finančne težave in tudi če pridobivate sredstva, torej izven 
sredstev, ki vam jih s proračunom zagotovi mestna občina in državni proračun, kot tudi, 
če sodelujete s podobnimi muzeji oziroma ustanovami v sosednji Italiji ali pa v drugem 
zamejstvu.  

  
Matjaž Brecelj, pooblaščenec za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja 
Kromberk – Nova Gorica:   

Najprej odgovor na to zadnje, kar ste rekla. Naj navedem primer sodelovanja z Gradskim 
muzejem iz Karlovca, kjer pripravljamo za naslednje leto 2014 oziroma pri nas 2015  
razstavo, ki bo imela neko skupno nit, to je Karlovški 96 peš polk, ki se je boril tu na 
Soškem bojišču in naj bi, če se bomo pač uspeli dogovoriti in če bodo zagotovljena 
sredstva, izšel skupen katalog, to je na primer eden primer sodelovanja.   
Kar se tiče zamejstva naj omenim, da smo v lanskem letu zaključili z obnovo velikega 
števila etnoloških predmetov za muzej v Bardu, tako, da imamo tudi tam razpredene stike 
in z vsemi zamejci nasploh sodelujemo.  

Se opravičujem, sem pozabil ostala vprašanja.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Evropska sredstva in druga sredstva. 
 
Matjaž Brecelj, pooblaščenec za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja 
Kromberk – Nova Gorica:   

Evropska sredstva. Letos sodelujemo na etnološkem oddelku pri projektu, ki se financira 
iz evropskih sredstev in to je izbor zbirk, kjer gre za popis etnološke kulturne dediščine 
tega območja. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Izvolite, svetnik Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Imam samo eno kratko vprašanje. Sprašujem, če vam je kaj znano o obuditvi ali pa o 
vzpostavitvi muzeja škafarstva na Lokvah.  
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Izvolite, g. Brecelj. 
 
Matjaž Brecelj, pooblaščenec za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja 

Kromberk – Nova Gorica: 
Pred kakšnim mesecem smo dobili ta plan projektov za leta 2013 – 2016, mislim, da je 
bilo. Goriški muzej tam nastopa pri približno desetih stvareh. Sedaj se točno ne 
spominjam prav za ta projekt, morate razumeti, da sem šest mesecev pač na tem 
položaju in nisem seznanjen prav z vsemi stvarmi. Se opravičujem. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Hvala lepa. 
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Matjaž Brecelj, pooblaščenec za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja 
Kromberk – Nova Gorica:   

Oprostite. Mislim, da Inga Brezigar, sedaj me je kolegica spomnila, sodeluje pri tem. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Svetnik Stanko Žgavc, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
G. Brecelj. Eno dobronamerno opozorilo, in sicer vi imate pooblastilo za nadomeščanje 
direktorja zavoda in ga imate tudi za naprej. Iz tega gradiva pa vidim, da ste kot 
predstavnik zaposlenih tudi član sveta zavoda. To ne gre skupaj. Torej, nemudoma 
odstopite, če že niste odstopil.  

G. podžupan, mislim pa, da je tu tudi kritika na strokovne službe, ker ko so 
pripravljali gradivo že v decembru za komisijo in za sejo mestnega sveta, mislim, da bi 
morala strokovna služba te stvari videti, da ne pride do takih nepravilnosti, ki imajo lahko 
tudi posledice.  

 
Mitja Trtnik, podžupan: 
Hvala lepa. 
 
Matjaž Brecelj, pooblaščenec za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja 
Kromberk – Nova Gorica:    

To smo vedeli praktično takoj na začetku. Nismo pa vedeli, kako se bo stvar obrnila, ali 
bom jaz naprej, ali se bo to podaljšalo, ali ne in zato pač takrat nismo zamenjavali, smo 
rekli, da nima smisla hiteti. Za to bomo gotovo poskrbeli sedaj. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Menim, da je ta pripomba na mestu in da jo morajo upoštevati. Razpravljavcev ni več.  
Na glasovanje dajem predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 

2012 ter s Finančnim načrtom in programom dela za leto 2013 javnega zavoda 
Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro 
Kerševan, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž 
Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 30 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 
G. Brecelj, hvala za poročilo.  

Odrejam petnajst minut pavze.  
 
 
Matej Arčon, župan: 

Točno sedemnajst nas je. Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 11. točko. 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 
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Predlog Sklepa o trajnem interesu MONG za delovanje javnega zavoda SNG 
Nova Gorica 
 

Matej Arčon, župan: 
Načelnica Marinka Saksida, izvolite. 
 
Poročevalka: Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 

Pred vami je sklep s katerim Mestni svet MONG ugotavlja trajni interes Mestne občine 
Nova Gorica za delovanje javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. 
Ta trajni interes predstavljajo redno delovanje gledališča in dodatne aktivnosti, ki poleg 
rednega programa bogatijo gledališko ponudbo v naši občini. Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo namreč predvideva občinsko podporo javnim zavodom 
države tako, da občine zagotavljajo javnemu zavodu, katerega ustanovitelj je država, 
njegovo delovanje pa je pomembno za občino, kjer ima javni zavod sedež, se pravi v tem 
konkretnem primeru gledališče, ustrezna dodatna sredstva za bogatitev njegovega 
delovanja na podlagi sklepa pristojnega organa občine, s katerim ta ugotovi trajni interes 
občine za delovanje tega zavoda.   

Glede na navedeno predlagamo mestnemu svetu, da predlog sklepa obravnava in 
sprejme, saj bo to podlaga za sklenitev pogodbe med občino in gledališčem za dodatna 
sredstva za bogatitev njegovega delovanja.  
 
Matej Arčon, župan: 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
Tomaž Torkar, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport predlaga, da se sklep sprejme. 
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Ni razprave in zaključujem to točko.  

Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da mestni svet ugotavlja trajni interes 
MONG za delovanje SNG. Trajni interes MONG predstavljajo redno delovanje SNG 
ter dodatne aktivnosti, ki poleg rednega programa bogatijo gledališko ponudbo v 
MONG. MONG in SNG se skladno s sprejetim proračunom za tekoče leto, s 
pogodbo dogovorita o višini sredstev in medsebojnih obveznostih. Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Viljem De Brea, Oton Filipič, Miro Kerševan, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, 
Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž 
Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 31 
 
 
 

12. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa v zvezi z nadstandardno zaposlenimi drugimi strokovnimi 
delavci v oddelkih 1. razredov OŠ 
 

Matej Arčon, župan: 

Vračam besedo načelnici. 
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Poročevalka: Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je na svojih letošnjih sejah večkrat obravnaval 
nadstandardne zaposlitve za druge strokovne delavce v prvih razredih osnovnih šol in v 
zvezi s tem sprejel sklep o zmanjševanju tega nadstandarda. Naj nekoliko osvetlim 
zadevo za kaj gre.   

Mestni svet mestne občine je že v letu 2003 sprejel sklep, da se uvede trajno 
učno pomoč v prvem razredu devetletke, in sicer na ta način, da sta v razredu stalno in v 
celoti prisotni dve delavki. Tako se že od prvega septembra 2003 iz občinskega 
proračuna zagotavljajo nadstandardno zaposleni drugi strokovni delavci v prvih razredih 
osnovnih šol v določenih deležih. Program v prvih razredih osnovnih šol sedaj poteka 
tako, da pouk izvajata hkrati učitelj v obsegu 22 ur tedensko in drugi strokovni delavec v 
obsegu, ki ga določa Pravilnik o normativih in standardih v osnovnih šolah, in sicer, če je 
v razredu prisotnih od 15 do 23 učencev je to 10 dodatnih ur tedensko, če jih je od 24 do 
28 je pa 15 ur dodatnih tedensko.  

Pravilnik, ki sem ga navedla, določa tudi obseg ur za kombinirane oddelke in ta 
obseg drugega strokovnega delavca je zagotovljen za vse oddelke prvih razredov 
osnovnih šol v celotni državi. Ta del, ki sem ga opisala, je financiran s strani države. 
Razliko do polne in stalne prisotnosti dveh delavcev v prvih razredih pa predstavlja 
nadstandard, ki se financira s strani občine. Podatke o številu zaposlenih tega 
nadstandarda, ki ga financira občina in o deležu ter posledično stroških za občino so 
prikazani v gradivu.  

Glede na navedeno in v skladu s sklepom odbora za kulturo, šolstvo in šport  
predlagamo, da se nadstandardno zaposlene druge strokovne delavce v oddelkih prvega 
razreda osnovnih šol v občini, ki so financirani iz proračuna, čim prej premesti na prosta 
delovna mesta v okviru posameznega javnega zavoda, če je to mogoče.  

Če to ni mogoče, bo mestna občina še naprej zagotavljala sredstva za plače za 
posameznega drugega strokovnega delavca v oddelku prvega razreda osnovnih šol, ki 
so v šolskem letu 2012 – 2013 zaposleni za nedoločen čas, tako, da bosta v razredu 
stalno in v celoti prisotna dva delavca. Kolikor se ta drugi strokovni delavec upokoji, odide 
na drugo delovno mesto, na dopust ali iz javnega zavoda mestna občina ne bo 
zagotavljala sredstev za njegovo nadomeščanje. V javnih zavodih, ki imajo več oddelkov 
prvega razreda osnovnih šol in zaposlenih več drugih strokovnih delavcev v teh oddelkih 
in so financirani iz proračuna občine, se v primerih iz prejšnje točke delo v oddelkih 
prvega razreda enakomerno prerazporedi med preostale druge strokovne delavce.  

Če na kratko povzamem predlagani sklep, torej, da se nadstandardne zaposlitve 
drugih strokovnih delavcev v prvih razredih osnovnih šol, ki so financirani iz občinskega 
proračuna, začnejo z novim šolskim letom zmanjševati, če je to seveda mogoče, tako, kot 
je predvideno v sklepu. Pomeni pa to, da ni nobenih odpuščanj. Večina teh 
nadstandardnih delavcev, ki so financirani iz proračuna, je zaposlenih za nedoločen čas 
in bi se prihranek pokazal v daljšem časovnem obdobju.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor. 
 
Tomaž Torkar, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je razpravljal o tej točki in s štirimi glasovi za in enim 
proti predlaga, da se ta sklep sprejme.  
 
Matej Arčon, župan: 

Prijava na razpravo. Svetnik Miran Müllner, izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Spoštovani, kljub krizi, ki je prisotna, tega sklepa ne bom sprejel.  
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Spominjam se, kako smo se pred leti borili, da smo uvedli nadstandard, da so se 
te zadeve nastavile na to, kar imamo in mislim, da bo z ukinjanjem tega narejena ena 
slaba stvar za naše otroke.  

Na eni od prejšnjih sej smo poslušali poročila fakultet, univerz v Novi Gorici. 
Mislim, da so po podatkih, če smo malo dobro izračunali, na enega profesorja prišli štirje  
študentje v Novi Gorici in mi smo vsi govorili »oh in sploh«, kako je to super, kako bo to 
kvaliteten študij. Po drugi strani pa hočemo tistim najmlajšim odvzemati isto.  

Menim, da je pobuda, ki je prišla iz odbora dobra, rešitev je pa zelo, zelo slaba.  
Mislim, da bi se dalo marsikje oziroma še drugje postrgati, preden gremo na to zadevo, 
tako, da tega sklepa absolutno ne podpiram.  
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Načeloma bom glasoval za ta sklep, vendar imam eno tehtno pripombo na drugi člen ali 
pa drugo točko tega sklepa, kjer se omenja, da v primeru, ko nekdo odide na dopust, 
katerikoli dopust ali odsotnost z dela, se ga ne nadomešča.  

Ne razumem natančno, kaj je s tem mišljeno. Kajti nekdo bo daroval kri in ima 
takrat izredni dopust. Kaj bomo naredili potem? Naslednji dan pride normalno v službo, 
ker, če prav razumem, ti zaposleni, kot je rekla načelnica, so praviloma zaposleni za 
nedoločen čas in koriščenje dopusta, tudi letni dopust spada v delovno razmerje. Mislim, 
da bo težko dobesedno izvajati to drugo točko tega sklepa. Samo toliko, prosil bi za 
pojasnilo. 
    
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Boris Rijavec.   
 
Svetnik Boris Rijavec: 

Sicer razumem, da smo v takem delikatnem času, kjer je potrebno na vseh mogočih 
koncih in krajih varčevati in pogledati, kje se da kaj privarčevati. Ampak dejstvo pa je, da 
se tu danes strinjam s kolegom Müllnerjem, ki pravi, da je ta zadeva zapeljana nekako v 
napačno smer, predvsem glede sklepa pri točki številka 1.    

Namreč, tako kot je oblikovana ta točka tega sklepa, sem trdno prepričan, da 
prihaja posledično do neenakopravnosti do zaposlenih na posameznih osnovnih šolah. 
Nekateri ravnatelji so v času, ko se je uvajalo to trajno pomoč oziroma tega dodatnega 
strokovnega delavca v prve razrede osnovnih šol, bili na nek način varčni, če tako 
rečemo v prenesenem pomenu in so seveda zaposlovali za določen čas. Nekateri so bili 
mogoče celo bolj pogumni in so zaposlili za nedoločen čas. Danes bo s tem sklepom 
med temi nastala razlika. Ne samo med temi ljudmi, ki so v tem primeru neenakopravni, 
če tako rečemo, ampak razlika bo potem posledično nastala tudi med šolami, kljub 
tendenci, da se nekako dela v smeri, da bi za vse šole bili čim bolj enaki pogoji, zadeve 
poenotene in tako naprej. Zato smatram, da je ta točka sklepa škodljiva. Ne nazadnje gre 
seveda tudi prisluhniti mnenju posameznih strokovnjakov, ki delujejo na tem področju, 
samim ravnateljem, ki so pravzaprav enakega mnenja.  

Zato predlagam, da se ta točka črta iz tega sklepa, v izogib temu, da ne bi 
resnično z nekim dobrim hotenjem, če tako rečemo varčevanja, prišli do tega, da 
naredimo eno zmedo in en kaos ter neenakopravnost pri teh ljudeh in posledično najbrž 
tudi v strokovnem smislu škodujemo posamezni šoli. 

 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Tomaž Torkar, izvolite. 
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Svetnik Tomaž Torkar: 
Tudi sam bom tako kot na odboru, kjer sem glasoval proti temu sklepu, tudi na mestnem 
svetu glasoval proti temu sklepu, predvsem zaradi tega, ker bo ta sklep pripeljal do 
gromozanskih razlik med šolami.    

Če se bo na eni šoli ena delavka v prvem razredu upokojila, potem bodo imeli vsi 
otroci enega strokovnega delavca manj, kar pomeni, da ne bodo več imeli enakih 
možnosti. Vem, da jih tudi sedaj nimajo, da obstajajo razlike med šolami ampak s tem m i 
sprožamo sistemsko neenakost in neenake možnosti vseh otrok za šolanje. Tudi obrnil 
sem se na ravnatelje in tudi oni izražajo nasprotovanje temu sklepu tudi zaradi tega, ker 
smo se takrat pred desetimi leti borili za to, da bi naši otroci imeli enake pogoje, kot so jih 
imeli v vrtcu. Šest letni otroci so imeli dve strokovni delavki v vrtčevski skupini, ko so šli v 
šolo so jim pol vzgojiteljice oziroma učiteljice vzeli, občine so jim pa dale nadstandard v  
obliki še polovice učiteljice.  

Mislim, da je varčevanje na mestu, ampak ne na tak način.  
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Gregor Veličkov. 
  
Svetnik Gregor Veličkov: 

Tudi sam bom v celoti glasoval proti temu sklepu iz naslednjih razlogov. 
Sedaj imamo situacijo, ko je generacija »baby bum«, tako smo ji rekli, prišla v 

osnovne šole. To so tisti, ki so sedaj stari šest, sedem let. Se pravi, da se v osnovnih 
šolah število otrok povečuje. Ta trenutek. Lani, letos in naslednje leto je to pričakovanje 
popolnoma na mestu. Na drugi strani je osnovna šola vse zahtevnejša in potrebe otrok 
vse strožje. Kaj hočemo storiti, ali pa kaj se bo naredilo s črtanjem dodatne učiteljice? 
Dodatna učiteljica je tista, ki pomaga otrokom, ki imajo posebne potrebe, ali pa so na nek 
način potrebni večje pomoči. Se pravi, tukaj črtamo. Proti so ravnatelji, učitelji, starši, vsi. 
Privarčevanih bo 120.000,00 EUR, to je sedaj opcija.  

Ne razumem odbora. Razumel bi, da bi župan predlagal to zaradi varčevalnih 
ukrepov, ne razumem pa, da je odbor s temi predpostavkami, ki sem jih opisal na nek 
način, izposloval.  

Govoril sem z učitelji, z ravnatelji in predlagajo, da bi se s spremembo aktov 
posamezne šole prekvalificiralo te iste učiteljice za isti denar tako, da bi bile določen čas 
v prvem razredu in določen čas v drugem razredu zaradi tega, ker je opismenjevanja več 
v drugem razredu, to se pravi, da bi se oba dva razreda za isti denar pokrila z istim 
strokovnim kadrom. To bi se mi zdelo smiselno.  

Nadalje opozarjam na nekaj anomalij, ki se bodo pojavile in na katere sta že 
opozorila tako Rijavec kot tudi Torkar.  

Nekatere šole, ki imajo zaposlene učiteljice za nedoločen čas in hkrati nimajo 
vrtcev, ker tu je tudi prerazporeditev v vrtce, pri njih bo ostala situacija enaka, recimo na  
Osnovni šoli Milojke Štrukelj. Pri drugih šolah, kjer pa so vrtci zraven, ali pa kjer so 
učiteljice za določen čas, pa se bo počasi ta standard zniževal, hitreje kot recimo na 
drugih šolah, recimo OŠ Dornberk, OŠ Solkan in tako naprej. Kaj se bo zgodilo? Sigurno 
bo prišlo do neke anomalije v novogoriškem osnovnošolskem sistemu. 

Poseben problem je OŠ Čepovan, katera ima že tako majhno število učencev. 
Tam je zaposlena baje učiteljica, ki vozi tja dva svoja otroka ravno zaradi tega, ker hodi 
tja v službo. Če bo izgubila tam službo, ne bo več imela razloga hoditi tja v službo in bo 
svoja dva otroka izpisala. Ali bomo potem še to osnovno šolo črtali iz seznama, ali kako?  

Tu opozarjam, da bi lahko prišlo do enih bistvenih premikov. Prihranek je 
120.000,00 EUR, se strinjam. V predlogih pri tretji točki sem predlagal, da pridobimo neke 
nove vire dohodkov, na primer taksa v zvezi s Trnovskim gozdom. Tam sem »nabral« 
60.000,00 EUR z enim pravilnikom brez bistvenih vložkov.  
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Samo na kratko pa bi opisal, kaj se dogaja s to občino, zaradi katerega pa 
absolutno ne bom glasoval za ta sklep. Stanovanjski sklad ima za 700.000,00 EUR 
neporabljenih sredstev iz prejšnjega leta, pustimo tisti 1.000.000,00 EUR, ki ste ga 
zagotovili v proračunu, ampak 700.000,00 EUR neporabljenih sredstev ali pa še več, 
osemsto skoraj. Sklad za razvoj malega gospodarstva ima 700.000,00 neporabljenih 
sredstev, občina iz prejšnjega v letošnje leto 4.000.000,00 EUR, zdravstveni dom ima na 
računu 6.000.000,00 EUR, po krajevnih skupnostih je neporabljenih sredstev čez 
1.000.000,00 EUR. Nadstandardov je še za 800.000,00 EUR in mi se sedaj igramo s 
tistimi otroci, ki so potrebni pomoči.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Darinka Kozinc.  
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Tudi sama bi rada obrazložila svoj glas, ki bo seveda v tem primeru proti.  
Omenila sem že danes med pobudami, da bi bilo zelo dobro, če bi ta občina 

razmišljala o proti kriznih ukrepih in seveda tudi varčevanju, nikakor pa se mi ne zdi 
sprejemljivo, da se varčuje pri šestletnikih.  

Glejte mi smo znižali starostno obdobje. Poslali smo v prvi razred otroke stare 
šest let, lahko rečem, da po Mussolinijevem vzoru, pa brez zamere, ampak dejstvo je, da 
so to sorazmerno majhni otroci, ki morajo imeti seveda nekoliko večjo pozornost.  

Prav tako se mi zdi nesprejemljivo, čeravno vem, da je odbor zasledoval mogoče 
neko varčevanje, ampak žal na neprimernem mestu, ker namreč tudi priporočila 
ravnateljem, ki so bila dana, naj pač posameznega delavca potem razporedi na prosta 
delovna mesta v okviru znotraj zavoda. Mislim, v šolah obstaja sistemizacija, kjer je 
natančno določeno do % natančno, kje kdo je. To so šole dolžne narediti oziroma ko 
pričnejo s 1. 9. s šolskim letom, so to dolžne imeti in seveda je takšen ukrep sredi nekega 
šolskega leta verjetno precej za lase povlečen.  

Mogoče pa bi predlagala, ne vem, če bo moj predlog naletel na ta prava ušesa ali 
kakorkoli, ampak v preteklosti smo bili srednješolski ravnatelji prisiljeni sodelovati med 
šolami, med zavodi in mislim, da to sodelovanje teče še danes, mi bo g. Bratina potrdil, 
da ali ne, glede na to, da je še aktiven. Ko smo imeli premalo ur za posameznega 
profesorja in ni bilo nič takega, na začetku je bil seveda upor, če so potem bili  eni % na 
gimnaziji, eni % na ekonomski, pač kjer je bil prostor in to se je dalo dogovoriti in 
verjetno, da bi bila podobna rešitev smiselna mogoče tudi na nivoju osnovnošolskega 
izobraževanja. Danes govorimo o mobilni delovni sili in mislim, da bi bil bistveno bolj 
primeren ukrep, verjetno ne bo to šlo čez noč, ampak lahko se o tem začnete vsaj 
pogovarjati.  

Vsekakor pa tega predloga ne bom podprla, ker mislim, da ni predvidel vseh 
posledic, ki iz tega izhajajo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Bratina, imate repliko. 
 
Svetnik Bojan Bratina: 
Pogovarjamo se sicer o formalnih zadevah, ki so res hudo formalne, vendar za temi 
formalizmi je vedno vsebina.  

Sprejeli smo zakon o devetletni šoli, z zakonom smo opredelili triade in za vsako 
triado smo tudi opredelili vsebinsko delo. Če imamo vsebinsko delo, potem imamo tudi 
opredeljene vloge, naloge posameznih delavcev in je to tudi kar pravi ga. Kozinčeva, 
sistemizirano. Če gremo v racionalizacijo, potem je sicer država ali družba nekaj 
prihranila, v bistvu pa je oslabila realizacijo tako, kot je skozi vsebino predpisana z 
zakonom. Zato tudi prehajanje in to sodelovanje med šolami ne bo kaj dosti reševalo. 



 
 

 

 

50 

Mislim, da moramo gledati predvsem na to, da moramo imeti realizirano vsebino in to 
vsebino  bomo realizirali samo v taki obliki, kot je predpisana.  
  
Matej Arčon, župan: 
Tomaž Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 

Moja razprava ne bo posebno dolga. Prosil pa bi še enkrat načelnico, če nam lahko na 
čim bolj plastičen način pove vsaj tisto, kar smo slišali na svetniških skupinah.  

Sam sem namreč na svetniških skupinah razumel, da imamo danes praktično v 
razredih po tri učitelje in da dolgoročno v tem prehodnem obdobju prehajamo potem na 
dva učitelja v razredu, s tem, ko bi se počasi v tem prehodnem obdobju zapolnjevala 
manjkajoča delovna mesta. Se pravi, tista po katerih je potreba s temi zaposlenimi, ki so 
danes tako imenovani tretji.   

Prosim, če lahko to pojasnite, da ne bomo potem res glasovali o kakšni zadevi, o 
kateri ne bi bili prepričani, da je to tisto, kar mislimo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Ni več nobene prijave.  

Načelnica, izvolite. 
 
Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 

Torej, če grem po vrsti. Gre za zmanjševanje nadstandarda in če ga želimo zmanjševati 
ga lahko edino na tak način. O tem smo se veliko pogovarjali na odboru, proučevali 
možnosti na oddelku in pač ugotavljamo, da edino na tak način lahko tu zmanjšamo ta 
nadstandard, če bo pač taka vaša odločitev.  

Kako poteka pouk v prvem razredu? Stalno v obsegu 22 ur je ves čas prisotna 
učiteljica, potem pa ministrstvo glede na število učencev v razredu financira še drugega 
strokovnega delavca. Recimo, če je v razredu 24 otrok, se pravi je prisotna učiteljica in tri 
ure dnevno še drugi strokovni delavec.  

Ta nadstandard, ki se plačuje s strani občine, je pa ta razlika do poldne, da sta 
ves čas in v celoti prisotna oba, učiteljica in drugi strokovni delavec. Se pravi, če 
sprejmete ta predlagani sklep, ta delež, ki ga plača občina, zmanjka. Recimo pouk v 
prvem razredu poteka od osmih do pol dvanajstih, tiste pol urice, npr. plus priprave 
zmanjkajo.  

Mi smo tudi pozvali šole že v mesecu marcu, naj podajo svoje mnenje glede tega, 
mogoče predloge, stališča, pa tega nekako ni bilo, tako, da predlagamo sklep, ki je tu  
pred vami.  
 
Matej Arčon, župan: 

Prosil bi še za odgovor na vprašanje svetnika Vodopivca. 
 
Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 

Še glede dopusta. Mi imamo že en podoben sklep, namreč občina lahko v skladu z 
Zakonom o financiranju osnovnih šol zagotavlja sredstva tudi za druge dejavnosti in tudi 
tam imamo nadstandard, za kuharje, za svetovalne delavce in tako naprej. V letu 2012 je 
župan tudi sprejel podoben sklep, da se upokojitve ne nadomeščajo, dopusti, če ta 
delavec odide na drugo delovno mesto in ko smo pripravljali gradivo, smo se ravno okrog 
tega dopusta dogovarjali in preverjali, kakšna je strokovna terminologija in ugotovili, da je 
pač dopust nek splošen termin, ki vključuje porodniški dopust, začasni – izredni dopust, 
redni dopust, tako da smo uporabili ta termin dopust splošen. 
 
Matej Arčon, župan: 
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Replika, g. Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Mislim, da ta razlaga ne bo zadostna, razen, če občina ne sofinancira to po dnevih, da ne 
rečem po urah. Če financira na mesečnem nivoju, ali pa celo na letnem, potem zadeva 
ne bo šla, kajti nekdo lahko koristi en dan dopusta in za tisti dan pač občina ne bo 
izplačala nadomestila.  

Po mojem prepričanju bomo povzročili več dodatnega dela s preračunavanjem, 
obračunavanjem, fakturiranjem, prefakturiranjem in ne vem kaj, kajti nekdo bo tisti dopust 
moral plačati. Sedaj ne vem kdo bo, ali bo to matični proračun šole, ali ne vem kako se 
temu reče, ali pa ne vem kdo, ali pa Karitas. Nekdo bo pač moral plačati.  
 
Matej Arčon, župan: 

Izvolite, svetnik Boris Rijavec. 
   
Svetnik Boris Rijavec: 

Spoštovana načelnica, z vami se popolnoma strinjam, da je to nadstandard. Strinjam se 
tudi z vami, da je v današnjem času potrebno varčevati, se pa ne strinjam z načinom, kot 
je bilo danes že večkrat tu povedano in poudarjeno.   

Ta način si moramo, kot bi dejal naš nekdanji kolega »naliti čistega vina« in 
priznati, da je ta način zgrešen. Zakaj je zgrešen, vas pa direktno vprašam, ga. 
načelnica? Povejte mi, ali bomo, ali pa tudi ne, s tem načinom naredili velike razlike v 
šolah. Imam informacijo, da so nekateri ravnatelji na nekaterih osnovnih šolah kot sem 
prej povedal, zaposlovali, ko smo leta 2003 uvedli ta nadstandard, za nedoločen čas. Z 
vašim predlogom sklepa bo nastala razlika med temi šolami in med tistimi, ki so takrat 
zaposlovali za določen čas.  

Zavedati se moramo, da v bistvu prerazporeditev praktično ne bo, ker jih nimajo 
niti kam prerazporediti, ker je sistemizacija zapolnjena tako ali drugače, zato sem 
mnenja, da se bo v bistvu s tem naredila velika škoda in razlika med šolami, čeravno to 
gre v nasprotju s trendom, ki ga zasledujemo, ki ga želimo peljati, da te šole izenačimo 
med sabo. Zato še enkrat povem, da sem proti temu sklepu. 

 
Matej Arčon, župan:  

Prosim za odgovor. 
 
Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 

Podani so bili različni predlogi kako pristopiti k temu izvrševanju nadstandarda, tudi, da 
se za vse enotno določi nek delež, ki ga morajo vsi znižati, ampak spet posegamo v 
zaposlitve za nedoločen čas, kar pomeni odpuščanje. Razlike bodo nastajale, ampak še 
enkrat ponavljam, če želimo ta nadstandard postoma zmanjšati, ga lahko edino na takšen 
način.  
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Oton Filipič, izvolite. 
 
Svetnik Oton Filipič: 

Imam eno repliko, ali pa vprašanje, ali pa pojasnilo, da bom lažje razumel to zadevo.  
Eno je učitelj v razredu, drugo je, če razumem, drugi učitelj v razredu. Z laičnega 

pogleda lahko povem, da kakor sem star in kolikor sem hodil v šolo, vedno je bil v 
razredu eden učitelj.  

Drugo je ta nadstandard. Kaj ta nadstandard pomeni, ali ta drugi učitelj podaja 
znanje, ali podaja vzgojo, ali pomaga prvemu učitelju, ali zgolj miri in igra vlogo policista, 
da lahko prvi učitelj sploh obvladuje te učence? Čemu je namenjen ta nadstandard?  
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Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti:  

Dva sta prisotna v razredu, in sicer učitelj in drugi strokovni delavec. Povedano po 
domače je ta drugi strokovni delavec bolj med otroci in jim individualno pomaga pri 
posameznih nalogah, je pa v deležu, se pravi, spet na število otrok. Določen delež je 
plačan z ministrstva, če želimo, da sta oba v celoti in ves čas prisotna v razredu občina 
zagotavlja še … 
 
Matej Arčon, župan: 

Razliko. 
  
Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 

… ta del, ki je nadstandard in krit iz proračuna. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Patricija Šulin, izvolite. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Glasovala bom proti temu sklepu, in sicer zato, ker menim, da prav v času krize bi s 
potrditvijo tega sklepa tudi v bistvu povzročili ne le zmedo v razredih, kjer so sedaj 
navajeni tudi na tega drugega strokovnega delavca, ampak tudi kot smo slišali bi to imelo 
za posledico odpuščanje. To se pravi, še dodatne brezposelne, ki jih imamo tu le na 
Goriškem.  

Menim tudi, da ni primerno tudi glede na čas, v katerem živimo oziroma hiter 
tempo življenja, saj imamo starši z otroci premalo časa, da bi se z njimi ukvarjali, pa če to 
priznamo, ali ne. Zato menim, da je v razredu, kjer je 24 učencev in je prisoten en učitelj, 
potrebno, da je prisoten tudi drugi strokovni delavec. Tudi iz vidika stroška, ki pomeni to 
za MONG menda tam nekje okrog 120.000,00 EUR, je moje mnenje, da si MONG to 
lahko privošči. Poglejmo po drugih postavkah proračuna. Marsikje bi se našlo še kaj več, 
kot ta denar o katerem sedaj razpravljamo. Ne gre pa, ponavljam še enkrat, samo za ta 
ekonomski vidik, ampak tudi za ta socialni, tako, da v kolikor pedagoški strokovnjaki 
menijo in očitno je tako, da je potreben pri tako majhnih otrocih v razredu tudi drugi 
strokovni delavec, si kot mestna občina ne smemo dovoliti, da se ta drugi strokovni 
delavec izgubi in odide iz tega delovnega mesta.  

Tako, da še enkrat povem, glasovala bom proti temu sklepu. 
 
Matej Arčon, župan: 

Izvolite, g. Veličkov. 
  
Svetnik Gregor Veličkov: 

Strinjam s tem, kar je povedala Patricija Šulin in tudi s tem, kar je povedal g. Filipič.  
Dejstvo pa je, da so včasih, ko smo bili mi v šoli, imeli učitelji druge vzvode, sedaj 

potrebujejo dva učitelja, da pridejo do istega učinka kot takrat, ko smo bili mi tam. 
 
Matej Arčon, župan:   
Zaključujem razpravo in dajem predlog Sklepa v zvezi z nadstandardno zaposlenimi 
drugimi strokovnimi delavci v oddelkih 1. razredov OŠ, kot je v gradivu, na glasovanje. 
Glasujemo. 
 

Od 29 svetnikov jih je 3 glasovalo za, 22 proti.  
ZA so glasovali: Viljem De Brea, Anton Peršič, Milojka Valantič. 
PROTI so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
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Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Patricija 
Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, 
Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep ni bil sprejet. 

PRILOGA 32 
 
 
  
13. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o gospodarskih javnih službah MONG  
 

Matej Arčon, župan: 

Načelnica Martina Remec – Pečenko, izvolite. 
 
Poročevalka: Martina Remec – Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 

Predlagamo manjšo spremembo oziroma dopolnitev prehodne določbe v Odloku o 
gospodarskih javnih službah, ki je bil spremenjen na eni od predhodnih sej. Takrat se je 
na novo določilo izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in spremenil način izvajanja javne službe odlaganja komunalnih odpadkov. Za 
obe je bilo določeno, da se izvajata v javnem podjetju, potem ko bo to začelo obratovati, 
ni pa bilo določeno, da se do takrat obe dejavnosti izvajata s koncesijo tako, kot dejansko 
tudi je, zato predlagamo to manjšo dopolnitev.  
 
Matej Arčon, župan: 

Odbor ni imel pripomb.  
Razprava.  Valter Vodopivec, izvolite. 

 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Samo da spomnim kolegice svetnice in kolege svetnike, da smo danes dobili na dnevni 
red gradivo, za katero sem napovedal na enih prejšnjih sej, da se bo danes pojavilo ali pa 
na eni prihodnjih. O tej debati oziroma o tem problemu smo že razpravljali, vendar nismo 
bili uslišani.  
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Stanko Žgavc, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 

Moram reči, da smatram, da ta dopolnitev, ki je predvidena v današnji spremembi ni 
potrebna, je pa niti iz obrazložitve ne razumem.   

Namreč, če bi predložili zraven še koncesijsko pogodbo, potem bi lahko kaj več 
razumel, ker mislim, da je koncesionar zaščiten predvsem s koncesijsko pogodbo in 
dopolnjevanje kakršnegakoli odloka sploh v takem smislu, kot je tu predlagan, ni 
potreben in nepomemben.  
 
Matej Arčon, župan:  

Načelnica, izvolite. 
 
Martina Remec – Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe: 

Koncesija je bila res podeljena. Koncesijska pogodba velja, vendar pa je vsaka 
koncesijska pogodba sklenjena na podlagi odloka in če smo v odloku črtali to dejavnost, 
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da se izvaja na način, kot se izvaja trenutno, ker smo morali pripraviti podlago za Odlok o 
ustanovitvi javnega podjetja RCERO, se nam zdi prav, da se predvsem z vidika interesa 
koncesionarja, to določbo dopolni v tem smislu, kot je pripravljena. 
 
Matej Arčon, župan: 

Razprava je zaključena.  
Na glasovanje dajem predlog Odloka o spremembi Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v MONG. Glasujemo. 
 

Od 27 svetnikov jih je 16 glasovalo za, 6 proti.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Viljem De Brea, 
Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert 
Žerjal. 
PROTI so glasovali: Kaja Draksler, Miran Müllner, Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, 
Patricija Šulin, Stanko Žgavc. 
Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih 
javnih službah v MONG je bil sprejet.  
 

PRILOGA 33 
 
 
 

15. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest koncesionarja CP 
Gorica, d.d. 
 

Matej Arčon, župan: 

Načelnica, izvolite. 
 
Poročevalka: Martina Remec – Pečenko, načelnica oddelka za  gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 

Predlagala bi, da podam obrazložitev skupaj za to in za naslednjo točko, zato, ker gre pri 
obeh koncesionarjih torej pri Cestnem podjetju, d.d. in pri Komunali, d.d. za podobne 
razloge za spremembo oziroma dopolnitev cenikov izvajanja javnih služb.  

Najprej naj povem, da smo vse  koncesionarje pozvali, da predložijo cenike za 
storitve, ki jih izvajajo, z usmeritvijo, da znižajo cene postavk in cenik dopolnijo z 
aktivnostmi oziroma postavkami, ki so nujno potrebne za transparenten obračun 
aktivnosti. Odzvali so se vsi koncesionarji. Želva je predložila cenik, ki ni predstavljal 
nekih pocenitev, ima pa ta koncesionar dejansko že v izhodišču cene za 10 % nižje od 
preostalih dveh, tako, da pogajanj z njimi nismo nadaljevali.  

Koncesionarja Cestno podjetje Gorica, d.d. in Komunala, d.d. sta najprej poslala 
cenik, ki bi imel za posledico povečanje stroškov izvajanja storitev javnih služb. Po 
večkratnih pogajanjih, pa smo prišli do predlaganega usklajenega cenika pri obeh 
koncesionarjih. Gre v bistvu za dopolnitev z aktivnostmi oziroma postavkami, ki se  
dejansko že izvajajo in za katere se je obračun izvajal režijsko v okviru obstoječih 
postavk, kar pa ne omogoča najbolj transparentnega obračuna, zato bo ta dopolnitev s 
postavkami omogočila bolj transparenten obračun in tudi lažje nadziranje stroškov 
izvedenih del. Hkrati pa se v cenikih nekatere od veljavnih postavk znižujejo, ali pa 
ukinjajo in po opravljeni analizi stroškov izvajanja posameznih aktivnosti smo ugotov ili, da 
je strošek v posamezno aktivnost po predlaganem ceniku v primerjavi z veljavnim 
cenikom za koncedenta ugodnejši, ker se stroški zmanjšajo.  
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Matej Arčon, župan: 

Odbor za prostor ni imel pripomb. Odbor za gospodarstvo. 
 
Marko Tribušon, predsednik odbora za gospodarstvo: 

Tudi odbor za gospodarstvo ni imel pripomb in predlaga, da se sklep sprejme. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Mogoče nisem bil dovolj pozoren in sprašujem, kaj se cene zvišujejo ali znižujejo? 
Znižujejo? Plačali bomo pa enako? Ali drži ta predpostavka?  Samo vprašam. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. 
 
Martina Remec – Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe:  

Nekatere postavke kot sem pojasnila, se v veljavnem ceniku znižujejo oziroma se celo 
ukinjajo, se pa cenik dopolnjuje z nekaterimi drugimi aktivnostmi, ki so bile prej 
obračunane skozi obstoječe postavke. Se pravi, gre za to, da bo način obračuna bolj 
transparenten in lažje nadziranje del, stroški se pa bodo kvečjemu zmanjšali, ne povečali. 
 
Matej Arčon, župan: 
Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sedaj, ko je načelnica dvakrat ponovila, da se bodo stroški kvečjemu zmanjšali, se  
sprašujem, na podlagi česa je prišla do take ugotovitve? Namreč, sprejemamo cene, 
cenike, ne količin, kar se razumem v stroške so stroški cene krat količine in tisto nastane 
potem rekapitulacija stroškov.  

Tako, da me veseli, da je bilo to dvakrat izrečeno, ko bomo pač sprejemali 
zaključni račun, bomo preverili, če je res tako. 

 
Matej Arčon, župan: 
Zaključujem in dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu usklajenega 
predloga cenika za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih 
cest koncesionarja CP Gorica, d.d. Glasujemo. 

 
Od 27 svetnikov jih je 23 glasovalo za, 1 proti.  

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

PRILOGA 34 
 
 
 
16. točka dnevnega reda 



 
 

 

 

56 

Predlog Sklepa o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za mesto Nova 
Gorica in za vzdrževanje občinskih javnih cest koncesionarja Komunala d.d. 
Nova Gorica 

 
Matej Arčon, župan: 

Kot smo razumeli načelnico, velja za 16. točko enako kot za 15. točko. Odbora sta 
najverjetneje imela enako stališče. Brez pripomb.  

Razprava. Je ni.  
Na glasovanje dajem predlog Sklepa o sprejemu usklajenega predloga 

cenika za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin 
za mesto Nova Gorica in za vzdrževanje občinskih javnih cest koncesionarja 
Komunala d.d. Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za, 1 proti.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, 
Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka 
Kozinc, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor 
Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Miran Müllner. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 35 
 
 
 

17. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe 
urejanje in čiščenje javnih površin in o sprejemu programa izvajanja 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest 

 
Matej Arčon, župan: 

Izvolite, načelnica. 
 
Poročevalka: Martina Remec – Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 

V skladu z odlokom in koncesijskimi pogodbami morajo koncesionarji pripraviti letne 
programe izvajanja gospodarskih javnih služb, mestni svet jih pa sprejme. Predlog letnih 
programov so nam poslali vsi trije koncesionarji, se pravi Komunala za vzdrževanje javnih 
cest v mestu in primestnih naseljih Rožna Dolina, Kromberk, Pristava in Solkan ter za 
urejanje in čiščenje javnih površin v mestu Nova Gorica, Želva za urejanje in čiščenje 
javnih površin v primestnih naseljih in Cestno podjetje za  vzdrževanje javnih cest izven 
mesta in primestnih naselij.   

Iz letnih programov posameznih izvajalcev izhaja vrsta in pogostost aktivnosti in 
pa njihova stroškovna vrednost. Pri tem se pri javni službi urejanje in čiščenje javnih 
površin skušamo približati primernemu standardu intenzivnosti vzdrževanja glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva in kot to določa pravilnik o urejanju in čiščenju javnih 
površin. Tako se aktivnosti za urejanje in čiščenje javnih površin v mestu Nova Gorica 
ovrednotene na 750.000,00 EUR, zunaj mesta pa na 225.000,00 EUR, oboje pa tudi 
ustreza razpoložljivim sredstvom v proračunu.   

Malo drugačna pa je situacija pri javni službi vzdrževanja javnih cest. Vzrok za to 
je nadpovprečno huda zima, zaradi česar je bilo porabljeno bistveno več sredstev kot v 
preteklem letu. Tako je bilo v mestu Nova Gorica in naseljih Solkan, Kromberk, Rožna 
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Dolina in Pristava za zimsko službo porabljeno 95.000,00 EUR, izven teh območij pa 
skoraj 400.000,00 EUR in vse to pomeni, da bi bilo potrebno za normalno izvedbo vseh 
aktivnosti v okviru rednega vzdrževanja cest zagotoviti dodatna sredstva in sicer izven 
mesta in naselij v višini 220.000,00 EUR, v mestu Nova Gorica in primestnih naseljih pa 
47.000,00 EUR. To je tudi predvideno v obeh letnih programih. V kolikor pa teh dodatnih 
sredstev ne bo, bo letni program vzdrževanja cest tako okrnjen, da bo vprašljivo že 
zagotavljanje osnovne prometne varnosti.  

 
Matej Arčon, župan: 

Odbor za prostor in odbor za gospodarstvo nista imela pripomb.  
Razprava. Ni razprave.  
Zaključujem in dajem predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja 

gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin in o sprejemu 
programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest, 
kot je v gradivu, na glasovanje. Glasujemo. 

. 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 

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

PRILOGA 36 
 
 
 

18. točka dnevnega reda 
Odlok o krajevnih skupnostih v MONG  

 
Matej Arčon, župan: 
Pred nami je druga obravnava Odloka o krajevnih skupnostih v MONG, ki je bila 
usklajena z vsemi pripombami tudi s prve obravnave. So odbori to obravnavali? Ne.   

Odpiram razpravo na predlog odloka v drugem branju. Razprave ni in zaključujem.   
 Na glasovanje dajem predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG. 
Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, 
Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka 
Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 
Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Odlok o krajevnih skupnostih v MONG je bil sprejet.  
 

PRILOGA 37 
 
 
 

19. točka dnevnega reda 
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni 
spomenik lokalnega pomena 
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Matej Arčon, župan: 
Načelnik Niko Jurca, izvolite. 
 
Poročevalec: Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine v Preserju nad Branikom smo pripravili na pobudo 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.   

Pobuda je utemeljena, saj gre za sakralni objekt iz začetka 16. stoletja, kasneje 
dozidan, prizidan, ki pa je ohranil dosti pomembnih elementov, in sicer gotski portal, 
prezbiterij še v osnovni zgodnji obliki, poleg tega ima tudi bogate poslikave in dosti 
kvalitetne opreme. Zaradi tega je smiselno, da z odlokom razglasimo objekt za spomenik 
in ga tudi primerno zaščitimo.  

Odlok je sestavljen tako, da najprej navede katere so temeljne vrednote in 
varovane sestavine spomenika, določi obseg spomenika in vplivnega območja, določi 
obveznost, da se pripravi inventarno knjigo za premičnine, ki so sestavni del spomenika, 
nato pa navede varstveni režim spomenika, posebej varstveni režim za notranjo opremo 
in varstveni režim, ki naj velja v vplivnem območju. Določa obveznosti in zahteve glede 
javne dostopnosti spomenika, določi obveznosti označitve spomenika in pa obveznost 
pridobitve kulturno varstvenega soglasja za vse posege v območje spomenika in pove, 
kdo izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka in seveda še zahteva dolžnost zaznambe 
statusa spomenika v zemljiški knjigi, kot to zahteva zakon in s tem je odlok kompleten.  

Tako, da predlagamo, da tak odlok mestni svet obravnava in ga sprejme.  
 

Matej Arčon, župan: 

Odbori so to obravnavali? Izvolite. 
 
Tomaž Torkar, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 

Odbor je obravnaval ta predlog odloka in predlaga, da ga mestni svet sprejme v taki 
obliki.  
 
Matej Arčon, župan: 

Odbor za prostor soglaša, Odbor za gospodarstvo ni obravnaval.   
Odpiram razpravo na predlog odloka.  
Svetnik Miran Müllner, izvolite. 

 
Svetnik Miran Müllner: 
Mislim, da imamo pred seboj odlok, kateri bo razglasil cerkev sv. Katarine na Preserju 
nad Branikom za kulturni spomenik.   

Pri tem odloku so me opozorili lastniki ene hiše, in sicer, ko sem šel to stvar malo 
pogledati, sem dejansko videl, da imamo v gradivu nekako zapisane te parcelne številke. 
Sedaj sicer ne vem točno, kaj je prav tu po zemljiški knjigi, ampak bi opozoril na 2. 
odstavek 3. člena, in sicer predlagam, da se izvzame parcelno številko 351/2, kar v 
naravi pomeni polovico hiše, ki stoji na parcelni številki 351/1 in skupaj predstavljata 
celoto. Lastniki se za obnovo hiše že dogovarjajo in jo nameravajo obnoviti v enakih 
gabaritih, kot so jo imeli sedaj.  

Mislim, da bi bilo prav, da se tu prisluhne tudi tistim, ki v okolici tega živijo in da 
oddelek stopi z njimi v kontakt, da se te stvari uredijo, kajti dejansko je tu zapisano kot da 
je to ločeno, ampak v naravi je to ena hiša.  

To bi bil moj predlog. 

 
Matej Arčon, župan: 

Svetnica Darinka Kozinc. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
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V gradivu sem samo pogrešala nekaj slikovnega matirala, g. načelnik. Človek bi si lažje 
predstavljal, kaj bomo zaščitili, ali ne? Drugače bom seveda tak odlok podprla.  

Po drugi strani me zanima, kdo je lastnik? Rimskokatoliška cerkev je lastnik. Ker v 
8. členu piše, da lahko pobirajo tudi oglednino oziroma vstopnino. Ni pa določena višina. 
Tudi ni določeno recimo, kdo bo skrbel, po zaščiti so dolžni skrbeti lastniki, ali bodo tudi 
sredstva mestne občine tu? To me še zanima, če mi lahko odgovorite. 
  
Matej Arčon, župan: 
Replika, svetnik Miran Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Repliciral bi na to razpravo oziroma bi imel vprašanje, kdo so lastniki, ampak lastniki v 
100% deležu? Prosim, da to preverite in da se pogovorite z lastniki. Ni 100 % 
Rimskokatoliška cerkev kot ste rekel, g. načelnik. 
 
Matej Arčon, župan:  

Razprava je še odprta. Svetnik Oton Filipič. 
 
Svetnik Oton Filipič: 

Te parcelne številke, kot jo omenja g. Müllner v tem gradivu in v teh skicah tu, ne dobim 
oziroma je ne vidim.  
 
Matej Arčon, župan: 

Glejte, to je prva obravnava in bomo tudi vse to do druge obravnave nedvomno tudi 
odgovorili.  

Naslednji je Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Če sem spregledal, če je prva obravnava potem nimam pripomb, ampak do naslednje 
obravnave predlagam, da načelnik pojasni vsaj to, ali pa ta del, ki ga je g. Müllner 
izpostavil, bom pa podprl ta odlok. Ga. Kozinčeva, g. Müllner ga je vprašal. Dobro, vi in g. 
Müllner. 
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnica Patricija Šulin. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 

Podprla bom ta predlog odloka, me pa zanima, načelnik, kdo je dal predlog, da postane 
cerkev svete Katarine - Preserje nad Branikom kulturni spomenik lokalnega pomena. 
Tudi že v naprej hvala za odgovor in tudi kdorkoli je predlagatelj tega predloga, pohvalno.  

Menim, da premalo skrbimo za svojo kulturno dediščino in mogoče bi bilo 
potrebno, da se tudi strokovne službe MONG nekako v naslednjem letu ali pa že letos 
lotijo pravzaprav popisa takih objektov, ki niso samo cerkve, ampak bodo našli še kaj 
drugega, ki so verjetno tudi vredni naziva kulturni spomenik lokalnega pomena.  
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 

Sam se strinjam s tem predlogom odloka in ga bom podprl.  
Gre pa za to, da sem ravno danes pri odgovorih na pobude razpravljal o nekem 

drugem spomeniku, spomeniku, ki je tudi razvrščen v I. najvišjo kategorijo, to je kamnito 
obzidje na Vitovljah in sem ugotavljal, da ni nobene želje s strani lokalne skupnosti, da bi 
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skrbeli za ta spomenik. Isto je z lastništvom, isto je, da so vsi zakoni prav tako v veljavi 
kot za ta spomenik in tudi bomo morali na nivoju občine nekaj narediti.  

Mislim tako, da ne da samo sprejemamo in povečujemo število spomenikov, 
ampak da jih moramo tudi varovati, tako, kot je zapisano, varovanje, javna skrb tega 
spomenika, če ga uvrstimo v neko kategorijo.  
 
Matej Arčon, župan: 

Načelnik, pojasnila.  
 
Niko Jurca, načelnik oddelka za  okolje, prostor in javno infrastrukturo: 

Lahko pojasnim že danes vse te nejasnosti.  
Najprej pojasnim g. Müllnerju, lastnik spomenika je v celoti Rimokatoliško 

župnijstvo Branik. Mi smo ga tako kot je po zakonu tudi obvestili, ga seznanili s tem 
načrtom, predlogom in pričakovali od njega na to pripombe, vendar se lastnik ni oglasil, 
se pravi, da nima nobenih pripomb. Posebej smo še dodatno samoiniciativno seznanili o 
tej nameri tudi Krajevno skupnost Branik, vendar tudi od KS ni bilo doslej nobenega 
odgovora. Če pozorno pogledate, kot sem tudi povedal, je navedeno območje spomenika 
in vplivno območje spomenika. Te hiše zasebne lastnine so v vplivnem območju 
spomenika, niso spomenik. Torej, lastnik spomenika je samo eden. Kaj velja tam v 
neposrednem vplivnem območju spomenika? Gre predvsem za to, da ne bi tam s 
kakšnimi nadzidavami in prizidavami dvigali gabaritov. Če mislijo lastniki obnavljati hišo 
znotraj istega gabarita, ne bodo imeli nobenih težav, zato ni smiselno tega izvzemati iz 
območja, ker potem se lahko zgodi marsikaj. Oni bodo samo morali dobiti soglasje 
zavoda in če so v svojih gabaritih, ga bodo tudi dobili. Tako, da to ni nobena ovira.   

Kar zadeva upravljanje. Obveznost določitve upravljavca in pri tem moraš tudi 
pripraviti upravljavski načrt, velja za državne spomenike ali pa za spomeniške komplekse. 
Pri tovrstnih lokalnih spomenikih seveda lahko, če sami želimo, ni potrebno sicer, ker 
vedno velja, da je potem lastnik upravljavec dolžan skrbeti za spomenik, pa bi mi določili 
nekega upravljavca, če bi hoteli, ampak potem tudi pripravili upravljavski načrt, kjer bi bile 
tudi finančne obveznosti in tako naprej. Mislim, da za to ni v tem primeru nobene potrebe.  

Svetnica Šulinova. Predlagatelj, kot sem tudi že povedal, je bil Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, naša enota, in tudi zakaj. Ker se je pokazalo, da namreč ta 
sicer zelo vreden objekt je bil iz nepojasnjenih razlogov povsem prezrt in sploh še ni 
zaščiten. Tako, da gre sedaj za nekakšno popravljanje in skrb, da se sploh zaščiti kot 
spomenik prvič. Mislim, da drugih vprašanj ni bilo. 
 
Matej Arčon, župan:  

Replika, svetnik Miran Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Če bi sam v teh dvanajstih letih vse verjel, kar nam g. Jurca pove, bi bilo tudi nekaj dobro. 
Vse kar ste povedal, če bi vi zapisal, bi bil jaz zelo vesel, zaradi tega, ker bi se potem 
lažje kaj dogajalo v Novi Gorici.   

Sploh ne gre dvomiti v to, da je Rimskokatoliška cerkev predlagala, da je to 
kulturni spomenik in je prav, da je. V redu, ni ona, ni važno kdo je predlagatelj, ampak s 
tem so predlagali tudi, kot ste rekel pravilno vplivno območje in o tem vplivnem območju 
govorim. Govorim samo o tem, da bi morala nekoč v Sloveniji postati vredna tudi neka 
lastnina in vi ves čas govorite, da ta lastnina v tem vplivnem območju ni od tistega, kar 
sem sam rekel, kar pa ni res. Zaradi tega samo tisto, kar mislite vi, kar ste sedaj izrekel, 
zapišite noter. Se pravi, da bodo lastniki, ki so na tej parceli, ker je narobe zapisano, ker 
imajo eno hišo in zraven prizidek, lahko v istih gabaritih gradili. Ne pa, da bodo potem, ko 
bodo hoteli popraviti tisto, ker sedaj zaradi zakonodaje ne morejo popraviti, da jih bo 
potem nekdo drugi onemogočal. Samo to stvar bi rad, da se zapiše noter.  
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Če pa je namen tega, da dajete nekomu, ki ni lastnik možnost, da bo nekoga 
oviral, potem je to drugi problem. To govorim samo na podlagi teh izkušenj, ki jih imam 
dvanajst let, ko vas poslušam tu noter.  
 
Matej Arčon, župan: 
Dajem na glasovanje, da se o predlogu Odloka o razglasitvi cerkve sv. Katarine – 
Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena opravi druga 
obravnava in se pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja iz razprave. 
Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, 
Viljem De Brea, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Tomaž 
Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 38 
 
 
 
20. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa, da grajeno dobro ne služi več svojemu namenu  - parc. št. 
546/11 k.o. Gradišče in parc. št. 1554/6 k.o. Solkan 
 

Matej Arčon, župan: 

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

Gre za dva primera, ki sta po vsebini pravzaprav identična. Gre za enake razloge. V obeh 
primerih, tako v parceli na Gradišču kot tisti v Solkanu, gre za zemljišča, ki v naravi 
predstavljajo dele dvorišč zasebnih hiš in ne izpolnjujejo več nikakršnih pogojev, da bi 
morali imeti status javnega dobra, ker so že v naravi v zasebni lasti in zato je ta status 
pravzaprav nepotreben, nesmiseln in zato predlagamo, da se ukine v obeh primerih.  
 
Matej Arčon, župan: 

Odbor za prostor ni imel pripomb. Razprava, je ni.  
Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da grajeno dobro ne služi več svojemu 

namenu, in sicer parc. št. 546/11 k.o. Gradišče in parc. št. 1554/6 k.o. Solkan. 

Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Kaja Draksler, 
Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, 
Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija 
Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, 
Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.   

PRILOGA 39 
 
 
 
21. točka dnevnega reda 
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Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne 
občine Nova Gorica v letu 2013 

 
Matej Arčon, župan: 
Pri sprejemu dnevnega reda smo pri tej točki zaporedno številko 5. v tej tabeli črtali. 
Samo toliko.  
 
Poročevalec: Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
V okviru proračuna smo sprejeli tudi letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja 
MONG v letošnjem letu in predlagamo sedaj na tej seji, da se dopolni še z nekaterimi 
postavkami, nekaterimi zemljišči, za katere se je pokazala utemeljenost za čimprejšnji 
odkup, skratka, da jih pridobimo.   

Zemljišča, ki so predlagana, so navedena v priloženi tabeli. Za vsako je podana 
tudi okvirna vrednost, ki pa seveda mora biti potem v postopku pridobivanja natančno 
ocenjena in izračunana s cenitvijo in pa ekonomska utemeljenost.  

Se pravi, na kratko osnovni razlog zakaj je to zemljišče potrebno. Seveda pa 
lahko za vsako posebej podamo še kakšne bolj podrobne razlage, če se svetnikom zdi 
potrebno. Tako, da predlagamo, da to dopolnitev letnega načrta sprejmete. 
 
Matej Arčon, župan: 

Odbori niso imeli pripomb.  
Odpiram razpravo. Ker razprave ni, zaključujem.  
Na glasovanje dajem predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja 
stvarnega premoženja MONG v letu 2013. Glasujemo. 

 
Od 25 svetnikov jih je 11 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Miran Müllner, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Stanko Žgavc. 
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2013 je 
bila sprejeta.   

PRILOGA 40 
 
 
 
22. točka dnevnega reda 

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne 
občine Nova Gorica v letu 2013 

 
Matej Arčon, župan: 

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

Razlogi so enaki kot pri 21. točki, vendar gre v tem primeru ne za načrt pridobivanja, pač 
pa za načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem.   

Predlagamo, da se  ta načrt dopolni spet z naborom zemljišč, ki so navedena v 
tabeli. Gre pa praviloma kot sami vidite za kmetijska zemljišča, ki so v lasti občine, jih pa 
nikakor ne potrebuje, ali pa za funkcionalna zemljišča, ki v naravi predstavljajo 
funkcionalna zemljišča stanovanjskih objektov, ali pa gre za kmetijska zemljišča, ki jih 
zasebniki želijo pridobiti in bi jih tudi koristno obdelovali in je zato smotrno, da jih 
odprodamo. Predlagam, da se tudi to dopolnitev sprejme. 
 
Matej Arčon, župan: 
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Odbor ni imel pripomb.  
Razprava. Svetnik Miran Müllner, izvolite. 

 
Svetnik Miran Müllner: 
Imel bi samo eno vprašanje.   

Ali za ta nabor, ki smo ga dobili noter, obstaja povpraševanje, se pravi, ali imamo 
za vse parcele že ponudbe?  
 
Matej Arčon, župan: 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog Dopolnitve letnega načrta 
razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2013. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Viljem De Brea, 
Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 
Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida 
Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter 
Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2013 
je bila sprejeta.  

PRILOGA 41 
 
 

Hvala lepa, zaključujem sejo mestnega sveta ter vam želim en lep preostanek dneva in 
se vidimo na naslednji seji. Srečno. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 

 
 
 
                Miran Ljucovič  Matej Arčon     
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  ŽUPAN 
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