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Številka: 900-16/2018-38 
Nova Gorica, 21. junij 2018  
 
 

 

Z A P I S N I K 
 
 
37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. junija 2018 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.  
 
Sejo je vodil do 6. A točke Matej Arčon, župan, v nadaljevanju pa Marko Tribušon, 
podžupan.   
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal župan Matej Arčon.   
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 28 svetnikov, in sicer: mag. Lara Beseničar 
Pregelj, dr. Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, dr. Klemen Miklavič, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, mag. Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc.  
  
Opravičeno odsotni: dr. Robert Golob, Matija Klinkon, mag. Tomaž Slokar, Gregor 
Veličkov 
 
Seji so prisostvovali: 
●   mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave  
●   Andrej Markočič, vodja kabineta župana 
●   mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
●   Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe  
●   Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD)  
●   Tatjana Gregorčič, vodja službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem  
●   Andreja Trojar-Lapanja, vodja projektne pisarne (UD)  
●   Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor  
●   mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada MONG    
●   mag. Valter Adamič, koordinator projekta »Občina po meri invalidov«   

 Črtomir Špacapan, direktor Regijske razvojne agencije Severne Primorske  

 Darko Ličen, direktor in Dario Rolih, Komunala Nova Gorica, d.d.  
 
    
Za overiteljici zapisnika sta bili izvoljeni svetnici: 

- dr. Mirjam Bon Klanjšček in   
- Damjana Pavlica.      

   
Od 23 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
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Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Stanko Žgavc. 
 
Matej Arčon, župan: 
Na sejo so bili vabljeni k točki 7. mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada 
MONG, k 8. točki mag. Valter Adamič, koordinator projekta Občina po meri invalidov in 
Igor Miljavec, predsednik Sveta za invalide, k 9. točki mag. Lara Brun, direktorica 
Mladinskega centra, k 10. Črtomir Špacapan, direktor RRA in k 12. Darko Ličen, direktor 
Komunale.  
 Iz dnevnega reda umikam točko 15. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Višješolsko in visokošolsko središče Primorske in umikam točke 18., 19., 20. in 21.  
 Včeraj smo se na sestanku vodij svetniških skupin dogovorili, da se zaradi 
obravnave elaborata Komunale točka 12. premakne na 5. A in da se uvrsti dodatna točka 
6. A Predlog Sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2018.  
 Odpiram sicer razpravo na dnevni red. Karmen Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Svetniška skupina Socialnih demokratov skupaj s skupino Goriška.si predlagamo umik 
točke Strategija za mlade v MONG 2018-2023 iz preprostega razloga. Dokument se nam 
zdi slab, toliko slab v tem trenutku, da ga kot strategijo ne moremo obravnavati in smo 
prepričani, da če si vzamemo več časa in začnemo z aktivnostmi, bomo lahko strategijo 
za mlade v nekem kasnejšem roku sprejeli v bistveno boljši obliki, kot je danes. Zato se 
nam zdi smotrno, da točko umaknemo.  
 O vsebinskih pomislekih na tej točki ne bom razglabljala, ker je pač samo predlog, 
da se točka umakne in mislim, da bi bilo pač smotrno, da jo premaknemo na nek kasnejši 
rok, ko bo ta strategija res odražala potrebe mladih, ker se je na nas obrnilo kar nekaj 
mladih, ki so povedali, da se tu preprosto ne najdejo, da ne najdejo odgovorov na tiste 
probleme, s katerimi se oni srečujejo vsakodnevno. Zato mislim, da bi bilo dobro, da 
dokument ponovno prevetrimo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Še kdo? Svetnik Klemen Miklavič. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Kot je že povedano, se pridružujemo tej pobudi. Pridružujemo pa se predvsem iz 
konstruktivne drže, da ne želimo tvegati, da zadeva pade, temveč želimo, da  strategijo 
naredimo tako, kot je potrebno, da bo intenzivna in da bomo vsi vključeni v njeno pripravo 
in da bo res nekaj prispevala k prihodnosti mladih v tej regiji in seveda s tem tudi regije. 
 
Matej Arčon, župan: 
Tanja Pipan. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Oglasila bi se v imenu odbora za kulturo, šolstvo in šport, ker me je predsednica prosila, 
če lahko povem še mnenje odbora. Da, mi se tudi s tem strinjamo, kajti odbor je tudi 
sprejel tak sklep, da bi še želeli preveriti, odobriti, uskladiti s konkretnimi predlogi in 
pripombami in z vsemi mnenji deležnikov s tega področja, tako, da se potem 
pridružujemo tej pobudi. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ni več pripomb. Sicer bi se mi zdel bolj konstruktiven predlog v smeri, kot smo se včeraj 
pogovarjali, da se strategija na nek način dvofazno sprejme, da vsaj slišimo neke 
konkretne predloge, v nekom odnosu in spoštovanju do pripravljavcev same strategije.  
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Zdi se mi konstruktivnejši predlog ta, da se vsaj razpravlja in sliši pripombe in se v 
kasnejši fazi sprejme, ampak o tem boste pač tudi odločali. 
 Gremo najprej na 5. A, da premaknemo Elaborat o preoblikovanju cen 
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Za premik je 
navadna večina. 
 Dajem na glasovanje predlog, da se točka  12.  Predlog Sklepa o potrditvi 
Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja 
ravnanja s komunalnimi odpadki, premakne na 5. A točko. Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš 
Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Potem dajem na glasovanje dodatno točko 6. A, in sicer Predlog Sklepa o podelitvi 
priznanj MONG za leto 2018. Tu potrebujemo 17 glasov. Glasujemo.  
  
Od 25 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko 
Žgavc. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Potem potrebujemo 17 glasov za skrajšani postopek pri točki 6., Predlog Odloka o 
rebalansu proračuna MONG za leto 2018. Prosim za glasovanje. Glasujemo. 
  
Od 25 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Tanja Pipan, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog umika 9. točke, Predlog Sklepa o sprejemu Strategije 
za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018-2023. Glasujemo.  
  
Od 25 svetnikov jih je 13 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Egon Dolenc, Anton Harej, Ana Jug, Luka Manojlović, Klemen Miklavič, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Miran 
Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Marko Tribušon.  
Predlog je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog dnevnega reda s spremembami. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
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Ugotavljam, da je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 
 
1.   Potrditev zapisnika 36. seje mestnega sveta, ki je bila 24. maja 2018 
2.   Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
3.   Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
4.   Poročilo o izvršenih sklepih 
5.   Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
5. A   Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih 

javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki 
6.   Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 

(skrajšani postopek) 
6. A  Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 
7.   Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne 

občine Nova Gorica za leto 2017 in Poslovnega in finančnega načrta 
Stanovanjskega sklada za leto 2018 

8.   Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru 
projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017 

10.   Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije 
  Severne Primorske za leto 2017 
11.   Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen  

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov (prva obravnava) 

13.   Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica (druga 
  obravnava) 
14.   Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega 

zavoda Glasbena šola Nova Gorica 
16.   Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni 

občini Nova Gorica (prva obravnava) 
17.   Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo 

namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica (prva 
obravnava). 

 
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 36. seje mestnega sveta, ki je bila 24. maja 2018  
 

Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Razprave ni in zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 36. seje mestnega sveta, 
ki je bila 24. maja 2018. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 
Stanko Žgavc. 
Zapisnik 36. seje mestnega sveta, ki je bila 24. maja 2018, je bil potrjen.  
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2. točka dnevnega reda 

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
V skladu s poslovnikom sem pred majsko sejo postavila vprašanje, ki se je navezovalo 
na mojo pobudo iz leta 2016 glede zatiranja tigrastih komarjev. Takrat ste mi namreč 
odgovorili, da se boste povezali z drugimi občinami preko Skupnosti občin Slovenije in 
dali pobudo na Ministrstvo za zdravje, da sprejme smernice, ki so bile že pripravljene v 
obliki delovnega gradiva. Ne vem, kaj naj si mislim o tem vašem odgovoru, ki sem ga 
prejela med prejšnjo sejo in takrat nisem utegnila še izraziti svojega nestrinjanja, ki ga 
izražam na današnji seji. Ne bom obnavljala v celoti odgovora, med drugim pa ste 
zapisali, citiram: «V razgovorih s Skupnostjo občin Slovenije smo ugotovili, da 
problematika tigrastih komarjev v Sloveniji v večini občin ni obravnavana in da v 
pretežnem delu Slovenije pojava tigrastih komarjev nimajo.«  
 Žal ta ugotovitev ne drži, saj so tigrastega komarja letos opazili celo na Koroškem. 
Če malo preletite članke na slovenskih spletnih medijih, lahko hitro ugotovite, da je 
tigrasti komar razširjen praktično že po večjem delu Slovenije in ponekod so pošteno 
zavihali rokave, da bi njegovo širjenje preprečili. Na seznamu invazivnih tujerodnih vrst 
živali, ki ga je na podlagi ugotovitev Evropske komisije objavilo Ministrstvo za okolje in 
prostor je tudi tigrasti komar. Invazivna tujerodna vrsta ima škodljive vplive na biotsko 
raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve. Poleg tega negativno vpliva tudi na 
gospodarstvo in zdravje ljudi. Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor so 
napisana priporočila, kako ukrepati ob pojavu tigrastega komarja.   
 Nekatere države to uspešno rešujejo s široko zastavljenimi ozaveščevalnimi 
akcijami, o čemer smo lahko brali v Primorskih novicah 9. junija, kjer je predstavljen 
katalonski primer pozitivne prakse, ki je spodbudil gospo Fonda, da je k akciji pozvala vse 
istrske župane. Članek navaja tudi primere Riminija in San Marina, pa tudi ugotovitve dr. 
Pišota, dolgoletnega vodje oddelka za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Maribor.  
 V odgovoru ste tudi zapisali, da boste v letošnjem letu prenovili zgibanko o 
tigrastem komarju, ki bo dostopna na spletni stani in na javnih mestih ter bo vsebovala 
tudi priporočila, ki jih vsak občan lahko izvaja za preprečevanje širjenja komarjev. Ne 
razumem, zakaj tega še niste storili, saj se sezona tigrastega komarja začne že zgodaj 
spomladi. Predlagam, da pogledate, kako ta problem rešuje Mestna občina Ljubljana. Na 
njihovi spletni strani je izčrpno predstavljena že lani začeta široko zastavljena kampanja 
Rokavice gor!, ki je vredna posnemanja. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ne ni. So replike. Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Na prejšnji seji se postavil dve vprašanji, na kateri sem dobil odgovor, vendar moram z 
žalostjo ugotoviti, da en dan pred sejo. Za ta dva odgovora je potrebovala občinska 
uprava praktično cel mesec. Jezi me pa zato, ker za odgovor na moje vprašanje in 
pobude niso zahtevali nobene analize, nobene preverbe, nobenih velikih naporov, ampak 
preprosto narediti en klik, pogledati in odgovoriti. 
 Sedaj bom pa še podal svoje mnenje na ta dva odgovora. Prvo pobudo sem 
podal, da se prične postopek za vzpostavitev javnega dobra na določeni parceli in sem 
že takrat vedel, da tista parcela ima status javnega dobra. Pobudo sam pa dal nekoliko 
pobalinsko zato, ker je oddelek in načelnica oddelka, gospa Torbica, občanu razlagala, 
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kako mora naročiti študijo, da se bo ta pot za katero je trdila, da ni javno dobro, 
spremenila v javno dobro in kaj vse mora narediti. Še več, povedala mu je tudi, pri kateri 
inštituciji oziroma pri kateri projektantski hiši mora to študijo naročiti. Potem, ko smo 
pridobili dokument mestne občine, ki dokazuje, da ta pot že ima status javnega dobra, so 
mi posredovali tak odgovor: »Na osnovi preverjanja zemljiškoknjižnega stanja sporočamo 
svetniku, da ima zemljišče že status javnega dobra.« 
 Sprašujem na tem mestu, ali so šefi na tem oddelku uzurpirali oblast, ki je nimajo 
in  poskušajo občanom nalagati določene stroške, da rečem po nepotrebnem, posebej 
še, če jih usmerjajo v točno določene inštitucije?  
 Drugo vprašanje sicer županu se je nanašalo na zadeve v povezavi z NUSZ. 
Spraševal sem, glede na to, da občani, ki so se pritožili oziroma tožili, dobivajo sedaj 
povrnjene nezakonito, ali pa po nepotrebnem plačane davščine skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. Župana sem spraševal, ali bo podvzel kakršenkoli ukrep proti 
odgovornim. Na to vprašanje mi ni dal odgovora, razložil pa mi je, kako se trudijo in kako 
nadaljujejo borbo na Ustavnem sodišču. Na drugo vprašanje, ali se bo prizadetim tudi 
opravičil, mi je moram priznati, odgovoril pozitivno in iskreno verjamem, da je tudi tako 
mislil. 
 Na tretje vprašanje, ki je pa ključno, in sicer iz katere proračunske postavke bo 
občina plačevala te stroške, pa mi ni odgovoril. Ne za obresti, ne za preveč oziroma 
nepravilno pobrane davščine in ta odgovor še vedno pričakujem. Zato izražam svoje 
nestrinjanje s prejetim odgovorom in čakam še odgovor na zadnji del vprašanja. 
 
Matej Arčon, župan: 
Karmen Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Na zadnji seji sem postavila dve vprašanji in ne glede na to, da je Valter povedal v celoti 
kaj si misli o tem, da odgovori na svetniška vprašanja prihajajo večer pred sejo, bom to 
še enkrat ponovila. Ker očitno to nikakor ne pade na plodna tla, ker smo že večkrat 
opozorili. Ne morete si privoščiti, da dobivamo odgovore večer pred sejo, ali pa včasih 
celo tisti dopoldan pred sejo. Vsak nima časa 24 ur na dan čakati na odgovor na 
svetniško vprašanje, sploh, če postavljamo zelo konkretna vprašanja, na katera res ni 
potrebno zelo veliko časa za odgovore. Mimogrede, nisem dobila dogovora na vprašanje 
v času, ampak medijem je pa bil dan. Se pravi, ko je bil dan medijem, bi lahko bil v času 
posredovan pa še meni.  
 Glede sanacije vrtca Dornberk in telovadnice Branik iskreno samo upam, da bodo 
stvari držale in da bo izvajalec, ki je na začetku pokazal veliko neresnost, resno sedaj do 
roka te stvari opravil, sicer bomo imeli velike težave jeseni, kam bodo šli otroci. Kar se pa 
tiče kuhinje in obnove kuhinje. V odgovoru mi je projektna pisarna zapisala, da je denar 
zagotovljen znotraj postavke Priprava projektov in da bo narejena idejna zasnova in da 
se bo na podlagi tega zaprosilo inšpekcijo, da podaljša rok. Opozarjam, da tudi če bo 
inšpekcija podaljšala rok, ga bo podaljšala mogoče za eno leto, kar pomeni, da bi 
investicijo morali nujno izpeljati v prihodnjem poletju. Če jo hočemo izpeljati v prihodnem 
poletju, moramo imeti seveda denar v proračunu in moramo imeti pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, drugače bo vse skupaj prepozno.  
 Ne bom dajala amandmaja na rebalans, ki sem ga imela v načrtu dati, ne bom 
odpirala posebne postavke. Zaupala bom občinski upravi, da bo veljalo to, kar je 
zapisano. Ampak res vam polagam na srce, ne idejno zasnovo, gradbeno dovoljenje, 
moramo dobiti v letošnjem letu, če želimo, da bomo v počitnicah v drugem letu tisto 
popravili in da ne bomo zapirali kuhinje v Dornberku. 
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
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Na moje vprašanje kdo skrbi v Novi Gorici in vzdržuje velika drevesa, sem dobil korekten 
odgovor. Vendar ta odgovor zadovolji samo mene, občani bodo še vedno spraševali, kdo 
je tisti, ker občani tega niso videli nikjer objavljenega. Sam sem z vprašanjem tudi 
priporočal, da se odgovor nekje objavi, da bodo občani vedeli, kam se obrniti, kadar imajo 
take probleme. 
 
Matej Arčon, župan: 
Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Pridružujem se tisti pripombi, ki smo jo prej slišali od kolegov iz SD-ja. Poslovnik določa 
štirinajst dnevni rok za pripravo gradiva in dostavo gradiva svetnikom. Vse pogosteje se 
nam dogaja, da je to gradivo zelo pomanjkljivo, da dobivamo samo del gradiva in potem 
ga dobivamo po kapljah, nekatero celo dan pred sejo. Se je tudi že zgodilo, da ste nam 
na naslednji seji potem očitali, saj ste imeli, saj ste videli. Imeli smo gradivo manj kot 24 
ur pred sejo. Tudi odgovor na katerega ugovarjam, je bil poslan 24 ur pred sejo. Upam, 
da se to ne bo več ponavljalo.  
 Vprašali smo, zakaj še ni izdan razpis ven za zunanjo evalvacijo oziroma 
primerjalno analizo cen vodovodnih in kanalizacijskih storitev z ostalimi občinami v 
Sloveniji, kajti vemo, da so na naših položnicah cene najvišje v primerjavi z ostalimi 
primerljivimi oblinami v Sloveniji? Govorimo o mestnih občinah.   
 Odgovor, ki smo ga dobili, nam pripoveduje, nas podučuje o tem, kaj je javna 
služba, kako se določajo stroški, kateri predpisi določajo te stroške, od česa so odvisni 
stroški. Mi o tem nismo spraševali. Tako, da prosim, da tisti, ki pripravljate odgovore in 
tisti, ki nadzirate podajo odgovorov svetnicam in svetnikom, preprečite tako 
podcenjevalen odnos do svetnic in svetnikov, da daste odgovor na nekaj, kar vas nismo 
vprašali in ignorirate tisto, kar smo vas vprašali. 
 
Matej Arčon, župan: 
Miran Vidmar, izvolite. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
V vprašanju sem navedel, da se name obračajo krajani glede nadaljevanja in kdaj bo 
zaključena kanalizacija Branik. To vprašanje sem že večkrat postavil, saj se ta investicija 
vleče že dvanajst let in v teh letih smo prišli do slabe polovice izgradnje. V odgovoru 
navajate, da bo letos narejena mreža od Korpa do čistilne naprave v vrednosti 
200.000,00 EUR, da je za Preserje narejena idejna dokumentacija, tu se pridružujem 
kolegici Karmen, da mi rabimo gradbeno dovoljenje in ostalo po zaselkih sledi. Idejna 
dokumentacija za celotno traso je narejena že vrsto let. Od idejne dokumentacije do 
izvedbe se trasa ne spreminja skoraj v ničemer. V razvojnih projektih ne vidim 
predvidenih sredstev za nadaljevanje gradnje. To se vleče in vleče.  
  Kar se tiče v drugem delu odgovora, in sicer rekonstrukcija mrliške vežice, vidim, 
da se premika in pričakujemo v avgustu gradbeno dovoljenje. Tu sovpada varna pot v 
šolo in če se ne motim, se bo res nekaj dogajalo proti zaključku poletja.  
 
Matej Arčon, župan: 
Luka Manojlović, izvolite. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Župan, še vedno sem malo žalosten. Obljubili ste mi, da me boste povabili in verjetno ne 
samo mene, ampak vse svetnice in svetnike na predstavitev zadev glede tržnice. Nisem 
še prejel nobenega vabila.  
 Druga stvar pa je, da še vedno upam in bi želel, da bi tudi v tem mestnem svetu 
prediskutirali vsebino prostora, ki smo ga kupili pred letom in pol, kajti takrat sta tako g. 
dr. Golob kot kolega Veličkov rekla v razpravi, to sem vam enkrat že citiral, mislim, da ni 
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treba da ponovim, da se takrat odločamo o nakupu, ne pa o vsebini. Tako, da bi si želel o 
tej vsebini razpravo v tem zboru. 
 
Matej Arčon, župan: 
Še kdo? Če ne to točko zaključujem in dajem točko Pobude, predlogi in vprašanja svetnic 
in svetnikov. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Prijavljena je Tanja Pipan. Pripravi naj se Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Bom dala eno kratko pobudo, dve bom poslala po elektronski pošti.  
 Pred časom sem ponovno v Primorskih novicah, moram reči, da tam res veliko 
preberem, videla, da projekt »vozlišče kreativnih praks« ni bil prijavljen na EU razpis 
Interreg. Sedaj me zanima, kako je s potekom tega projekta glede na to, da smo se 
svetniki odločili za nakup objekta imenovanega Kemometal, upajoč, da bo vir za nakup 
objekta in financiranje programa pridobljen iz tega omenjenega vira?  
 
Matej Arčon, župan: 
Andrejka Markočič Šušmelj. Pripravi naj se Anton Peršič. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
V letu 2012 je 53 stanovalcev Partizanske ulice v Novi Gorici podpisalo pobudo za 
ureditev dela Partizanske ulice. Svet Krajevne skupnosti Nova Gorica je v celoti podprl in 
jo posredoval Mestni občini Nova Gorica. Tudi mestna občina se je s pobudo strinjala in 
se zavezala, da bo pobudo v celoti upoštevala. V juliju 2012 je bil izdelan načrt gradbenih 
konstrukcij za ureditev pešpoti in ekološkega otoka. Mestna občina je pridobila parcelo, 
preko katere bi potekala pešpot in na kateri bi bil lociran ekološki otok. Maja 2077 sem 
dala svetniško pobudo, da se zadeva v celoti uredi in dobila odgovor, da se bo v letu 
2017 uredila ureditev ekološkega otoka in javne razsvetljave, manjkajoči odsek 
povezovalne poti pa predvidoma iz sredstev, za katerega bo občina kandidirala na javnih 
razpisih iz ukrepov trajnostne mobilnosti. V letu 2017 je bila izvedena ureditev 
ekološkega otoka in del pešpoti, za kar se občani zahvaljujejo.  
 Ni pa bila realizirana obljubljena razsvetljava, zato ponovno dajem pobudo, da se 
še letos postavi svetila javne razsvetljave ob celotni pešpoti, ki povezuje Cankarjevo in 
Partizansko ulico v dolžini 100 m na parcelni številki 117/2 in 115/18 k.o. Nova Gorica in 
uredi del povezovalne pešpoti od konca obstoječe pešpoti, ki se trenutno končuje sredi 
šolskega kompleksa Osnovne šole Ledine do Partizanske ulice, to je približno 20 m, na 
parc. št. 117/2 k.o. Nova Gorica. 
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Peršič, pripravi naj se Ana Jug. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Imam en predlog. Predlagam občinski upravi oziroma pristojnim odborom in komisijam, 
da preučijo izvirnost in pravilnost krajevnega imena Vožiče, to je naselje v Krajevni 
skupnosti Osek – Vitovlje, ki se vedno bolj fonetično in tudi v pisni obliki nepravilno 
uporablja kot Užiče.  

Krajevno ime Vožiče izvira iz pojma voz-voziti, kar je bila to nekdaj dejavnost 
prebivalcev tega kraja, ki povezuje dolino s Trnovsko planoto. Tako ime je zapisano tudi v 
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starih mapnih kopijah, državnih topografskih kartah in zemljevidih izdajatelja 
Geodetskega zavoda Republike Slovenije. Žal se v zadnjem obdobju to ime prevečkrat 
nepravilno izgovarja in tudi zapisuje kot Užiče, kar je potrebno spremeniti in poskrbeti, da 
se krajevno ime Vožiče pravilno imenuje, registrira, uporablja in zaščiti. Spremembo je 
treba utemeljiti in seznaniti javnost o pravilni rabi. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ana Jug, pripravi naj se Uroš Komel. 
 
Svetnica Ana Jug: 
Na prejšnji seji smo svetniki Goriške.si že drugič izrazili nezadovoljstvo na prejeti odgovor 
s strani kabineta župana in družbe HIT d. d., glede kadrovskih razmerij v družbi, kar se 
nam zdi zelo pomembno zlasti, ker gre pretežno za prebivalce naše občine.  
 Kljub temu še vedno nismo dobili pravega odgovora oziroma sploh odgovora, 
četudi po našem mnenju ne gre za poslovno skrivnost. Družba HIT d. d., na naš poziv 
odgovarja, da naj bi kot delničarji skladno z ZGD uresničevali pravice do obveščenosti v 
sklopu skupščine delniške družbe in da je ta podatek o strukturi delavcev po delovnih 
razmerjih, torej določen ali pa nedoločen čas, v letnem poročilu za poslovno leto 2017, ki 
bo na dnevnem redu skupščine verjetno enkrat v juliju in torej tudi dostopno. Doslej smo 
pogledali ta poročila, vseh teh podatkov v poročilih HIT-a ni.  
 Glede na vse navedeno, tokrat dajemo naslednjo svetniško pobudo. Zakoniti 
zastopnik delničarja MONG, mislimo, da je to župan, ki bo prisoten na seji skupščine, naj 
pridobi naslednje podatke in se skupaj s predstavnikom, ki ga je MONG imenovala v 
Nadzorni svet HIT d. d., opredeli do njih. Spet naštevamo iste podatke, in sicer koliko je 
redno zaposlenih delavcev v HIT-u za določen čas, koliko jih je za nedoločen čas in 
medsebojno razmerje glede na število delovnih ur? Koliko je delavcev, ki delajo preko 
agencij za zaposlovanje delavcev, koliko je študentskih razmerij, koliko je prekarnih 
delavcev, vse primerjalno s številom delovnih ur in ne nazadnje to kar je tudi pomembno 
za naše občane, in sicer koliko delavcev HIT prejema minimalno plačo? 
 
Matej Arčon, župan: 
Uroš Komel, pripravi naj se Damjana Pavlica. 
 
Svetnik Uroš Komel: 
Imel bi samo eno prošnjo, da se v prihodnji sestavi proračuna zagotovi sredstva za 
obnovo vodovoda na Cesti IX. korpusa v Solkanu, ker je v tistem delu tam med marketom 
in hotelom Sabotin stanje že kar tako kaotično, saj se kar trikrat na leto popravlja cesta.  
 Danes sem šel mimo, pa sem naštel šestnajst popravil samo od marketa pa do 
hotela Sabotin, tako, da bi vas prosil, da v čim krajšem možnem času predvidite v 
proračunu sredstva za obnovo te ceste v Solkanu.  
 
Matej Arčon, župan: 
Damjana Pavlica, pripravi naj se Klemen Miklavič. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Osnovna šola Šempas se srečuje z izjemno prostorsko stisko. V šoli se število učencev iz 
leta v leto povečuje, pred časom je bilo povedano, da je izdelan IDZ za dograditev štirih 
dodatnih učilnic. V proračunu in NRP-ju ne vidim postavke predvidene za ta projekt. 
Zanima me, kdaj nameravate pristopiti k izvedbi te investicije?  
 Nujna je tudi izgradnja nove telovadnice, ker le-ta zamaka in je nevarnost, da se 
katera od sten zruši. V proračunu sem zasledila postavko Oprema telovadnice v 
Šempasu. Ravnateljica me je opozorila, da je nujno zamenjati opremo, a nikakor ni 
smiselno menjati tlaka v telovadnici, saj bi ga prvo zamakanje uničilo. Poleg tega še 
vedno čakajo na ureditev odvodnjavanja in parkirišč pred šolo in vrtcem. 
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Matej Arčon, župan: 
Klemen Miklavič, pripravi naj se Luka Manojlovič. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Rad bi samo eno temo zaključil pred poletjem in to je univerza. Pred nekaj sejami je 
kolegica Tanja Pipan spraševala o tem, kje smo sedaj pri pripravi gradbene 
dokumentacije za gradnjo kampusa oziroma predaja obljubljenega terena.  
 Župan, kot sem razumel iz odgovora, ste odstopili od ideje, da bi univerzi 
pomagali zgraditi kampus z zemljiščem, ki bi bil tik pred gradbenim dovoljenjem. Zato vas 
prosim, g. župan, da se opredelite glede tega vprašanja. Torej, ali boste uresničili tisto 
kar ste napovedali ob podpisu sporazuma z vsemi županskimi kandidati, da boste 
pripravili zemljišče za gradnjo kampusa še v tem mandatu? 
 
Matej Arčon, župan: 
Luka Manojlovič, pripravi naj se Simon Rosič. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Imam v bistvu eno vprašanje v dveh sklopih, navezuje pa se na kulturno dediščino v 
Mestni občni Nova Gorica. Eno je nedavno obnovljeni prostori judovske mrliške vežice ob 
judovskem pokopališču v Rožni Dolini. Zanima nas, s kakšnimi vsebinami načrtujete 
zapolniti ta prostor in na kakšen način ga nameravate potem predstaviti turistom in 
domačinom ter povečati njegovo prepoznavnost? 
 Drugo vprašanje je glede podobne tematike. Pred kakšnim mesecem in pol sem 
obiskal v Šempasu predstavitev znanega Šempaškega tabora. Konec leta, mislim, da 18. 
oktobra, če se ne motim, me bo gospa Pavlica ali pa kolega Anton popravil, je obletnica 
tega in tu imam dve pobudi. 
 V Ozeljanu obstaja eno obeležje tega dogodka, ki je na žalost bom rekel nekoliko 
zapostavljeno, ali pa včasih zanemarjeno, zato, ker se pač nahaja v območju zraven 
avtobusne postaje, nekih kontejnerskih odlagališč in podobno. Mislim, da bi bilo dobro, da 
bi do te obletnice konec leta to obeležje na en pravi način tam eventualno premaknili, ali 
pa ga ustrezno uredili. Po drugi strani pa, saj bo kolegica Pavlica verjetno to na kasnejših 
sejah še predstavila, predlagam tudi, da se zagotovi neka sredstva s katerim bi se ta 
dogodek, ki se bo zgodil konec leta, nekako podprlo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Simon Rosič, pripravi naj se Aleš Markočič. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
V imenu Goriške. si podajam svetniško pobudo, ki tangira prometno infrastrukturo  v 
povezavi predvsem z razvojem turizma.  
 V preteklem tednu je MONG kot ena izmed treh občin postala soustanoviteljica 
Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ki naj bi skrbel za celovit 
razvoj ene izmed vodilnih destinacij v makrodestinaciji Mediteranska Slovenija – Nove 
Gorice in Vipavske doline.  

Iz imena samega, pa tudi iz strukture zavoda, je razvidno, da bo razvoj destinacije 
slonel na dveh razvojnih oseh, in sicer razvoju samega mesta Nova Gorica v povezavi z 
razvojem Vipavske doline. Tretjo razvojno os, ki se zdi zapostavljena, vendar ni z vidika 
naravnih danosti in priložnosti za razvoj turizma nič manj atraktivna, bi morala 
predstavljati povezava višje ležečih in demografsko ogroženih krajev novogoriške in 
ajdovske občine. Banjška planota, Čepovanska dolina, Trnovski gozd, Gora, Hrušica in 
Nanos vsi ponujajo neokrnjeno naravo, bogato tradicijo, poletno svežino in zlasti mir ter 
se kar sami ponujajo kot tretja subdestinacija naše regije. Ta namreč glede na razvojne 
trende slovenskega turizma in čedalje večjo obremenjenost z obiskom v najbolj znanih 
turističnih krajih ravno z zgoraj naštetimi danostmi ponuja edinstveno primerjalno 
prednost. 
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Za realizacijo takšne ideje je predpogoj urejena in asfaltirana cestna povezava, ki 
bi simbolično in dejansko povezala naštete predele v enovito subdestinacijo, hkrati pa 
preko višje ležečih predelov obeh občin povezala tudi makrodestinaciji Osrednja 
Slovenija in Alpska Slovenija. Navedeno povezavo predstavlja državna cesta Kalce-Col- 
Predmeja-Lokve-Čepovan-Most na Soči, ki na dveh odsekih Predmeja-Lokve in Lokve-
Čepovan v skupni izmeri približno 12 km še vedno ni asfaltirana, kar predstavlja težavo 
pri enovitem turističnem razvoju tega območja. 

Drugi pomemben cestni odsek, ki bi bil kot dostop iz Nove Gorice za učinkovitejši 
razvoj turistične subdestinacije nujno potreben sanacije, predstavlja državna cesta 
Solkan-Lokve. Na njej se je sicer v zadnjih letih naredilo nekaj investicijskih in 
vzdrževalnih del (gradnja krožišča na Prevali, širitev odseka med Prevalo in Ravnico, 
preplastitev posameznih odsekov med Trnovim in Lokvami), začeto pa bi bilo v prihodnjih 
letih potrebno zaključiti še z razširitvijo in preplastitvijo nekaterih preostalih ne saniranih 
odsekov.  

Župana zato pozivamo, naj skupaj z ajdovskim županom Tadejem Beočaninom, 
predstavniki v državnem zboru Matjažem Nemcem, Jernejem Vrtovcem in Evo Irgl ter 
predstavnikom v državnem svetu Tomažem Horvatom sklene strateško zavezništvo, ki se 
bo zavzelo za asfaltacijo oziroma adaptacijo naštetih odsekov državnih cest. Takšna 
poteza bi na eni strani prispevala k skladnemu turističnemu razvoju celotne vodilne 
destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina ter na drugi poskrbela za nove gospodarske 
priložnosti demografsko ogroženega območja. 
 Naj zaključim z informacijo, da se trenutno na Lokvah na pripravah nahaja članska 
ekipa Nogometnega društva Gorica. Tik pred sejo sem bil s strani akterjev deležen 
informacije, da so nad pogoji enostavno navdušeni in prepričan sem, da gremo za en 
majhen korak k velikemu cilju. Mislim pa, da je naše poslanstvo pri razvoju športnega 
turizma oziroma turizma nasploh predvsem priprava oziroma, da omogočimo primerno 
prometno in športno infrastrukturo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Aleš Markočič, pripravi naj se Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Imam eno skromno pobudo in verjamem, da jo boste lahko tudi hitro realizirali. 
 Starejši občani, ki jih ni zadnje čase malo v ulici Vetrišče in Lemutovi ulici so me 
zaprosili, če lahko Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica podam pobudo za 
postavitev dveh klopi oziroma klopic na hribčku nad bajerjem v Borovem gozdičku. 
Starejši občani se radi večkrat peš podajo do mestnega središča in zaradi starosti si 
želijo vmesnega počitka, sedaj pa jim to ni omogočeno. S postavitvijo klopi bi jim to 
omogočili, poleg tega pa bi služile klopi velikemu številu obiskovalcev Borovega 
gozdička, ki si radi ogledujejo bajer ter vse kar je v njem.  
 Torej podajam svetniško pobudo za postavitev dveh klopi v Borovem gozdičku na 
hribčku nad bajerjem oziroma ob Skate parku. 
 
Svetnik je podal še pismeno pobudo glede odstranitve polomljenih in gnilih orodij za 
telesno vadbo na travniku ob Kolodvorski poti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Še zadnji Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dajem pobudo občinski upravi, da pripravi spremembo ali pa dopolnitev občinskega 
Odloka o prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica, in sicer v 76. členu na način, 
da v bistvu doda en stavek, ki naj se glasi: »To ne velja za obstoječe stavbe.«. Bom 
pojasnil v čem je poanta mojega predloga oziroma pobude.  
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 V območjih kolektivne gradnje visoke gostote, tako imenovane SSv, v 
kartografskih prilogah je dovoljena gradnja zahtevnih in manj zahtevnih stavb tipa tri ali 
več stanovanj. V tem območju urejevalnih enot imamo tudi obstoječe zgradbe, ki so bile v 
preteklosti zgrajene kot eno stanovanjske, morda s kakšnimi dodatnimi prostori za 
poslovne dejavnosti. Namreč, nesprejemljivo je, da sedaj, če lastnik želi z gradbenim 
dovoljenjem adaptirati, rekonstruirati, obnoviti tak objekt, mora pač narediti v taki stavbi tri 
stanovanja oziroma tri garsonjere. To je absurd vseh absurdov. Zgodil se je pač nek, če 
lahko rečem lapsus, ne po naši krivdi, ne bom tudi iskal, kdo je morda krivec. Dejstvo pa 
je, da bi morali tako urejevanje prostora izvzeti za obstoječe stavbe. Popolnoma se 
strinjam, da je v nekem območju potrebno graditi visoko poselitvene objekte, vendar 
obstoječi objekti pa naj ostanejo in naj bodo uporabljeni z  nekimi racionalnimi vsebinami.   
 To pobudo dajem tudi v tem smislu, da naj občinska uprava pripravi spremembo 
odloka do naslednje seje in predlagam še, da ga mestni svet obravnava in sprejme po 
hitrem postopku, kajti dejansko gre samo za dodatek enega stavka, s katerim bi izvzeli 
obstoječe stavbe iz tega režima urejanja prostora. 
 
Matej Arčon, župan: 
S tem je ta točka tudi zaključena.  
 
Svetnica mag. Tanja Pipan je podala pismeni predlog glede kampusa, vprašanje glede 
»vozlišča kreativnih praks« in pobudo v zvezi infrastrukture kulturne prestolnice Evrope. 
Svetnik Miran Vidmar je podal pismeno vprašanje glede umiritve prometa skozi Branik.  
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

Poročilo o izvršenih sklepih 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Sam pogrešan v tabeli, ki jo dajete v gradivo, da ni vseh ne izvršenih sklepov. Torej 
pričakujem, da bo tabela popolna in bodo tu vsi neizvršeni sklepi. Pogrešam pač en sklep 
iz lanskega leta, ki ga vsi poznamo in še ni izvršen. 
 
Matej Arčon, župan: 
Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Na to zadevo sem se danes že javil, pa tudi na tej točki sem se javil na aprilski seji.   

Namreč sklep, ki smo ga svetnice in svetniki sprejeli na decembrski seji, če se ne 
motim, danes smo julija, več kot pol leta, se še ni uresničil. Sklep je o tem, da naročimo  
zunanjo raziskavo, zakaj imamo takšne cene vode in storitev vode in kanalizacije, kot 
imamo. Torej, na nek način zunaj strokovni pregled cen in primerjava z drugimi občinami, 
zato, da bomo videli ali tisto, kar delajo vodovodi je v redu, ali ni v redu, ali so te cene 
upravičene, ali niso upravičene. To je bil sklep in sklepi se morajo uresničiti, ker sicer to 
pomeni nespoštovanje sistema lokalne samouprave in ne spoštovanje mestnega sveta in 
vseh nas, ki smo člani tega mestnega sveta in posredno tudi občank in občanov.  

Ta sklep ne govori samo o tem, da bomo pregledovali, tako kot nam odgovarja, 
prej sem poudaril pristojna vodja oddelka, kako se določajo cene, ampak tudi zakaj so 
amortizacije tako visoke. To pomeni, tudi pregledati ali je bila mehanizacija, ki je bila 
nakupljena v primerjavi z ostalimi občinami res toliko boljša, ali ne, ali občani res 
upravičeno plačujejo tako visoko amortizacijo na postavkah, ki določa amortizacijo, ali ne. 
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Torej želimo vedeti, ali je prav, da občani plačujejo tako drage položnice za vodo in 
kanalizacijo na vseh postavkah? Zanima me, zakaj ta sklep še ni uresničen? 
 
Matej Arčon, župan: 
V torek ob 14. uri bo sestanek na to temo. Če ni več pripomb, zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Poročila o izvršenih sklepih. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana 
Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko 
Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Poročilo o izvršenih sklepih je bilo sprejeto. 
 
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda. 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 
 Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Matej Arčon, župan: 
Pri 5. točki ni predlagatelj pristojna komisija, ampak sem sam. Predlagam imenovanje 
novih članov v Skupščini EZTS. Ker me je vodja svetniške skupine tudi obvestil, da 
Robert Golob preklicuje soglasje, predlagam, da se danes dokler osebno ne opravim 
razgovore z njim, imenuje štiri člane, in sicer Ano Zavrtanik Ugrin, Andrejo Trojar 
Lapajna, Roberta Žerjala in Dimitrija Klančiča.  

Odpiram razpravo. Izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Samo daj me podučiti, da tako rečem. Razpravo v katerem smislu? Predlagatelj si ti. Mi 
lahko sprejmemo, ali pa ne sprejmemo. Ali lahko predlagamo tudi kakšna druga imena? 
 
Matej Arčon, župan: 
Lahko sprejmete, ali pa ne sprejmete. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dobro. Hvala. 
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Seveda vzamemo predlog župana znanje. Glede kandidatov bi pač pričakoval, da bi se 
sestala komisija za mednarodne zadeve, ki je bila imenovana ob začetku tega mandata 
in v štirih letih se pač nismo uspeli še sestati.  
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več, zaključujem in dajem besedo Miklaviču. Izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Samo manjša pripombica, da bomo imeli razčiščene zadeve. Mi ne bomo nasprotovali 
temu vašemu sklepu, vi imate to pravico, da to imenujete. Samo opozarjam, velikokrat je 
debata o povezovanju in vključevanju in tako naprej. Seznam teh ljudi, vsaj ta prvi del, ki 
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zadeva gospodarstvo, odraža predvsem en del političnega spektra. Drugi ni bil vključen v 
imenovanje. Kljub temu, da gre za projekt, ki transcendira en mandat in transcendira eno 
politično strujo, ne nasprotujemo, bomo tudi podprli to zadevo. Samo, da ne bo potem 
govora, kako je bil ta mandat vključujoč.  
 
Matej Arčon, župan: 
Dajem na glasovanje predlog Sklepa o imenovanju brez prvo imenovanega dr. Roberta 
Goloba na glasovanje. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se kot člane v Skupščino EZTS  
imenuje Ano Zavrtanik Ugrin, Andrejo Trojar Lapanja, Roberta Žerjala in Dimitrija 
Klančiča. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Marko Tribušon, Miran 
Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
5. A točka je 12. točka. 
 
 
 
5. A     točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev 
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki 

 
Matej Arčon, župan: 
Najprej uvodne besede vodja oddelka Martina Remec Pečenko. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki je pripravil elaborat o oblikovanju cen, kar je 
tudi njegova obveza. Elaborat je pripravljen na podlagi obračunskega obdobja leta 2016 
in predračunskega obdobja od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Pri pripravi elaborata je 
izvajalec upošteval povečanje količin zbranih komunalnih odpadkov vključno z biološkimi, 
zaradi česar se tudi poviša normativ oziroma količina, ki se obračuna na osebo na 
mesec. 
 Druga pomembnejša dejstva, ki vplivajo na višino predračunskih stroškov za leto 
2018 pa so še nabava novega vozila za zbiranje kuhinjskih odpadkov vključno z novo 
zaposlitvijo, nabava leto dni stare naprave za stiskanje in baliranje ločeno zbranih frakcij, 
upoštevan pa je tudi dvig cene s strani CEROZ za približno 9,00 EUR po toni. Kljub tem 
navedenim dejstvom izvajalec zaradi racionalnega in učinkovitega poslovanja predlaga, 
da se cena zniža za 1,48 %. Je pa potrebno povedati tudi to, da se z računom za julij in 
avgust, ker gre za dvomesečni obračun, tudi izteka obdobje, v katerem so bili uporabniki 
upravičeni do dobropisov iz naslova preveč zaračunane okoljske dajatve iz preteklosti in 
to ni vezano na potrditev tega elaborata.  
 Elaborat se v tem mesecu obravnava, ali pa je bil že sprejet tudi v ostalih 
občinskih svetih. S strani občinske uprave lahko rečem, da je bil elaborat pregledan, da je 
pripravljen v skladu z metodologijo. Preverili smo tudi posamezne kalkulativne elemente 
cene, posebej v primeru odstopanj, zaprosili še za dodatna pojasnila, jih tudi dobili. Tako, 
da posebnih pripomb nimamo.  

V kolikor pa so še kakšna vprašanja, je tu tudi direktor Komunale, g. Ličen, ki 
lahko tudi nanje odgovori. 
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Matej Arčon, župan: 
Odbor za gospodarstvo? 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo smo predlog sklepa obravnavali in brez pripomb predlagamo 
tudi, da se sprejme. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za prostor?  
 
Miran Vidmar, član odbora za prostor: 
Na razpravi je odbor soglasno 5 za sprejel predlagano. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Mislim, da sem že v prejšnjem letu podobno razpravljal, če ne pri tem elaboratu, pa pri 
elaboratu zagotovo o oblikovanju cen vode.   

Mestnemu svetu bom prebral preambulo sklepa. »Mestni svet MONG potrjuje z 
Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb, ki jih je pripravil 
izvajalec Komunala…« V tem sklepu ne vidim nobene vloge občinske uprave. Zame je 
prvi tutor interesov občanov ali pa tisti, ki skrbi za korektno izvajanje gospodarske javne 
službe, občinska uprava in občinska uprava naj predlaga mestnemu svetu sprejem 
elaborata oziroma cen storitev. Namreč, če ste imeli v mislih, da bo 32 svetnikov študiralo 
cel elaborat, za katerega sem prepričan, da je korekten, da je vsebinsko pravilen, da je 
natančen, da je detajlno utemeljen, ste v zmoti.   
 Mi smo mestni svet, ki ima v bistvu občinsko upravo, ki mora določene naloge 
opraviti tudi za naš konto, da tako rečem in občinska uprava naj pripravi kratek povzetek, 
tak, da bo razumljiv vsakemu izmed svetnic in svetnikov, brez, da postane strokovnjak za 
javno infrastrukturo in pa gospodarske javne službe. Da bo razumljivo, pregledno in 
razvidno, koliko se podražuje, kaj se podražuje in zakaj? Kratko in jedrnato. Vsa analitika 
od zadaj naj služi občinski upravi in pooblaščenim zaposlenim, ki se morajo s tem 
vprašanjem ukvarjati. 
 Gre namreč tudi za to, da se spremlja izvajanje gospodarske javne službe 
dolgoročno. S tem ne mislim dajati, ali pa  izražati nobenih dvomov v korektnost priprave 
samega elaborata, vendar mi imamo točno enkrat na leto to na mizi. Ne moremo 
spremljati, kaj smo lani debatirali, kaj smo lani imeli. To naj počne občinska uprava in 
zato predlagam, da temu ustrezno spremenimo ta sklep na način, da pač občinska 
uprava pripravi povzetek tega elaborata, na podlagi katerega bomo potrdili cene.   

Toliko z moje strani.                      
 
Matej Arčon, župan:  
Spoštovani svetnik Valter Vodopivec, zagotovo ta elaborat preden bo šel na sejo v vsej 
strokovnosti, bodo službe pregledale z vodjo oddelka, s pristojnim svetovalcem. Na treh 
straneh imate obrazložitev celotnega elaborata, tako kot sami sprašujete in predlagate.  
Ne vem, kaj želite več od tega. Če je koncesionar zadolžen za pripravo elaborata, ga 
predloži, ga uprava pregleda, z njimi dejansko še usklajuje z ostalimi občinami 
ustanoviteljicami. Imate na treh staneh napisano pregledno, lepo, zakaj, kje, kako in ne 
vidim sploh razloga, kaj bi na novo vam dajali v neko presojo in ta elaborat je pač bil 
potrjen že na treh občinskih svetih in sedaj mi bi spreminjali. Ne vem, kaj bi spreminjali? 
Res težko razumem. Izvolite, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
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Saj razumem vaše stališče. Moj predlog je preprosto tak. V preambuli sklepa naj napiše, 
da na predlog občinske uprave mestni svet potrjuje take in take. V obrazložitvi, če 
dovolite, če dovolite… V obrazložitvi naj piše: »Občinska uprava je pregledala elaborat in 
se s predlaganim povišanjem cen strinja.«   

Še enkrat poudarjam z vso odgovornostjo, da ne dvomim niti najmanj v vsebino 
elaborata. Vendar elaborat ima petinštirideset strani, ima en kup analitičnih podatkov, za 
katere nisem ne usposobljen, nimam takega spomina, da bi jih lahko primerjal s 
preteklimi elaborati in pa s preteklimi usmeritvami tega mestnega sveta v zvezi z 
izvajanjem te gospodarske javne službe. Samo to sem želel, župan. Nič drugega. Ne 
dvomim ne v cene, ne v zneske in ne v vsebino elaborata. Napačno pa je, da mestni svet 
sprejema tako specifične dokumente, kot je tudi, če se spomnite pri oskrbi z vodo, bil 
podoben elaborat o standardih in ne vem kaj še vse, ko smo debatirali o prirobnicah in 
nekih zasulih, ventilih in tako naprej.  
 
Matej Arčon, župan: 
Direktorica občinske uprave, izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Preambula tega sklepa govori o statutu, o uredbi, o metodologiji in o odloku o ravnanju s 
komunalnimi odpadki. V prvem členu je pa seveda napisano, da se potrjuje z elaboratom 
oblikovano ceno in naprej je cena navedena. Se pravi, ne potrjujete elaborata. To je lepo 
povedala tudi v tej razlagi, kaj so vse pregledali v elaboratu in zato potrjujete z 
elaboratom predlagano ceno, ki jo vam predlaga Komunala. Preambula pa ne govori o 
elaboratu. Preambula je to. Sedaj lahko, da se midva ne razumeva. Ampak točno to kar 
ste vi želeli, je tu napisano. Mogoče bi lahko prvi stavek izpustili in bi rekli, da predlagamo 
ceno, ampak povemo tudi, zakaj jo predlagamo tako. 
 
Matej Arčon, župan: 
Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok:  
Spadam med tiste, ki so malo starejši v tem mestnemu svetu in sem bil še član delavskih 
svetov in to me nekoliko spominja na delavske svete. Tudi kolega Vodopivec je verjetno 
bil kdaj član kakšnega delavskega sveta, in sicer, ko se je bilo potrebno skriti za neko 
odločitev in oddati odgovornost skupini, se je pač to skrilo za delavski svet. Enako 
podobnost vidim pri tem. Metodologija je jasna, zakonodaja je jasna, cene pač naraščajo. 
Sam kot nestrokovnjak v zadevo se pravi pobiranja in obdelovanja, ne vem še kaj se 
dogaja z odpadki in raznimi podobnimi komunalnimi zadevami, lahko samo rečem, 
zadeva je v redu, ni v redu, dvignem roko oziroma pritisnem tipko da ali proti.  To 
dopušča zelo velik dvom pri volivcih oziroma krajanih, ker pač rečejo, enostavno vi boste 
zvišali cene, itak mi ne moremo nič narediti, položnice dobimo višje in zadeva je končana. 
Tako pač je.   

Mislim, da bi bilo za razmišljati v bodočih mandatih, da naj kar župan prevzame to 
odgovornost brez mestnega sveta o višanju in potem pač predstavlja to volivcem. 
 
Matej Arčon, župan: 
Župan po vašem mnenju še soglasja k imenovanju direktorja ne sme dati. Takrat, ko vam 
paša je to v redu, ko vam ne paša to ni v redu. Saj vatli so vedno  različni. Danes je 
predlog tega sklepa, da nižamo ceno minimalno, vendar jo nižamo. Ne vem, o čem 
debatirate. Je pač procedura zelo jasna, kako je treba stvari sprejeti.  

Karmen Saksida, izvolite.  
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Samo eno vprašanje, ker mi ni nekaj čisto jasno. Komunala je do julija obračunavala 
dobropise za nazaj, tisto kar je bilo prej preplačano. Ko ne bo več teh dobropisov, mi še 
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vedno ni čisto jasno, bo položnica nižja, ali bo položnica višja, kot je bila do sedaj? Ker je 
res, da minimalno nižamo, ne bo pa več poračunov. Se pravi, tako po zdravi kmečki 
pameti, lahko, da se pa motim, bo položnica kljub vsemu višja na koncu. 
  
Matej Arčon, župan: 
Še samo trenutek, mislim, da je še nekdo prijavljen. G. Stanko Žgavc, potem bi, če ne bi 
bilo več razprave, odgovorili. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Rekel bi tako, da ko te enkrat piči kača, se tudi zvite vrvi bojiš. Sedaj, če pomislim na 
problematiko, ki smo jo imeli z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, kar je 
svetnik že povedal, pa tudi z vodo, kar je svetnik tudi omenil, se pravi, smo bili žejni 
preneseni čez vodo.   

Vendar v tem primeru moram reči, da moje osebno mnenje je, da tudi kar imam 
izkušenj s to dejavnostjo oziroma s Komunalo Nova Gorica, da so stvari dokaj urejene in 
moram reči vsaj enkrat, da tudi ta obrazložitev me zadovolji. Neko sklicevanje na 
preambulo je malo čudno in pustimo te stvari pri miru. Rekel bi tako, župan, marsikdaj je 
treba podrobno obrazložiti zadeve, ampak v tem primeru vsekakor ne in bom to podprl.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odgovor na vprašanje svetnice Karmen Saksida. 
 
Darko Ličen, direktor javnega podjetja Komunala Nova Gorica, d.d.: 
Hvala lepa za besedo. Glejte, v obrazložitvi, ki smo jo mi pošiljali na vse občine, smo se 
hoteli izogniti ravno tem dvomom, za kar ste vi postavila tu vprašanje. Najprej, da povem, 
da trenutno Komunala, ne me sedaj za stotine držati za besedo, na dva meseca, ko 
pošiljamo račune uporabnikom, izstavimo dobropise med 39 in 40 tisoč evri vsem 
uporabnikom. V mesecu juliju in avgustu, kar bomo izstavili te račune bo cena nižja za 
1,48% in ostane za izplačilo še oziroma za vrnitev še zadnji del dobropisa v skupni 
vrednosti 34 do 35 tisoč evrov.  
 Po tem v obdobju september, oktober naprej pa tega dobropisa ne bo več. Ravno 
zaradi tega smo mi želeli biti v tej obrazložitvi zelo eksaktni, ker se zavedamo tega, da 
včasih se razume slabo, nekateri hočejo razumeti slabo, nekateri ne razumejo. Če ste 
opazili na teh sedanjih računih, ki ste jih dobili za april in maj oziroma januar, februar,  
marec, se pravi maj, junij smo že stranke obvestili, da jih obveščamo, da v naslednjem 
obdobju bo še zadnjič izstavljen dobropis. V naslednjem obdobju bomo napisali, glejte, 
tokrat je še zadnjič izstavljen dobropis. Hočemo pač ljudi o tej zadevi tudi obvestiti.   

Trenutna kalkulacija je narejena tako. Cena na uporabnika je bila v letu 2016 
sprejeta na 5,12 na osebo na mesec. Trenutno predlagamo ceno 5,04, kar pomeni 1,48% 
nižjo ceno. Ker pa iz preteklosti vračamo preveč zaračunano okoljsko dajatev, takrat pač 
nihče ni mogel vedeti, da zgolj slučajno zapade v mesec julij pač zadnji obrok, kar bomo 
vračali, bom tako povedal, da ta obrazložitev je bila tudi podana. 5,12 je sedanja cena, 
minus 0,3 EUR je bil dobropis na osebo na mesec, kar pomeni 4,82 plus DDV. Ampak mi 
sedaj znižujemo ceno iz 5,12 na 5,04. Ta dobropis je samo finančna kategorija, ki se pri 
nas beleži in vrača odjemalcem. Ni kategorija cene, ni kategorija elaborata. Tako je tudi 
načelnica obrazložila.  

Če smem, že ko sem pri besedi, bi samo še nekaj rekel zaradi tiste obrazložitve. 
Glejte, definitivno je, da ko je bil elaborat pripravljen, smo s strokovnimi službami Mestne 
občine Nova Gorica predebatirali postavke. Dobili smo vprašanja, dali smo odgovore. 
Ampak zakaj je to tudi tako narejeno? Sedaj sem pogledal peti člen Uredbe MEDO, ki 
pravi: »Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z 
elaboratom o oblikovanju cen o izvajanju storitev javne službe in jo predloži pristojnemu 
občinskemu organu v potrditev.« Samo iz tega je bilo vse to izhodišče. Uredba MEDO je 
veljavna uredba in na podlagi tega se ta elaborat tudi pripravlja. 
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 Tako, da lahko potrdim, da so te debate potekale, obrazložitve so potekale, 
vprašanja so prihajala s strani Mestne občine Nova Gorica. Tako, da če sem odgovoril na 
vprašanja in tudi kar se tiče same cene, sicer pa mi prosim, ni problem lahko tudi…Hvala 
lepa tudi za pozitivne besede. 
 
Matej Arčon, župan: 
Še kdo? Replika, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Repliciram kolegu Žgavcu. Ko gledam obrazložitev, razumem, kaj bi pričakoval, povedal, 
razumem, da bi bilo primerno pojasnjeno, zakaj se spreminjajo normativi. Ne bom imel 
normative, ampak zakaj se rečejo normativi. Sedaj pa gremo na cene, ni mi jasno zakaj 
se nižajo cene storitev? Cene infrastrukture mi je razumljivo, da se lahko večajo, če imaš 
nove investicije, nove stroje in tako naprej. Da se pa cena storitev niža je možno, sam 
tako ugibam, da se niža zato, ker se večajo količine in je zato cena na količino potem 
nižja. Ampak to je treba pojasniti. Verjamem, da ravno vseh dvaintrideset tu ne tako 
razmišlja kot jaz, kajti tudi ni nujno, da prav razmišljam. 
 To je naloga občinske uprave, da nam predstavi, pojasni in potem z mirno roko 
glasujemo in potrdimo cene.  Samo v tem je poanta mojega izvajanja pri tej točki, da se 
razumemo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Ali pričakujete odgovor, ali je to bil komentar? Lahko izberem nič.  

Direktorica, izvolite na kratko. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Kolikor sem poslušala tudi obrazložitev vodje oddelka. Povedala je, da so pregledali 
vsebino elaborata, kjer se izkazuje tudi ta racionalizacija. Seveda tam, kjer se postavke 
spreminjajo, so povprašali, dobili so vse odgovore. Sedaj, kaj se pa predstavi, vas očitno 
zanima en segment v celoti. Ona je pač izbrala to obrazložitev, kakršno je pač izbrala. Če 
imate dodatna vprašanja, zato smo povabili tudi Komunalo in seveda vam lahko še 
odgovorijo, zakaj ta racionalizacija. Ona je pač povedala, da je to iz naslova 
racionalizacije poslovanja. 
 
Matej Arčon, župan: 
Zaključujem razpravo.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič  Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 6. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 
2018  
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Matej Arčon, župan: 
Najprej direktorica.  
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
V obravnavo ste prejeli predlog Odloka o drugem rebalansu proračuna. Sam predlog 
odloka obsega predvsem spremembe pri obstoječih projektih, ki so že bili umeščeni v 
proračun in se seveda pri njih je prišlo do spremembe v dinamiki terminske izvedbe in 
tudi vrednostne. Tu gre za tri projekte, ki bodo predvideno sofinancirani iz CTN-ja, potem 
imamo en projekt, ki je predviden sofinanciran iz operativnega programa in petnajst novih 
projektov, ki jih s predlogom o drugem rebalansu umeščamo v proračun. 
 Če sedaj pogledamo bilanco A, se pravi splošni del proračuna, govorimo o tem, 
da se planirani prihodki zmanjšujejo za skupno 1,75 milijona evrov. Sprememba 
prihodkov na tej strani je seveda posledica predvsem na transfernih prihodkih in prejetih 
sredstvih iz naslova EU, ki vplivajo na izvedbo teh projektov.  
 Na odhodkovni strani se zmanjšujejo odhodki v višini 1,192 milijona evrov. Razlika 
med zmanjšanjem prihodkov in zmanjšanjem odhodkov je zmanjšanje zadolževanja.  
 Če sedaj izpostavim, kaj se v bistvu glavnega v tekočem proračunu na posebnem 
delu spreminja, so to tekoči odhodki za koncesije izven mesta in primestnih naselij, in 
sicer se tam povečujejo odhodki na račun tega, da je bila večina porabljena že za 
izvajanje zimske službe. Vse ostalo se nanaša v glavnem na projekte, še enkrat 
poudarim, da gre za projekte, ki so že v proračunu in, ker še nimamo izdanih odločb, je 
seveda njihov tudi zamik v prihodnje leto in novih projektov, kar se pa v glavnem odraža 
na povečanju in dodatku na Načrtu razvojnih programov, kar bo omogočalo seveda tudi 
izvedbe v naslednjih letih.  

Katere postavke se pa povečujejo in spreminjajo, bo pa obrazložila vodja finančno 
računovodske službe. 
 
Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD): 
Vsem lep pozdrav. Največje vrednostno povečanje projekta je umestitev odvajanja in 
čiščenja odpadne vode v porečju Soče, katerega skupna višina je 5,8 milijonov evrov. Kot 
ste verjetno seznanjeni, je bil v okviru dogovora za razvoj regij podpisan dogovor, kar 
vključuje tudi to investicijo. V okviru teritorialnega dialoga je bila potrjena skladnost 
projekta glede na kriterije sofinanciranja s strani Evropske kohezijske politike. Naziv 
proračunske postavke smo uskladili po navodilu Ministrstva za okolje in prostor. Ker je 
zadeva taka, da na že obstoječo investicijo ne smemo evidentirati stroškov, ki bodo 
sofinancirani s strani Evrope, smo odprli novo proračunsko postavko v skladu s tem, smo 
pa že obstoječo proračunsko postavko za odvodnik v Sočo znižali. 
 V okviru mehanizma za dogovor za razvoj regij, katerega pogodba je podpisana, 
se je umestilo tudi izgradnjo poslovno ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk. 
Skupna višina je 3,8 milijonov evrov. Ravno tako je v okviru dialoga, ki ga vodi MGRT 
potrjen in vsebinsko ustrezen projekt. Možnost je pridobitve sredstev z neposredno 
potrditvijo. V letu 2018 se predvideva sredstva v višini 30.500,00 EUR za pripravo 
novelacije PGD projekta. 
 Na podlagi sklepa mestnega sveta, da se sredstva CTN nameni za ureditev parka 
z Laščakovo vilo, namesto vozlišča kreativnih praks, smo v NRP uvrstili projekt, ki je 
vreden nekje okvirno 4,5 milijonov evrov. Projekt je umeščen v NRP na podlagi DIIP-a in 
gre za grobo oceno, ki je izdelana že na podlagi obstoječe dokumentacije. V letošnjem 
letu se predvideva le začetek pripravljalnih del. 
 Naslednja večja investicija, ki je umeščena v NRP, je celovita prenova Osnovne 
šole Milojke Štrukelj. Vrednost je planirana v višini 1,68 milijonov evrov. Za investicijo je 
bil izdelan energetski pregled in projektna naloga. Investicija zajema celovito prenovo 
šole in izvedbo nujnih izboljšav. Nameravamo kandidirati na sredstva Ministrstva za 
infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove. Sicer je bil na odboru za kulturo, 
šolstvo in šport izražen pomislek glede že izdelane dokumentacije. V preteklosti je bila 
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dokumentacija res izdelana, vendar je bila vezana izključno na električne napeljave in 
razsvetljavo v objektu. V letošnjem letu se pa planira projektna dokumentacija, idejna 
zasnova in projekt za izvedbo, ki bo v celoti financiran s stani tehnične pomoči ELENA, 
zato realizacija za projektno dokumentacijo ne bo razvidna na tej proračunski postavki. 
 Naj omenim še projekt severnega dela Solkana, katerega višina je ocenjena na 
1,5 milijonov evrov. V letu 2018 je predvidena priprava projektnega predloga s projektno 
rešitvijo ter priprava vloge za sofinanciranje, in sicer pripravljalne naloge, saj je investicija 
vezana na razpis CTN 4.4. trajnostna mobilnost. 
 Na programu Interreg Italija - Slovenija je mestna občina partnerica projekta 
Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatov ob 
rekah. Projekt je ocenjen na 380.000,00 EUR. Sam začetek izvedbe investicije pa je 
vezan na potrditev programa. Odprli smo tudi NRP projekt vzpostavitev sistema izposoje 
koles Go kolo v skupni višini 236.000,00 EUR. V letošnjem letu se predvideva sredstva v 
višini 11.000,00 EUR za pripravo dokumentacije za prijavo na razpis Ukrepi CPS. 
 Na podlagi poziva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki so objavili 
javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij, smo predlagali na podlagi 
pobude Osnovne šole Šempas za obnovo opreme v telovadnici. V primeru, da bomo na 
razpisu tudi uspešni, bomo sredstva sofinancirali. Višina je ocenjena na 142.000,00 EUR 
in to naj bi bilo izvedeno v letošnjem letu. 
 Občina je tudi partnerica projekta Walk of peace. Ravno tako je prijavljena skupaj 
na Interreg Italija – Slovenija, začetek izvajanja je ravno tako odvisen od potrditve s strani 
programa. Ocenjen je pa v višini 346.000,00 EUR.  
 Kot ste najbrž opazili, se sredstva za izvedbo projektov LAS prenaša na 
posamezne postavke. V letu 2018 so planirane pripravljalne naloge. Vseh na novo 
odprtih projektov je potrjenih s strani  upravnega odbora LAS in je trenutno na kontroli 
MGRT. Mestna občina Nova Gorica je vodilni partner na projektu LAS Dnevni center 
Rihemberk, pri ostalih štirih projektih pa je partnerica v projektu. Kot posebnost naj 
navedem, da smo v letošnjem letu pridobili dva projekta, katera sta v celoti financirana iz 
tujih virov. Lastnih sredstev ni potrebno, vendar jih moramo vseeno voditi skozi proračun 
in skozi načrt razvojnih programov. Gre za piloten projekt URBiNAT v skupni višini 
316.800,00 EUR. V okviru projekta bo financirana priprava pilotne projektne 
dokumentacije za območje vodotoka Koren. Drugi pridobljeni razpis je pa za Center za 
krepitev zdravja. Vrednost je 251.000,00 EUR. V letošnjem letu se predvideva porabo 
111.000,00 EUR. Gre za ureditev prostorov na Osnovni šoli Kozara za preventivo v 
zdravju. 
 Kot je že prej direktorica povedala, se zamikajo projekti CTN glede celovite 
prenove Cankarjevega naselja. Povem, da smo odprli tudi proračunsko postavko NRP 
projekt Cankarjeva - III. sklop. Gre za neupravičena sredstva, ki so iz CTN in je potrebno 
posebno vodenje na dveh proračunskih postavkah.  
 Projekt Vipava, ki je financiran iz operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezije. Naj povem, da nimamo še podpisane pogodbe z Ministrstvom za okolje oziroma 
Zavodom za ribištvo. V letošnjem letu pa se pričakuje izvedba projektne dokumentacije 
brv čez Vipavo v višini 20.000,00 EUR.  
 V času med pripravo gradiva smo dobili odločbo s strani Agencije za kmetijske 
trge, razvoj podeželja, da se lahko začne izvajati investicija Večnamenski objekt Lokovec, 
tako, da jo pričakujemo v kratkem. Zamika se pa tudi Hiša Aleksandrink. Uskladili smo pa 
tudi proračunsko postavko komunalni objekti v krajevnih skupnostih. Podrobno imate 
obrazloženo dinamiko posameznih investicij v krajevni skupnostih.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbori?  
 
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Nismo imeli pripomb. 
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Matej Arčon, župan: 
Gospodarstvo? 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Nismo imeli  pripomb. 
 
Matej Arčon, župan: 
Prostor? 
 
Miran Vidmar, član odbora za prostor: 
Nismo imeli pripomb. 
 
Matej Arčon, župan: 
Šolstvo, kultura, šport? 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Mi smo imeli pripombe. Načeloma seveda razumemo, se strinjamo z predlaganim bolj ali 
manj, vendar nekaj nas je pa zmotilo in to bom tudi sporočila, kar je bilo na seji sprejeto 
kot dodatni sklep.  

Mislim, da je svetnik Manojlović že v prvi točki dal pripombo na to, da smo svetniki 
zahtevali, da nam je predstavljen elaborat in obrazložitev za projekt tržnice. Ker tega 
nismo dobili, ker še vedno nismo seznanjeni sploh z vsem, kar je bilo dogovorjeno, da 
bomo dobili, ne moremo podpreti seveda predloga za to spremembo proračuna, ker ne 
vemo, ali je smiselno podpreti to, kar nam bo predstavljeno, zato nismo bili za. 
 
Matej Arčon, župan: 
Saj to pripombo so mi tudi prinesli in sem jo tudi upošteval in imate amandma k tej točki, 
da se pač ta znesek 239.000,00 EUR zmanjša na nič. Imate na elektronski pošti tudi 
amandma.   

Odpiram razpravo. Damjana Pavlica, izvolite. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Gledala sem to dodatno opremo v telovadnici in dobila tudi odgovor naše ravnateljice, ki 
pravi tako. Prav je, da se nadomesti, da se nabavi oprema, ki je možna po tem, da se jo 
tudi premesti v novo telovadnico, se ne strinja pa s tem tlakom. Zato je prosila sedaj, da 
mi odgovori gospa Trojarjeva.  
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD): 
Za prijavo na razpis Ministrstva za šolstvo ni predvidena menjava tlaka, ampak je 
izključno vključena v investicijski projekt v opremo. Tako, da o menjavi tlaka ta trenutek 
ne govorimo. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Zato, ker imam tu pač sporočilo ravnateljice, ki pravi, da je nesmiselno menjavati tla, če 
se bo potem prenavljala, ali pa gradila nova telovadnica in ko bo prišla prva poplava bo to 
zamakalo. Se pravi, teh 142.000,00 EUR ali kolikor je, je predvideno izključno za 
opremo? 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD): 
Izključno za opremo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
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Pri tem rebalansu imam amandma, bi pa tudi pokomentiral. Če so bila navodila iz vrha 
dana, naj se ne na novo odpira neke postavke, se tega pravzaprav nismo držali pri tem 
rebalansu in je kar nekaj novih postavk.   

Moj amandma se pa tiče na krožno cesto Vitovlje in ga bom prebral. Krožna cesta 
Vitovlje je bila s preplastitvijo zadnjič obnovljena v letih 1992 – 1993, to je že 25 let. V tem 
času je bila večkrat prekopana zaradi vodovoda in kanalizacije. Vsakič zase, nikoli pa ni 
bila vzpostavljena v prvotno stanje, kar se zahteva po koncu del. Začetek obnove 
Vitovske krožne ceste je v NRP zapisan z letom 2013. Letos se izvaja prva operacija na 
tej cesti, ki se je zaradi predolgega čakanja in udrtega podpornega zidu še otežila in 
podražila. Dela še niso končana. Tako potrebnih odsekov na tej cesti je še veliko. 
Načrtujejo se tudi rekonstrukcije. Že sedaj vemo, da predvidenih sredstev ne bo dovolj, 
če bomo izvajanje podredili nujnim posegom, ki se praviloma podražijo in tudi čas  
obnove leto 2021 je preveč oddaljen.  
 Predlagam, da se postavka v NRP OB 084130031 Vitovska krožna cesta, ki je v 
posebnem delu označena tudi kot postavka 07239 za leto 2019, ko sredstva niso 
predvidena iz zdaj nič poveča na 200.000,00 EUR. Za isti znesek, če je potrebno se 
zmanjša postavka OB 084170009, z drugo številko tudi 07301, to je vzpostavitev 
povezanosti kolesarskega omrežja v Novi Gorici.  
 
Matej Arčon, župan: 
Karmen Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Samo eno obrazložitev, ker mi nekaj ni jasno. Gledam obrazložitev proračuna, čakajte, 
vam bom še povedala na kateri strani, samo trenutek. Na 14. strani, kjer je obrazložitev 
postavke 400 plače in drugi izdatki zaposleni, piše: »Z rebalansom se sredstva 
povečujejo zaradi zaposlitve oseb na projektih TUS, in sicer na projektu Celovite prenove 
Cankarjevega naselja…«, skratka, da se veča ta postavka, potem piše tudi: »Sredstva na 
proračunski postavki  03001 se povečujejo zaradi profesionalizacije podžupanje.«  
 Potem v naslednjem odstavku pa piše: »Z drugim rebalansom se sredstva za 
plače povečujejo v skupnem znesku za 14,9 tisoč evrov, in sicer zaradi zaposlitev na že 
obstoječih in novih projektih in potem naprej še nekje, da se niža postavka. Ko gledam pa 
posebni del to postavko, ne vidim nobene razlike med prvim in drugim rebalansom. Tako,  
da mi ni čisto prav jasno, ali so bile zaposlitve, ali niso bile, če so bile, kje so bile in tako 
dalje. Ker očitno nekaj pač nisem razumela. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite odgovor. 
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD): 
Pri obrazložitvah je tako. Vse kar je bilo s prvim rebalansom napisano ostane, tam kjer se 
spreminja, je napisano z rebalansom dva. Tisto je bilo s prvim rebalansom spremenjeno. 
To je zaradi profesionalizacije podžupanje, sedaj pa ni bilo sprememb z rebalansom dva.  
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Ne piše nič dodatno. 
 
Matej Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD): 
Ne piše nič. 
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Harej.  
 
Svetnik Anton Harej: 
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Imam eno vprašanje in eno pobudo oziroma razmislek. Pri projektu GREVISLIN imamo 
predvideni dve investiciji. Prva je na gradu Rihemberk… 
 
Matej Arčon, župan: 
Malo pozornosti prosim. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Prva je na gradu Rihemberk, kar podpiram, manj ustrezna se mi zdi druga investicija, in 
sicer Ureditev vstopne točke Lijak. To je parkirišče na vstopni točki za padalce. Naslov 
GREVISLIN, naslov projekta je namreč Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje 
stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov, na drugi strani imamo investicijo, ki mogoče 
temu ne odgovarja. To je prvi pomislek. Drugič pa vnašati sredstva relativno za Naturo 
2000 na območje namenjeno razvoju turizma, zna biti v našem okolju, kjer so društva za 
zaščito živali močnejša kot želja po turističnem razvoju območja, nekoliko tvegano 
dejanje.  
 Sicer pa si sam želim ureditve parkirišča, vendar mogoče ta sredstva niso 
najboljša. Uprava naj preuči v okviru projekta, v kolikor je to možno ali, da se poveča 
vrednost prve investicije v grad Rihemberk, ali pa, da se z Inštitutom za vode pripravi več 
manjših investicij obnove kaskadnih pregrad na pritokih reke Vipave, ki se občasno 
spreminjajo v hudournike, ker kaskade nihče ne obnavlja oziroma vzdržuje. Ker gre pri 
obnovi kaskad za suho gradnjo brez betona, gradbeno dovoljenje ni potrebno. Te obnove 
naj se opravijo v obliki delavnic skupaj s krajevnimi skupnostmi. Kaskade preprečujejo 
prenos gramoza, kamenja in zemlje v strugo Vipave, hkrati pa ohranjajo bazene na 
vodotokih, na katerih se lahko ohranijo domači potočni rak, ribe, vodni drsalci in tako 
naprej. 
 Drugo pa me zanima, če mi boste znali odgovoriti. Na cesti Dornberk-Lipa na 
Krasu se je že pred leti zgodil podor nabrežine. Cesta je zato zaprta za tovorni promet 
kar sicer ni problematično, za prebivalce pa lahko podor napreduje. Zanima me, ali so v 
rebalansu zagotovljena sredstva za ureditev tega podora nabrežine?  
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim vodjo projektne pisarne za odgovor.  
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD):  
Glede prve pripombe kar se tiče projektov GREVISLIN, je bil projekt oddan, je že šel 
skozi prve preglede in investicija kljub temu, da ni ozko naravovarstvena, je skladna s 
programom in tudi s samim razpisom. Tako, da po moje ni potrebna nikakršna 
sprememba in konec koncev je  odobritev oziroma pregledovanje teh projektov že kar 
globoko v postopku. 
 
Matej Arčon, župan: 
Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Moram opozoriti na eno zadevo, in sicer v rebalansu proračuna so bistveno znižana 
sredstva za gradnjo vrtca v Grgarju, kljub temu, da smo imeli v prejšnjem rebalansu 
predviden začetek gradnje v letu 2018 in zaključek 2019.  

Svetniška skupina Soča je 15. 1. 2015 podala prioritetne naloge, ki bi jih želeli v 
temu mandatu in med njimi je bil tudi vrtec Grgar. 23. 4. 2017 sva s kolegico Ljubko 
podala svetniško vprašanje, kako napreduje zadeva oziroma izgradnja vrtca Grgar in na 
letošnji aprilski in majski seji je bilo to vprašanje ponovljeno. Ves ta čas ni bilo nobenih 
pomislekov, da se zadeva ne bo realizirala, celo občinski uradniki so izjavljali, da pač se 
zadeva projektira in da gre v izgradnjo. Sedaj v rebalansu in tudi po nastopu vas, g. 
župan, na krajevnem prazniku v Grgarju 25. maja vemo, da bo gradnja v letu 2019.  
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 Zdi se mi  zelo nezaupljivo do svetnikov Trnovsko-Banjške planote, da nismo bili 
niti vredni pojasnila, da se zadeva zamika.  
 
Matej Arčon, župan: 
Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
V obrazložitvi je napisano pod točko 40 tekoči odhodki, 400 plače in tako naprej, bom 
prebral. Z drugim rebalansom se sredstva za plače povečujejo, se opravičujem, ker težko 
berem, namreč moj izvod ima neke tabulatorje noter, neke znake, tako, da moram 
ugibati, kakšen pomen ima določena beseda, se v glavnem povečujejo v skupnem 
znesku za 14,9 tisoč evrov, in sicer zaradi zaposlitev na obstoječih in novih projektih  
Celovita prenova Cankarjevega naselja,  Čezmejno zdravstvo EZTS GO, ROSIE, 
INNOWISE in tako naprej, Optimizacija in aktivacija površin Športnega parka Nova 
Gorica in tako naprej.  
 Župan, sprašujem tistega, ki razlaga rebalans, ali do sedaj zaposleni, ki so delali 
na teh projektih, to niso namreč novi projekti, niso dobivali plač, ali zaposlujete dodatno 
delovno silo, dodatne zaposlene v občinsko upravo? V povezavi s tem zadnjim pa vas 
sprašujem, ali kakršenkoli organ ali komisija potrjuje kadrovski načrt občinske uprave za 
tekoče leto, ali pa za mandatno obdobje? Kajti namreč po kuluarjih se širijo govorice, da 
župan oziroma občinska uprava na veliko zaposluje nove kadre, kar se mi zdi štiri, pet 
mesecev pred lokalnimi volitvami skrajno sporno, da tako rečem. Dopušča insinuacije 
razmišljanja tudi v morda manj prijazno smer.   

Zato pričakujem pač kakršnokoli pojasnilo v zvezi s tem, pa ne se sedaj 
zagovarjati, da kadrovska struktura občinske uprave nima veze s proračunom. Sedaj je 
pač prilika, da si povemo kakšno besedo tudi o tem vprašanju. 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim za odgovore. Zagotovo vam lahko povem, da je seveda pri projektih, ki so 
odobreni s strani EU, upravičen strošek in tudi prav je, da se na projektih ljudi tudi 
angažira in zaposli. Vsi javni razpisi so objavljeni, če pa mislite, da sam kot župan 
politično kadrujem, se pa krepko motite in pri kadrovanju absolutno niti ne sodelujem.  

Izvolite, še direktorica bo.  
 

mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Sedaj tisto varčevanje, ko ste brali v splošnem delu proračuna. Seveda mi tako kot sem 
pojasnila na začetku, v proračun uvajamo nove postavke. URBiNAT recimo je nova 
postavka, ki ima predvideno zaposlenega za 8.000,00 EUR in je seveda to izraženo v 
splošnem delu za povečanje tistih postavk na projektih, ki smo jih na novo uvedli noter. 
Razumemo? 
 Sedaj pa gremo naprej. Potem ste postavil vprašanje, ali kdo potrjuje ta kadrovski 
načrt župana? Kadrovski načrt. Vedno v okviru sprejemanja proračuna priložimo predlog 
kadrovskega načrta, ki ga vi sicer dobite na vpogled in mora biti usklajen z zagotovljenimi 
sredstvi v proračunu. Kasneje je pristojnost sprejemanja in potrjevanja kadrovskega 
načrta pri županu, ne sme biti pa odstopanja od tega kar imamo planirano in podano pri 
predlogu proračuna. Pač sistem je tako nastavljen. Sedaj o kakršnih koli insinuacijah, da 
dodatno zaposluje župan, se do tega ne bom opredeljevala, kaj se govori po hodnikih 
mestne občine ali zunaj. Zagotovo vem, da tisto kar smo napovedali že pri proračunu 
dodatnih zaposlitev, seveda tisto realiziramo, kar potrebujemo. Na projektih, če je projekt 
tako prijavljen in ima tako odobrena sredstva in takrat šele lahko zaposlimo, ko imamo 
odobrena sredstva, če je predviden za izvedbo nekega projekta osem ur sredstev, potem 
se za čas izvajanja projekta izvede.  
 Nobena stvar ne gre mimo objav in se zaposli za določen čas za tisti okvir 
sredstev, ki so odobrena. Če se sedaj govori o tem, kaj imamo vsako leto, pa seveda 
predvidevamo tudi zaposlitve zaradi pomanjkanja kadra za redna dela, naloge, ki jih 
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izvaja občina. Na to temo smo se tudi že pogovarjali in tudi verjetno veste, da se je 
zakonodaja za področje okolja in gradnje bistveno spremenila. Mogoče vam bomo več 
povedali tudi pri samem odloku o taksah. Tam bodo zagotovo predvidene kakšne nove 
zaposlitve, ker se veliko nalog prenaša na občine. Vendar niti ena zaposlitev ne gre 
mimo, da bi bilo to kakršno koli izven ne transparentnih postopkov, ki jih sicer zelo jasno 
določa zakonodaja. 
 Kdo pa nadzira vse to, kar izvajamo? Če gremo sedaj v ta del. Seveda nad nami 
nenehno bedi Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in vam povem, da imeti to 
inšpekcijo za javne uslužbence, ki zelo tekoče spremlja in tudi dobimo hitro kakšen poziv, 
ali je vse v redu, ali ni vse v redu. Ne da hodijo v redne kontrole, ampak dobijo pač iz 
naših spletnih strani, vidim, da spremljajo tudi te zadeve. Tako, da nadziranje tega je  
gotovo zelo dobro. Tudi Računsko sodišče, ko je takrat bilo pri nas, je ugotavljalo, da 
imamo postopke transparentne, da v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki jih 
načrtujemo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dve majčkeni repliki. Glejte, v redu, korektno povedano. Samo sprašujem za vse nove 
projekte, za katere smo konkurirali, kandidirali, jih pridobili, verjetno v tistih razpisih ne 
piše, da je obvezno treba novega zaposliti. Morda je pa kdo v obstoječi občinski upravi, ki 
bi lahko že počel, ali pa bdel nad tistim projektom in ne bi bilo treba višati tega stroška. 
To je eden mojih pomislekov.  

Drugi. Navajate Celovita prenova Cankarjevega naselja. Kolikor je meni kot 
svetniku tega mestnega sveta znano, je zadeva še zelo v fazi predstavitev, kar je meni 
znano, ni še nobene konkretne zadeve zadolžitve, da tako rečem. Ne vem, zakaj bi 
morali dodatno zaposlovati, ali dodatno obremenjevati zaposlene v občinski upravi? O 
sami kadrovski ste lepo pojasnili, se strinjam. Korektno in dobro pa bi bilo, da za prihodnji 
mandat metni svet v novem sklicu le zadolži občinsko upravo, da pripravi eno analizo o 
učinkovitosti ali pa o večanju produktivnosti občinske uprave, tako, da bi dobili neko sliko, 
ali gremo v pravo smer, ali pa ne gremo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Imam dve vprašanji. Na prvo vprašanje ste mi morda že odgovorili. Ker sem zelo 
neroden, kar se tiče teh uradniških dokumentov in besednjaka, si bom drznil to v imenu 
tistih občanov, ki jih to posebej zanima, še enkrat vprašati.  

Vzel sem primer štirih postavk, kjer se občutno zniža cifra in kjer je povsod 
razlaga, da se spreminja dinamika. Sedaj mene zanima samo to, kaj pomeni, da se 
spreminja dinamika? Primeri so, ne bom govoril številk, ker boste prepoznali projekte 
najbrž, LAS, Projekt Vipava, Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove 
Gorice in Celovita prenova Cankarjevega naselja. V vseh primerih gre za podobno 
razlago, ne razumemo pa, kaj to pomeni? To je prvo vprašanje. 
 Drugo vprašanje se nanaša na proračunsko postavko 10169 Optimizacija in 
aktivacija površin Športnega parka Nova Gorica, gradnja pokritega bazena. Postavka se 
spet znižuje. Zanima me naslednje. Ali je bil projektni natečaj izveden v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje, torej ZJN, člene poznate. Sedaj po zaključnem računu za leto 
2017 je bilo 59.000,00 EUR porabljenih na tej postavki. Zanima me, koliko od tega je šlo 
za projektno dokumentacijo in kako obrazložite to, da je na portalu javnega naročanja 20. 
2. tega leta objavljeno javno naročilo za storitve inženirja in nadzornika pri gradnji objekta 
zimski bazen? Pa še me zanima, ali nameravate izvesti razgrnitev? Ta projekt je namreč 
težek 4 milijone, razgrnitev projekta za občanke in občane pa tudi za svetnice in svetnike.  
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Matej Arčon, župan: 
Glejte, zadnja želja, da se o tem seznanite. Brez težav lahko povabimo in dajte napisati 
po elektronski pošti in kdor bo zainteresiran, bo prišel na predstavitev tega projekta.  
Generalno vam bi pa odgovoril tako. Že večkrat sem povedal, da je proračun in rebalans 
tako kot življenje, ki se spreminja. Največkrat pri vseh projektih, ki ste jih našteli, smo 
vezani na odločbe. Če vam povem primer LAS, ki ste ga omenil, Andrej me bo popravil, 
eno leto in nekaj smo čakali na odločbo Ministrstva za kmetijstvo in smo imeli noter v 
proračunu in potem pri rebalansu in tako naprej. Eno leto in nekaj smo čakali in pri teh 
projektih, ki ste jih našteli je prav podobno, prijava je oddana, gre skozi prvo proceduro, 
drugo proceduro in se čaka sedaj te odločbe in ko bo odločba, moraš potem dinamiko  
pomikati v naprej in zato se potem več ali manj ta rebalans spreminja, Načrt razvojnih 
programov za naslednje leto, da lahko potem ti naprej nemoteno delaš. Ker ta mestni 
svet žal kljub obljubi Ministrstva za finance, ne bo sprejemal proračuna za 2019, kar je 
žalostno in to je zaradi nekega pravnega mnenja, neke pravnice. Ker smo vezani prav na 
odločbe ministrstva, je težko napovedati kdaj in kako. Če vam povem za krajevni dom 
Osek-Vitovlje, smo samo vodnega soglasje Direkcije za vode čakali ne vem koliko časa. 
Pa je bil že izbran izvajalec in razpis in pri bazenu smo šli pa po sistemu FIDIC. To je ne 
vem ali je rumena ali redeča knjiga, to vedno pozabim, ki je dejansko priporočilo 
Ministrstva za okolje in prostor. Ti izbereš najprej inženirja, ki ti potem pregleda vso 
projektno dokumentacijo in hkrati ti sledi, izvaja nadzor nad investicijo in tako naprej, ko 
imaš potem možnost tudi pri sami investiciji bazena, dam primer, da potem, če pride do 
povečanja kakšnih stroškov, nepredvidenih del, so ti upravičeni, kot če greš z nekim 
klasičnim nadzorom. Tako, da upam, da sem vam dovolj dobro odgovoril. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič:  
Še tistih 59.000,00 EUR. 
 
Matej Arčon, župan: 
Verjetno bi moral biti tu vodja projekta, ampak, če ve Andreja, bo vodja projektne pisarne 
obrazložila. 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD): 
Na proračunski postavki so seveda evidentirani tudi stroški, ki so že nastali v celotni 
finančni konstrukciji in to so pač že realizirani stroški. Kar se tiče celotne vrednosti za 
pripravo projektne dokumentacije, bom ta podatek posredovala naknadno in ocenjujem, 
da je bil okrog 50.000,00, 55.000,00 EUR. Projektna dokumentacija je bila postopno 
pripravljena predvsem zaradi tega, ker se je v prvi fazi usklajevala tudi s potencialnimi 
uporabniki in v prvi fazi je bila pripravljena idejna zasnova in idejni projekt, v naslednji pa 
PGD in PZI. Inženir je pa že župan pojasnil. Ministrstvo za okolje in prostor je za vse 
projekte iz CTN 63 dalo priporočilo občinam in priporočilo je na mestu, da postopke 
javnih naročil vodi po FIDIC, kar pomeni, da izbereš inženirja, ki potem tudi pri sami 
pripravi na izvedbo in pa seveda pri izvedbi kot naročniku stoji ob strani in nadzira 
izvajalca. 
 
Matej Arčon, župan: 
Karmen Saksida, replika name? 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Ne, g. župan, prej nisem uspela replicirati vašim zaposlenim… 
 
Matej Arčon, župan: 
Je razprava? 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
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…v občinski upravi, ker ste me prehitro prekinil in nisem hotela biti preglasna, ampak 
preprosto moramo razčistiti, ker ne vem, ali sama ne znam brati proračuna, ali pač nekje 
ne pridemo skupaj. Ostajam pri vprašanju od začetka.  

Rekli ste mi, da te zaposlitve niso vodene pod postavko 400 v posebnem delu, da  
tista dodatna sredstva gredo znotraj projektov. Vendar pri teh projektih ne vidim nikjer 
spremembe sredstev razen pri EZTS-ju, kjer se nižajo, ne višajo. Zato sedaj preprosto ne 
najdemo skupne besede in bi rada to videla.  

Še priporočilo. Saj vem, da smo tečni, ampak, če boste napisali, da so bila  z 
rebalansom sredstva povečana, bomo vedeli, da gre za rebalans 1, ki je bil že narejen in 
drugič z drugim rebalansom, ker sicer se najdemo in ne vemo, o katerem rebalansu 
govorimo. Tako, da za naprej bi res prosila, če lahko vsaj dajete, ali pa pišete rebalans 1, 
ali pa rebalans 2, ker sicer res ne najdemo. Saj pravim, šla sem sedaj še enkrat gledati, 
zato sem si tudi vzela čas za repliko, da sem šla še enkrat gledati. Ne najdem tistih 
sredstev v posebnem delu, zato mi ni jasno. 
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD): 
Bom obrazložila. 4000 to je konto, postavka je pa 06011. Ta konto je tudi na drugih 
proračunskih postavkah, recimo na URBiNAT-u se poveča na 8.000,00 EUR. Če greste 
Ctrl find in napišete 4000, boste vse našla. Po posameznih proračunskih postavkah 
znotraj projekta je konto 4000 namenjen za plače. Ker pa ni to za zaposlene direktno na 
občinski upravi, se to ne izkazuje na proračunski postavki 06011. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Mogoče bi enkrat povabila svetnico, da razčistiva direktno na računalniku, sedaj je malo 
težko to. Je pa avtomatiziran potem prenos v splošni del proračuna.   
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Hvala. Sem razumela.  
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Nimam replike, ampak nadaljujem s tem, kar je župan povedal, kakšne težave so pri 
pridobivanju določenih dokumentov. Torej, omenjal je tudi dom v Krajevni skupnosti 
Osek-Vitovlje in tam pri prvem gradbenem dovoljenju nismo potrebovali vodovarstvenega 
soglasja, ko smo zaradi znižanja sredstev spremenili načrt in novo gradbeno dovoljenje 
Upravna enota zahteva še en dokument več. Res je, pri vseh teh projektih, ki jih 
poskušamo dobiti, razno razna soglasja oziroma gradbena dovoljenja in podobno je 
vedno več administrativnih problemov. To sem hotel povedati. 
 
Matej Arčon, župan: 
Se strinjam z vami. Luka Manojlović, izvolite. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Samo ena hitra stvar. Se niti prav ne direktno dotika tega. Ampak, ker sta danes dva 
svetnika, in sicer Klemen in g. Vodopivec izpostavila projekti, ki so že v teku, sem sedaj 
videl, da eden od novičarskih portalov tudi piše o bazenu in podobno. Župan, samo 
dobronamerno, ampak dajte nas, prosim, povabiti prej na te stvari, kot se v javnosti 
pojavljajo. Zato, ker mene recimo ljudje v moji ulici na Ledinah sprašujejo o tem in rečem, 
ravno toliko vem kot vi, kar si lahko preberete na oglasni deski oziroma kar so dobili po 
pošti. Dajmo vpeljati to prakso, ker to je ena malenkost, ampak ravno toliko, da smo vsaj 
istočasno kot mediji, če ne malo pred njimi obveščeni o teh stvareh. So vseeno malo 
velike stvari in potem ljudje sprašujejo in potem saj veste, kako izpade. Svetnik nima 
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pojma, za kaj se gre in tudi nisem imel pojma, za kaj se gre. Rekel sem, glejte, to kar sem 
si prebral enako kot vi. 
 
Matej Arčon, župan: 
Se strinjam. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Samo to, ker to res ni neka grozna stvar, se mi zdi.  
 
Matej Arčon, župan: 
Bomo našli način prave komunikacije in tudi, da vas ne bi seznanjali prav z vsako 
zadevo, kjer bi bil mogoče nek večji interes, ker imamo pa slabe izkušnje, vam moram 
povedati, ker nekaj organiziramo in potem je odziv skorajda porazen  Razumem, bomo v 
kabinetu razmisli kako bi, da ko vas ljudje vprašajo, da ste vi s tem seznanjeni.  

Anton Harej, replika na svetnika Manojlovića. 
 
Svetnik Anton Harej: 
V bistvu podpiram zadevo in stalno opozarjam na to. Tudi danes sem bil seveda 
seznanjen s projektom, ki je bil predstavljen. Ne vem, če ne bomo spremenili prakso, se 
nam bodo dogajale Remize naprej. Eno leto delate na Remizi, potem pride in se vidi, da 
ni politične volje. Ne vem, brcamo v prazno, če ne prej usklajujemo, kaj je pomembno. 
Tudi ureditev Cankarjevega naselja ni bilo še ustrezno prikazano na tem. Tako po nekih 
drobcih dobivamo neke slike in poskušamo nekaj sestavljati. Je res, tako je nemogoče 
delati in to so evropski projekti, ki trajajo več let.  Na tak način je res težko delati in  biti 
predstavnik v odločevalskem telesu, če se samo seznanjamo in beremo, kaj bi delali. Vse 
čestitke, samo ne vem, če je to ta prava pot, ker dejansko ni tehtnega razmisleka kaj je 
strateško, kaj je manj pomembno in kaj je najbolj pomembno. Tudi uprava kot taka v 
bistvu izvajate, prijavljate projekt, pa niti ne veste, če imate povratno informacijo. Ne vem, 
če se ne bo spremenila praksa v naslednjem sestavu. Čeprav dobro, projekt je evropski, 
so šli mimo, ta je relativno zaključena, ključne stvari so dogovorjene, samo ne vem, to je 
slaba popotnica.  
 
Matej Arčon, župan: 
Glejte, deloma se z vami strinjam, spoštovani svetnik Harej, deloma pa tudi ne. Veliko 
projektov jih je že umeščenih pri proračunu in se takrat o njih razpravlja na odborih, 
svetniki se za posamezni projekt tudi oglasijo pri vodji oddelka. Tudi vi. Ne morete reči, 
da na splošno ne veste nič. Določeni projekti so šli tudi skozi strategije, skozi javne 
obravnave in tako naprej. Se pa strinjam, da določene stvari o informiranju tudi lahko 
izboljšamo. Ampak pavšalno pa se prav ne strinjam.  

Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Ali lahko samo nekaj? 
 
Matej Arčon, župan: 
Da, izvolite. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Tudi predstavitve Nova Gorica - Evropska prestolnica kulture, se nisem uspel udeležiti 
zaradi službenih obveznosti. Rad bi videl prijavnico, rad bi videl na dveh, ni treba, da mi 
daste štirideset strani, dve strani teksta, da bi si prebral, kaj je mesto, kaj je projekt, kaj 
bomo delali, kaj se bo delalo, kje. Nimam. Sem prosil že večkrat za to, nisem dobil. To so 
neki ključni projekti uprave, župana, vendar nimam.  
 
Matej Arčon, župan: 
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Anton… 
 
Svetnik Anton Harej: 
Dam, vendar mi je žal.  
 
Matej Arčon, župan: 
Na mestnem svetu je bila odločitev soglasna, da gremo v kandidaturo in ste imeli 
izključne iztočnice zakaj. Saj ste imeli v gradivu. Saj si ni kar nekdo nekaj izmislil, da 
gremo po tej poti naprej, če ne bi dali zelene luči. Pa je bila javna obravnava, pa ne vem 
še kaj, pa podžupanja je vsak dan na voljo za to, če vas zanima, vzemite telefon in 
pokličite ne. 

Anton Peršič.  
 
Svetnik Anton Peršič: 
Tudi sam se strinjam z razpravo in mnenjem svetnika Manojlovića in tudi z ugotovitvami 
predhodnika. Torej, to obveščanje, ki naj bi prišlo do občanov, predlagam, da lahko gre 
tudi na naslove hišnih svetov. Saj tam lahko razpravljajo vsi posamezniki. To je en način. 
Tudi sam sem postavil nekaj vprašanj, ki zahtevajo take odgovore in tako obveščanje, 
zato se mi zdi, da bi bil ta način možen. 
 
Matej Arčon, župan: 
Zaključujem razpravo. Na glasovanju bosta dva amandmaja, eden, ki ste ga dobili po 
elektronski pošti, to je glede tržnice NRP in verjamem, da bo dobil podporo.  

Sprašujem pa vodjo projektne pisarne in financ. Svetnik Anton Peršič je podal, da 
se prihodnje leto v Načrtu razvojnih programov 2019 doda Vitovska krožna pot za 
200.000,00 EUR in da se zmanjša postavko Vzpostavitev povezanosti kolesarskega 
omrežja v Novi Gorici.  Ali ne gre to za ta evropska sredstva? Izvolite. 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD): 
Predlog rebalansa je v bistvu ne izvedljiv, ker ta postavka Vzpostavitev povezanega 
kolesarskega omrežja je prijavljen projekt na CTM 44… 
 
Matej Arčon, župan: 
Da in ima prihodke in odhodke. 
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD): 
Tako. Dopolnitev. 
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD): 
Samo zato, ker gre za leto 2019 ni potrebno nižati tega projekta. Predlagalo bi se, da se 
glasuje na primer o amandmaju, da se samo to postavko poveča za 200.000,00 EUR in 
se ne zmanjšuje, ker gre za NRP in gre za leto 2019. 
 
Matej Arčon, župan: 
Glejte, to je stvar odločitve prihodnjega mandata sklica. Ne vem, zakaj stavimo sedaj to v 
Načrt razvojnih programov, ni vezan ne na evropska sredstva, ne na nič. To je politična 
odločitev sestave mestnega sveta 2018-2022. Ne vem, kaj je to potrebno. Res ne 
razumem tega amandmaja.  

Izvolite, prosim za obrazložitev. Se opravičujem, sem vam po pomoti izklopil 
mikrofon.  
 
Svetnik Anton Peršič: 
Narava dela po svoje in to smo videli pri zdajšnjem primeru. Vdor ceste se je zgodil in se 
še sedaj ni saniral in namesto 50.000,00 EUR smo sedaj piše, porabili 90.000,00 EUR. V 
NRP imamo sanacijo krožne Vitovske poti do leta 2021 in vsa leta 2020 in 2021 so 
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predvidena sredstva, leta 2019 pa niso predvidena. Menim, da bi morali glede na to, kaj 
se dogaja s to cesto, ki je polna lukenj in potrebna popravila, z deli nadaljevati že v letu 
2019. Zato sem pogledal, kaj se lahko naredi. Za Vzpostavitev kolesarskih cest v mestu v 
Novi Gorici, so evropska sredstva, so lastna sredstva in tam nisem nič takega predlagal, 
če so to tudi lastna sredstva, če pa je možno tudi brez jemanja tega samo premik iz leta 
2021 na 2019, potem je to v redu. Želim samo, da se nadaljuje, ker drugače bodo stroški 
še večji. 
 
Matej Arčon, župan: 
Še enkrat vam povem. Ne razumem vas, kaj želite doseči. Ampak je to odločitev 
naslednjega mestnega sveta.  

Direktorica, prosim.  
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Glede na to, da je pač svetnik vložil amandma, tudi tako razumem, potem gre za 
amandma, kjer boste glasovali o tem, da se v NRP za leto 2019 ta postavka poveča za 
200.000,00 EUR. Ni potrebno nikjer predlagati zmanjšanja, ker gre za nekaj, kar se bo v 
prihodnosti dogajalo. Vi pač v NRP želite vnesti tisto. 
 
Matej Arčon, župan: 
Se pravi, zadnji stavek vržemo ven.  
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Tako.  
 
Matej Arčon, župan: 
Se strinjate?   

Najprej dajem na glasovanje predlog mojega Amandmaja v zvezi z mestno 
tržnico, in sicer, da se v NRP na projektu Izboljšanje in razvoj funkcij mestnega 
okolja – mestna tržnica za leto 2019 znesek v višini 239.000,00 EUR zmanjša na 0. 
To je bila tudi pripomba odbora za kulturo, šolstvo in šport. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, 
Tadej Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Potem je še amandma Antona Peršiča. Izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Še enkrat pojasnite zelo poenostavljeno, o čem glasujemo sedaj. 
 
Matej Arčon, župan: 
Sedaj ste glasovali in podprli moj amandma.  
 Sedaj pa dajem na glasovanje predlog Amandmaja svetnika Peršiča, in 
sicer, da se v NRP postavka Vitovska krožna cesta (07239), za leto 2019 iz zdaj 0 
poveča na 200.000,00 EUR. Glasujemo.   
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Kako to vpliva na tisto kolesarsko? 
 
Matej Arčon, župan: 
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Ne, je umaknil to. To je umaknil ven, nič ne jemlje, samo dodaja.  
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin 
Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Hvala svetnikom in svetnicam. V nedeljo vabljeni na praznovanje Dneva državnosti v 
Vitovlje. 
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala lepa.   
 Dajem na glasovanje predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2018 s sprejetimi amandmaji. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen 
Saksida, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje še predlog Sklepa, kot ga imate v gradivu, in sicer, da se 
sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 
2018 – rebalans 2. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen 
Saksida, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 6. A. 
 
 
 
6. A  točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2018  
 
 
OBRAVNAVA TE TOČKE JE BILA ZAPRTA ZA JAVNOST.  
 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnice in svetniki, nadaljujemo z današnjo sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica in smo pri 7. točki. 
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7. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne 
 občine Nova Gorica za leto 2017 in Poslovnega in finančnega načrta 
 Stanovanjskega sklada za leto 2018 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorja Tomico Dumančića, da nam poda poročilo. 
 
Poročevalec: mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne 
občine Nova Gorica 
Pozdravljeni v imenu Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. V tem skladu 
nas je sedem in pripravil sem vam eno majhno predstavitev, ker se nam zdi, da boste 
veliko bolj v trenutku si predstavljali, s kom imate opravka. Prosim naprej. Ne gre? Bo šlo.    

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica razpolaga s 287 stanovanji na 
območju mesta Nova Gorica, 77 jih je pa izven samega mesta in se nahajajo pravzaprav 
od Banjšic do Dornberka. Prosim naprej.  
 V letu 2017 sem vam pripravil eno tabelo, da vidite, kje smo in kaj smo vse 
počenjali. Obnavljali smo različna stanovanja, stanovanja so v povprečju stara tam nekaj 
čez petintrideset let. Seveda so nujno potrebna vzdrževalna dela v smislu oken, vrat, 
kopalnic in podobnega. Temu smo namenili okrog 80.000,00 EUR v preteklem letu. V letu 
2016 smo imeli zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj. Obstajata dve listi, se 
pravi na prvi listi A je bilo prijavljenih 145, na listi B pa 10. Spodaj imate številke, koliko 
tega smo uresničili. Ko smo se primerjali z drugimi skladi po državi, v ničemer ne 
odstopamo od drugih. Nismo nič manjši in nič boljši. Približno ista situacija je v celi državi. 
Morda samo še toliko. Mi smo imeli konec marca eno okroglo mizo, ta naša Skupnost 
stanovanjskih skladov v Ljubljani, z namenom, ko smo že vedeli, da bodo volitve, da 
politiko poskušamo prepričati, da naj za božjo voljo nekaj postori na tem področju in smo 
ugotovili, da pravzaprav na nivoju države samo med tistimi, ki so prijavljeni za pridobitev 
neprofitni najem, v državi manjka okrog 10.000 stanovanj. 
 Videli ste kakšen je odstotek je tu pri nas. Je pa še neko dejstvo, mladi se 
praktično niti ne prijavljajo. Zanimiv se mi zdi in grozovit se mi zdi podatek, da je v 
lanskem letu zapustilo 5800 mladih to državo. Verjetno ne zaradi tega, ker jim je zunaj 
fantastično in krasno, ampak zaradi tega, ker tu niso dobili nikakršne priložnosti. Gremo 
naprej.  

Subvencije. Veste, da so ljudje upravičeni in da tudi na nivoju države obstajajo 
subvencije. Tu imate podatke, koliko subvencij je bilo v lanskem letu plačano na eni strani 
za tržne, torej zasebnikom, ki ta stanovanja dajejo v najem ljudem, ki so upravičeni do 
subvencije, skratka vse skupaj je 243.000,00 EUR. S Centrom za socialno delo mislim, 
da dobro sodelujemo, tudi z občino skušamo iskati rešitve, kjer se le da, so pa potrebe 
resnično velike. Gremo še malo naprej.  

S čemer smo razpolagali je bilo tudi sedem kleti na naslovu v Solkanu in  tiste kleti 
so bile oddane v nek neprofitni najem. Nismo vedeli, kaj z njimi sploh počenjati. To je 
nasproti, če vam malo bolj pojasnim, črpalke v Solkanu in smo se odločili po sklepu 
Nadzornega sveta, kleti prodati po takih cenah, kot so tam napisane in s tem smo 
pridobili dobrih 25.000,00 EUR. Gremo še malo naprej. 
 Tudi po sklepu Nadzornega sveta, seveda na naš predlog prodajamo stanovanja 
na Vojkovi cesti, »Havajih« kot se temu reče po domače. Morate vedeti, da je tam 
Stanovanjski sklad 2003, 2004 dobil 21 stanovanj, od tega jih je bilo 18 več kot 110 m2. 
Po naših normativih bi moralo biti noter osem ljudi, osem članskih pa družin ni. Zaradi 
tega je pač ta sklep, da se skušamo tega razreševati in z javnimi prodajami smo uspeli ti 
dve stanovanji prodati. Jasno pa je, da za tiste, ki imajo ta stanovanja v najemu, 
poskrbimo, da jih damo v neko bolj ustrezno stanovanje. V obeh primerih je šlo 
maksimalno za tri članske družine in jasno tri članske družine, če bi bile v 110 m2, bi bila 
najemnina skoraj 500,00 EUR in nima smisla to vzdrževati. Gremo še malo naprej. 
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 Zelo smo se angažirali in za ta denar, ki ga imamo, ta naš denar, ki smo ga 
pridobili skozi naše najemnine in skozi prodajo teh stanovanj, da bi poskušali v Prvačini 
čimprej graditi osem stanovanj za mlade, visoko izobražene ljudi, ki so se po študiju vrnili 
v Novo Gorico. Za to bomo pripravili poseben razpis. Torej, lastna sredstva imamo. 
Gradili bomo pa osem stanovanj. Prosim, če pokažeš slike, kako bodo izgledala. Taka 
hiša bo tam nastala z osmimi stanovanji, v pritličju bodo dnevni prostori, v nadstropju 
bodo spalnice in kopalnica. Velika bodo tam nekje okrog 65 m2 in mislim, da ne bomo 
imeli nobenih težav, da se to zgodil. Malo se nam je zakompliciralo pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja. Tudi z nekaj s sosedi smo imeli težave, ker očitno jim vsem ne 
diši, da bomo tam to postavili, čeprav smo na krajevni skupnosti projekt predstavili in 
dobili zelo pohvalno oceno za tisto, kar smo naredili. Ampak sosedom očitno nekaj ni 
dišalo. Moram vam reči, da smo zato tudi sedaj plačali komunalni prispevek, ker 
pravzaprav ste vi leta 2014 spremenili odlok od komunalnega prispevka. Pred tem je 
pisalo v občinskem odloku, da tisto kar gradi Stanovanjski sklad, se pravi, kjer se gradijo 
neprofitna stanovanja je oproščeno davka, 2014 ste to spremenili in zaradi tega smo to 
pač morali poplačati. Upam, da bomo to gradbeno dovoljenje dobili do konca tega 
meseca. Smo pa v dilemi, ali ga sedaj objaviti na javnem portalu za pridobitev ponudb za 
izgradnjo, ker ravno prihaja poletje in tudi podjetniki so rahlo odsotni. Mora biti pa gor 30 
dni objavljeno. Nismo se še odločili. Računam pa, če bi nam vendarle uspelo, da enkrat 
do septembra izberemo ustreznega izvajalca, da se potem začne sama izgradnja in 
gradbinci mi pravijo, da potrebujemo za to tam dobrega pol leta, kar pomeni, da enkrat v 
poletju 2019 bi morala stvar biti že zgrajena.  

Ob tem smo se močno angažirali za en objekt v Grgarju, vendar, ko smo prišli do 
cene za zemljišče, vam moram reči, da sem prekinil vsak pogovor, ker plačati 80,00 EUR 
za m2 v Grgarju, se nam zdi nonsens.  

Smo pa močno vzpostavili povezavo s Stanovanjskim skladom Republike 
Slovenije, ki je pripravljen sodelovati z nami in tudi sam prispeva, da se v Novi Gorici 
nekaj zgradi. Imamo težave z ustreznim prostorom. Smo pa z Nepremičninskim skladom 
invalidsko pokojninskega zavarovanja v fazi iskanja idejne rešitve za izgradnjo do 
štiridesetih varovanih stanovanj v nadaljevanju od obstoječega na Gortanovi 6. Upam, da 
nam to uspe, saj imamo 88 prijav za varovana stanovanja. Te prijave prihajajo iz vseh 
Goriških občin. Ne vem, če ste seznanjeni, dali smo tudi pobudo za tisti objekt, ki je v 
Vrtojbi, kjer je prostora za 60 varovanih stanovanj, 120 ležišč za dom upokojencev. Na 
žalost očitno nismo bili uspešni oziroma tudi država ne kaže nikakršnega interesa. Upam, 
da bo nova vlada, ki nastane, vzela v obzir tisto, kar smo predlagali, in sicer predlagamo, 
da končno pride do nekega stalnega vira za gradnjo stanovanj, v nasprotnem primeru 
nam bodo mladi uhajali, starejšim nimamo kaj ponuditi. Ne vem kakšna je naša 
perspektiva, če pogledamo na ta dejstva. 
 Upam, da bo nova vlada vendarle imela posluh in da če so že kopirali po 
avstrijskem primeru zakonodajo, vendar so izpostavili ta stalni vir, da bodo sedaj končno 
sprejeli neko odločitev, da pridemo do stalnega vira, kar bi tudi nekaj pomenilo za samo 
gradbeništvo in vso dejavnost, ki to spremlja, do nekega pomembnejšega vira.  

Za samo pobudo kot ste jo dali, da bi se pripravila ena strategija, torej tista 
izhodišča, ki se jim reče opis obstoječega stanja, imamo vse pripravljeno, vendar karkoli 
bi se lotil sedaj pisati, bi vam moral povedati, da bi to bilo ugibanje. Mi nimamo nobene 
realne osnove na osnovi katere bi lahko rekli, ne vem, na ta in ta način bomo zadostili 
interesom. Sam upam, da se bo to spremenilo s to novo vlado, ki prihaja. Celo 
predsednik Pahor nam je obljubil vso podporo pri kreaciji nove koalicijske pogodbe na 
račun tega, da se za božjo voljo v Sloveniji končno najde nek stalni vir za gradnjo 
stanovanj, na eni strani za starejše, na drugi strani za mlajše. Če se to ne zgodi, ne vem, 
kako bi imenoval potem tisto, kar bi moral pisati v neko strategijo.  

Upam, da nisem bil dolg, če je kakšno vprašanje odgovorim z veseljem. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala direktorju za pojasnilo. Odpiram razpravo. Najprej odbor za gospodarstvo. 
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Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Nismo obravnavali.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za gospodarstvo ni obravnaval. Odbor za prostor, izvolite. 
 
Miran Vidmar, član odbora za prostor: 
Na razpravi je odbor za prostor soglasno s 4 za sprejel naslednje sklepe: Odbor za 
prostor na predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2017 in Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega 
sklada za leto 2018, nima pripomb.   

Naslednje. Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog 
Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica  
za leto 2017 in Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada za leto 2018, 
sprejme. Mestna občina Nova Gorica naj uveljavi predkupno pravico za nakup zemljišča 
v Rožni Dolini za potrebe Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, to je 
Composita. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Prvi prijavljeni je svetnik Anton Harej, izvolite. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Imam samo dve vprašanji, ker bomo imeli potem tudi tematiko mladih. Se pravi, ali se kaj 
razmišlja za leto 2018, verjetno smo že prepozni. Za naprej vemo, da ne. Če mlad par ali 
pa mladi razmišljajo o izgradnji samostojnega individualnega objekta je varianta, da se 
razmišlja o uvedbi zopet sofinanciranja obveznega komunalnega prispevka? Prvič to 
vem, da je bilo, zadnja leta več ni.  

Drugič. Če se razmišlja o brezobrestnem najemu kredita pri Stanovanjskem 
skladu? To bi bili dve taki smiselni, pametni investiciji bi rekel, ali pa sofinanciranju 
reševanja problematike mladih. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktor, izvolite odgovor.    
  
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Sam upam, da boste vi odločili o sredstvih za komunalni prispevek, ker vam moram 
povedati, da sem kontroliral oziroma sem poskušal dobiti oziroma vzpostavil kontakte in 
jih tudi dobil z občinami kot so Kranj, Velenje, Celje, Ljubljana, Koper. Tam je naša 
dejavnost oproščena komunalnega prispevka.  

Drugo, kar se tiče financiranja mladih. Glejte, naša sredstva so pridobljena iz 
neprofitne najemnine, ki je po podatkih raziskovalcev Ekonomske fakultete, ge. 
Cirmanove, ki ste jo verjetno že videli, namreč neprofitna najemnina od leta 2003 ni nič 
spremenjena in v tem času je njena vrednost padla za 53 % po njenih izračunih. Ne vem, 
če bomo lahko iz tega karkoli naredili, bi bilo treba malo preigrati. Mi približno mesečno 
zberemo okrog 60.000,00 EUR za naše najemnine. To se pravi, da na letnem nivoju 
lahko izračunate koliko je. Skušamo tudi kaj kupiti, ker gradnje ni. V Novi Gorici kot veste, 
se nič ne gradi. Če skušamo kupiti, danes sem bil na javni dražbi, ker nimamo teoretične 
možnosti tekmovati s tistimi prekupčevalci, ki na trgu kupujejo in potem ne vem kaj s tem 
počnejo. Brez neke sistemske razrešitve ne vidim prihodnosti. Da bi se pa sklad obvezal 
financirati brezobrestne kredite, iz tega kar pridobiva skozi neprofitno najemnino, ne vidim 
možnosti. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 



  

35 

Svetnik Harej, imate repliko? 
 
Svetnik Anton Harej: 
Glejte, saj govorimo o strokovnih podlagah. Vi pripravljate za občino strokovne podlage, 
vi pripravljate za občno finančni načrt tudi za prihodnja leta. Saj smo tudi že v prejšnjih 
letih dajali sredstva Stanovanjskemu skladu za določene namene. Ne govorimo samo o 
teh prihodkih, ki jih imate kot sami za vzdrževanje, govorimo tudi o sredstvih iz 
proračuna. Samo, če imamo res prave rešitve, res prave predloge, kar pač morate podati 
tudi vi kot strokovna institucija, potem pa se mi na podlagi teh lahko odločimo, ali bomo v 
to šli, ali ne. Dve rešitvi, ki sem nakazal. Se pravi, ali subvencionira brezobrestnega 
kredita, to bi lahko, ali pa sofinanciranje komunalnega prispevka, ki je zelo visok za 
mlade, ki si hočejo ustvariti sami svoje individualne stanovanjske objekte.  
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Še enkrat ponavljam. Verjetno ste brali materiale in odkar sem jaz v tej hiši od občine 
skozi proračun smo dobili samo kar se tiče naših plač in kar se tiče subvencij. Nič 
drugega. Sedaj iz tega ne vidim ob potrebah, ki jih imamo, kot sem rekel, skušamo tudi 
kaj kupiti, realne podlage za kreditiranje in pa za plačevanje tega komunalnega 
prispevka. Ne vidim. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Tadej Pišot.  
 
Svetnik Tadej Pišot: 
Gospodu direktorju bi samo eno kratko vprašanje zastavil, potem bi pa še naprej povedal 
repliko o tem, kar se sedaj pogovarjamo. Ali že veste, koliko je planirano za 2019 
investicijskih sredstev za nakup oziroma za gradnjo stanovanj? Približno ceno imate.   
Milijon petintrideset je za 2018, ali bomo v teh okvirih?  
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Je naš denar, ki smo ga pridobili in sem vam poskušal prikazati na kakšen način. To kar 
bomo v Prvačini zgradili, nas bo stalo približno od 750.000,000 EUR do 800.000,00 EUR. 
Da bi imeli lastna sredstva, za kaj takega ne vidim nobene možnosti, ker sem tudi 
Nadzornemu svetu predlagal, da stanovanj ne prodajamo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Pišot, imate razpravo?  
 
Svetnik Tadej Pišot: 
Postavil sem to vprašanje, da se lahko potem povežem naprej. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
To bo druga replika in zadnja. 
 
Svetnik Tadej Pišot: 
Zadnja. Recimo, ne vem če ste videli, tudi sam sedaj gledam malo stanovanja za iti na 
svoje, in res za iti tako mlad človek so to res kriminalno draga na m2. Potem sem pa iskal 
različne rešitve, ne vem, če ste že videli. To je sedaj ena inovativna hrvaška firma, ki ima  
za pol leta naprej rezervacije, se pokliče Trex Living System, poglejte, dela pa modularne 
hiše. Cena recimo 50 m2 modularne hiše, opremljene z vso opremo, govorimo kuhinja, 
spalnica, postavljene na temeljih je 29.600,00 EUR plus DDV. Zato sem vas vprašal, 
koliko je bi bil blok v Prvačini. Za 700.000,00 EUR, če bi nekje občina lahko zemljišče 
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kupila in dala Stanovanjskemu skladu, govorim na pamet, bi se lahko zgradilo 20 do 25 
stanovanj za ta sredstva, ki bi lahko šla za mlade družine.   

Mislim, da sedaj ni več čas za iskati nekaj na dražbah, ker kot ste rekli, to so zadaj  
pač prekupčevalci, ki služijo s temi zadevami, ali pa novo gradnje na klasičen način, 
ampak je treba iskati neke inovativne pristope, s katerimi se lahko za isti denar dosti več 
naredi. Tako, da vam bom poslal link in poglejte. Imate res lepe zadeve. Tudi sam  zase 
razmišljam o podobni zadevi. 50 m2 hiša s teraso komplet opremljena za 30.000,00 EUR 
plus DDV pripeljana v Novo Gorico. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala svetniku Pišotu za to sugestijo.  
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Predlagam, da se dobiva v torek.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Dobro, dogovorjeno. Misliti pa je potrebno tudi na domače gospodarstvo.  

Naslednja je svetnica Ljubka Čargo, ki ima razpravo. Izvolite. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
Zanima me, ko ste rekli, da je v Grgarju zemljišče 80,00 EUR na m2. Če me spomin ne 
vara, ima občina prav v središču Grgarja eno starejšo, ne vseljeno  hišo.  Ali ste o tem kaj 
razmišljali? 
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Da, smo jo šli pogledati. V to hišo bi morali vložiti blazno denarja in ne bi nič dobili, ker je 
zelo uboga. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite.  
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
Potem pa glede na to, da ogroža tam mimoidoče in sosede, jo bo potrebno verjetno 
podreti.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
To je vprašanje za druge službe. Razpravo ima svetnik Miran Vidmar, izvolite. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
Govorimo kakšne so težave za pridobivati površine za stanovanjsko izgradnjo. Prihajam 
iz Branika. V naši krajevni skupnosti imamo tri domove krajevnih skupnosti, tri zadružne 
domove, in sicer na Preserjah, v Braniku in v Spodnji Branici. Prepričan sem, da tudi tam 
bi se lahko pridobilo površine za potrebe Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica, ampak najprej, ko se gre v izgradnjo, je treba urediti kanalizacijo. V Branici je  
stara šola, v Braniku imamo nadstropje in podstrešje, ki je visoko štiri metre, na Preserjah 
je  zadružni dom in ¾ zadružnega doma bi bil za to primeren, je v dobri kondiciji. Tako, 
da bi se te stvari bilo potrebno ogledati. Pišot je predstavil zelo lepo, ampak tudi recimo 
Preserje, Spodnja Branica, Branik. Tudi tam bi se dalo dobiti. Tako ravno za informacijo. 
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica:  
Torej, imamo veliko ljudi na obisku, ki sprašujejo, potrebujejo in tako dalje. Če ste brali 
naše poročilo, potem ste videli, koliko ljudi smo morali spraviti ven zaradi tega, ker niso 
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spoštovali pravila igre. Nobeden od teh se ni pritožil na sodišče, nobeden od teh se ni 
pritožil medijem, zaradi tega, ker smo zelo človeško in zelo odprto in komunikativno in  
etično ravnali z njimi. Ampak enostavno, ker niso spoštovali pravila iger, so morali iti ven.  

Imamo kar nekaj težav s ponujanjem stanovanj v Dornberku. Ne boste verjeli, da 
imamo težave. Uveljavili smo tudi pravilo, da tisti, ki dvakrat odklonijo, damo ven z liste. 
Sedaj se pogovarjamo tudi s Centrom za socialno delo, da jim je treba čimprej pobrati 
tudi subvencije. Nekaj moramo narediti. Ali smo postali razvajeni, ali smo postali, ne vem 
kaj? Velike težave imamo s tem. Na žalost je taka realna situacija. 
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen na razpravo je svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Tu bi opozoril na dve zadevi. Najprej se ne strinjam s sklepom odbora za prostor, naj 
občina uveljavi predkupno pravico v Liskurju, če govorimo o zemljišču Composite, in sicer 
iz preprostega razloga. Preden se občina odloči za kaj takega, naj pridobi ustrezna 
geomehanska poročila. Tisto zemljišče je namreč zelo, zelo neprimerno za gradnjo, 
praktično je to skoraj močvirje in zato se mi zdi, da je treba biti previden, da ne bi kupovali 
zemljišča in potem bi videli, da smo kupili mačka v žaklju. Če že, je bistveno boljše 
zemljišče od DUTB, ki je nižje dol proti glavni cesti oziroma od Probanke, ki je najbližje 
regionalni cesti. To je pač moj pomislek kot domačin ali pa človek, ki pozna tam teren. 
 Drugo pa bi g. direktorja povprašal, ali so nekako vzeli v obzir in razmislili o 
mojemu predlogu izpred dveh ali treh let, ko je nastopal svojo funkcijo, da naj razmislijo in 
ugotovijo, koliko je prostih oziroma ne vseljenih stanovanj v mestu Nova Gorica in okolici, 
kjer so nenaseljena stanovanja in jih lastniki nočejo oddajati zaradi strahu pred 
morebitnimi težavami s podnajemniki. Govorimo o ravnanju v stanovanjih, o vzdrževanju, 
o uporabi in pa tudi o potem izseljevanju, če pač pride do težav. Moj predlog je takrat bil, 
da bi bil Stanovanjski sklad posrednik. Se pravi, da bi Stanovanjski sklad vzel v najem od 
teh lastnikov z možnostjo, da potem oddaja prosilcem oziroma interesentom za najem.  
Ne poznam situacije, ampak kaj je bilo ugotovljeno in bi prosil za informacijo. 
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
V zvezi z Rožno Dolino. Ne vem, sem samo dobil informacijo od DUTB, ki prodaja enkrat 
večje ozemlje, kot je bilo od Composite, in sicer po ceni 12,95 EUR na m2. Kakšna je tam 
situacija sem prosil DUTB, da bi nam poslal podatke. Tam je nekaj planirano, kaj bi se 
dalo vse narediti. Planirane so več stanovanjske stavbe in pa individualne hiše. Je res, da 
je problem kanalizacije, problem je Vrtojbica, problem je voda, problem je elektrika. Samo 
nekje je treba začeti. Bog se nas usmili, nimamo na izbiro, ne vem česa. 
 Kar se pa tiče te druge vaše pobude. Mi smo poskušali na različne načine 
aktivirati lastnike, celo z nekaj njimi smo opravili pogovore z namenom, če bi nam dali, da 
bi mi posredovali. Samo veste, tam kjer je garsonjera, kjer se daje v najem v višini  
400,00 EUR, nimamo nobene šanse. 400,00 EUR hočejo za najemnino. Drugo, ker 
morajo plačati 25 % davek, imam vedno več informacij, da sklepajo slepe pogodbe, in 
sicer, da napišejo 150,00 EUR, zaračunajo 500,00 EUR. Tu je še en podatek, da baje 
obstaja 170 takih enot v Sloveniji, izhajajoč iz uradnih podatkov države. Če ne bo država 
nekaj domiselnega naredila na tem področju, da se nekaj spremeni, se bo vleklo tudi to.  
Recimo imam izpoved dveh starejših, ki nočeta prodati na Cankarjevi, sta v 4. nadstropju 
in ko je bila zima, se niso upali priklopiti na KENOG, ampak so se rajši bolj oblekli.  
 Skratka, če ne bo prišlo do neke definitivne spremembe, da se nekaj premakne, 
glejte, kar kupite v Novi Gorici, torej to kar daste tu za garsonjero, v Stari Gorici dobite 
stanovanje v izmeri 80 m2. Nekaj gnilega, nekaj čudnega je v naši deželi žal. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Valter Vodopivec. 
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Svetnik Valter Vodopivec: 
Saj g. direktor je pojasnil, opisal situacijo, moj predlog je bil točno fokusiran v en 
segment. Nisem slišal iz vaših ust, ali vam je znano in ali sploh je, ali ni, da so stanovanja 
prazna, neoddana, pomeni ne tista, ki so fake najemnine 100, 200 EUR, ne taka, ki so 
prazna, zaprta. Taka stanovanja je potrebno aktivirati, potem se bodo zadeve, ko bo trg 
začel delovati, padle, verjemite. To je eno.  

Pri Liskurju pa verjemite mi, aktualen je že tretji OPPN, dva je občina sprejela,  
naredila, plačala in nista bila realizirana. Ta je tretji, ki tudi ne bo nikoli realiziran, 
verjemite mi. Zato, ker tam je polje, področje, da institucije služijo, delajo načrte, 
elaborate, ne vem kaj vse in potem se na koncu ugotovi, da ni modro vlagati v tisti 
prostor. Samo to vam povem, zaradi mene pa lahko tudi kupite, če tako ocenite. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Rada bi vprašala, zakaj se ni šlo v nakup zemljišča Urbane tu na »Havajih«, kjer je tudi 
problem parkirišč, ker je šel za 180.000,00 EUR? Prva izklicna cena se mi zdi, da je bila 
400.000,00 EUR in nekaj. Ne vem, zakaj se ni šlo v ta nakup? 
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Mi smo dobili informacijo, da ima občina predkupno pravico, občino smo obvestili. Nič se 
ni zgodilo. Gospod, ki je kupil, me je potem klical, kdaj bomo umaknili avtomobile iz 
parkirišča. Težko vam to komentiram, smo pa preverjali tudi, ko je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje za »Havaje«,  je nekaj zelo čudnega, ker je v informaciji predvideno, da je tisto 
občinsko zemljišče. Kdo je zafural, zakaj je zafural, mi ni jasno. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Mislim, da je bila tam predvidena izgradnja Lidla. Potem je šla ta Urbana v stečaj in prej 
so bili pa že načrti za stanovanja. Samo vprašam.  
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Ne poznam problema. Dali smo iniciativo, občina bo povedala zakaj in kako je bilo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljeni je svetnik Miro Kerševan. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Dal bi samo za razmislek. Okrog Doma upokojencev na Gradišču je ogromno tega 
zemljišča, država planira za gradnjo in mislim, da bi vam gotovo država odstopila za take 
stvari in blizu je čistilna, je že vse urejeno, kanalizacija in vse, tako, da vam priporočam, 
da si ogledate prostor in mislim, da bo uspešno. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja prijavljena je svetnica Tanja Pipan, izvolite. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Imela bi pač eno tako splošno. V službi kjer sem, je vsakodnevno mislim, da še danes je 
bila pri meni ena gospa, ki bi nujno potrebovala stanovanje. Sedaj za take akutne 
zadeve, ko imamo nasilje in tudi nimamo kam teh ljudi umeščati. Večkrat se na nas 
obračajo, mi jih pošiljamo potem k vam, tako, da to je tudi ena izmed tematik, ki jo ne 
pokrivamo. Nimamo takih kapacitet, ki bi za akutne zadeve ljudem pomagale. Tudi glede 
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na to, da je bil razpis leta 2016, 155 prošenj, od tega ste rekli, da ste jih tako približno kot 
v Sloveniji zadovoljili, se pravi, da čaka tam na tistem seznamu še vrsta ljudi, ki nimajo 
rešenega bivanjskega problema.  
 Zdi se mi, da enostavno premalo naredimo, da premalo ljudi dobi stanovanja, 
premalo jim kot občina pomagamo, zato bi si želela, ko sem prebrala ta vaš načrt, še bolj 
ambicioznega načrta, mogoče prav v sodelovanju z občino oziroma tu bi pričakovala, da 
se tudi župan aktivneje vključi v to problematiko in da občina dejansko poskuša zagotoviti 
stavbna zemljišča, ali vložiti denar za projektno dokumentacijo, ali pa nameni sredstva za 
nakup stanovanj. Se pravi, da se tudi dejansko v proračunu izkaže želja po tem, da bi 
reševali aktivno to problematiko. Verjamem, da vi sam tega ne zmorete, ampak skupaj z 
občino bo treba bolj pristopiti aktivno k temu. Na eni zmed prejšnjih sej že predlagala, da 
bi ob lokaciji pri dijaškem domu kjer je bil sprojektiran študentski dom, ampak je tam 
padlo vse skupaj v vodo, ker niso podaljšali gradbenega dovoljenja, da bi se tam 
spremenilo za neprofitna stanovanja. Mogoče bi bila tam tudi kakšna možnost, da bi prišli 
do neprofitnih stanovanj. Mogoče bi še enkrat pogledali to pobudo.  

Pogledala sem potem še vaš odlok. V odloku imate definirano, da ko se sprejema 
investicijska dokumentacija, jo sprejema tudi mestni svet. Tako, da v prihodnje, če bo 
kakršnakoli investicijska dokumentacija, predlagam, da se držimo odloka in da se potem 
tudi to predstavi na mestnem svetu.  

Imela bi pa še eno vprašanje, ker sem sicer že lani vprašala, in sicer kapitalska 
ustreznost sklada. To sem že lani vzpostavila. Trenutno je nekje 18, 19 milijonov. Sedaj v 
skladu z zakonom je meja 10 milijonov in vsako leto nižamo sedaj to stvar z amortizacijo,  
sedaj so recimo tam še stvari, ki se še ne ve kaj bo s Composito in tako naprej. 
Ugotavljam v bistvu, da se nevarno počasi približamo, v nekaj letih zna biti, da bomo 
dosegli to nizko mejo. Se na to kakorkoli pripravljamo, da bomo znali ohraniti sklad pri 
življenju?  
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Na okrogli mizi kot sem vam rekel, ki smo jo imeli konec marca, ko smo prosili 
predsednika Pahorja, da nas podkrepi oziroma, da smo čim bolj prepoznavni, da bo prišlo  
čim več ljudi, da bo čim več strank prišlo, razen SD nobena druga stranka ni prišla niti 
malo blizu. Medji, kot da jih ni, jih ni niti najmanj zanimalo in so bili vsi obveščeni o tem,  
kaj se bo zgodilo.  

Kaj smo mi predlagali? Po vzoru na Avstrijo, Belgijo, Nemčijo, kjer se iz 
dohodnine odvaja 2 % za gradnjo stanovanj, da se to zgodi tudi v Sloveniji. Drugo, 
neprofitna najemnina ne pokriva amortizacije. Ne pokriva. Vedno bolj tonemo. Treba je 
nekaj narediti na tako imenovani stroškovni najemnini, kjer bi spet država imela močan 
vpliv, da se nekaj bistvenega premakne. Ali nam bo uspelo, ali ne bo, ne vem. Upam, da 
se bo nekaj premaknilo, ker v nasprotnem primeru ne vidim perspektive. 
 Javni interes, če ste kaj spremljali, sem celo objavil en poziv pred temi volitvami. 
Mi imamo v 78. členu Ustave RS zapisano, da država mora poskrbeti, da ljudje dobijo 
ustrezno možnost nastanitve. Sedaj sem povedal po svoje. Od leta 1993 nimamo 
nobenega vira sredstev za gradnjo stanovanj, še več, edina stvar, kjer smo dosegli Švico, 
ki so nam jo obljubljali je ta, da imamo več privatiziranih stanovanj, kot jih ima Švica. V 
Avstriji je manj kot tretjina prodanih stanovanj. Avstrija vsako leto iz svojih zbranih dveh 
procentov iz dohodnine, samo na Dunaju vam povem podatek, zgradijo dvanajst tisoč 
stanovanj. Ko greste skozi to naselje, imate, seveda tam so pošte in je napisano na 
zvoncih, ogromno mladih iz vzhodne Evropa in iz južne Evrope.  
 To so ljudje, ki so končali fakultete, ki so jih države plačale, ampak, ker jim niso 
omogočile zaposlitve in prve nastanitve, so šli ven in mi smo dobro na tej poti, da se nam 
bo to zgodilo, če ne bomo prišli do stalnega vira za gradnjo stanovanj. Ker to, da se v 
Novi Gorici prodaja štirideset let staro stanovanje po 1.400,00 EUR po m2, je 
nedopustno. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica Mirjam Bon Klanjšček ima repliko, izvolite. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
Ne, ne repliko. V bistvu sem zgrešila.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se boste morala še enkrat prijaviti. Naslednja prijavljena na razpravo je Karmen Saksida, 
izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Se opravičujem kolegici, sem jo spet prehitela. Samo nekaj vprašanj. V vašem poročilu 
vidim, da imate napisano, da računate izpeljati celovito energetsko obnovo stanovanjske 
stavbe na Streliški 14, imate pa tudi napisano zraven, da upate, da bo mestna občina to 
finančno podprla. Zanima me, saj to bo najbrž bolj vprašanje za župana kot za direktorja, 
ali pa za direktorico, ali ste se že o tem kaj pogovarjali in ali je kaj sredstev za ta namen v 
proračunu?  

Potem Composita. Ali je sploh kakšna možnost, da bomo ta sredstva dobili, ali 
računate, da ker je izvršba, da bo to spet v bistvu ena slabitev in teh sredstev ne bomo 
dobili? Sama imam slab občutek, zato vas sprašujem. 
 Potem v zvezi z varovanimi stanovanji, ki ste jih danes tudi omenjali in 
izpostavljali, me tudi zanima, ali so se župani tudi kaj pogovarjali s pristojnim 
ministrstvom, kaj je s tisto stavbo v Vrtojbi in ali je kakšna možnost, da bi tam po nekih 
normalnih cenah prišli do varovanih stanovanj? Mislim, če je to sploh kakšna možnost.  

Še nekaj me zanima, in sicer stavba v Dornberku o tem smo že velikokrat govorili, 
kako slabo je bila zgrajena. Vi ste napisali, da ste že unovčili garancijo, da pa ostali 
solastniki in občina to še bodo. Pred potekom garancije pa me zanima, ali je bilo 
unovčeno, pa tudi ali so bile tiste napake sploh kdaj odpravljene? Ker mislim, da jih je bil 
en spisek za vsaj če ne morje, vsaj za eno majhno jezero. Takrat, ko so končali. Me 
zanima, če je bilo kaj odpravljeno od tega? 
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Za Dornberk imamo seveda izračun, koliko bi morali vložiti, da bi se tiste napake 
odpravile, in sicer 191.000,00 EUR. Naša bančna garancija, ki smo jo unovčili, je znašala 
nekaj več kot 14.000,00 EUR. Veste, nerazumljivo je, da je bil človek, ki je bil direktor 
tega sklada, postavljen za super nadzor tam in da je za vse to tako šlo, kot je šlo. Kot da 
so tekmovali, kdo bo bolj stvar zafrknil, izpeljal, da je čim bolj fuč. Ne morete verjeti s  
kakšno ignoranco so delana ta stanovanja. Zunanje stene, okna, puščanje, živa groza. 
Iščemo neko skupno rešitev z Lekarno in Zdravstvenim domom, upam, da nam nekaj 
uspe, zagotovo ne 191.0000,00 EUR. Nimamo šanse.  
 Streliška. Razpis je zahteval, da se lahko prijavimo samo tam, kjer smo več kot 75 
% lastniki in edina stavba, ki mora biti v mestu, ne more biti izven, je bila ta. Skozi 
pripravo dokumentacije smo spet ugotovili, da je bila stavba zgrajena 1999 leta, vendar 
streha pušča, izolacija je zelo slaba, ljudje so, ker je bilo očitno slabo narejeno, vsi začeli 
kuriti na les in smo hoteli narediti res eno dobro obnovo. Račun je kazal, da bi morali 
zbrati 380.000,00 EUR. Skozi ta evropska sredstva bi pridobili 60, poskušali smo preko 
Eko sklada še kaj dobiti, ni bilo šanse in ker nismo dobili sredstev, smo pač za enkrat 
opustili kakršnokoli upanje, da se bo kaj zgodilo.  

Nekaj ste me še vprašala, pa sem že pozabil. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim resnično svetnike in svetnice, da se držimo te točke in da postavljamo direktorju 
samo tista vprašanja, ki se nanašajo na poslovanje oziroma na poročila Stanovanjskega 
sklada.  
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Naslednja pa je prijavljena na razpravo Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
Rekla bi tako. V mandatu 2006 do 2010, sedaj ne vem, ali je bilo v letu 2007, smo prvič 
namenili v proračun milijon evrov za nakup oziroma gradnjo stanovanj Stanovanjskemu 
skladu. To je bilo mislim tri leta zapored, da je takrat bil ta denar namenjen. Tako, da 
sedaj karkoli govoriti brez denarja, ne bo nič in če se bo hotelo reševati situacijo, dokler 
država ne reši sistemsko stvar, da bo nek sklad za nakup teh stanovanj, mislim, da bomo 
morali razmišljati naslednje let oziroma tisti, ki pač bodo, ko se bo sprejemal proračun za 
2019, en določen znesek v stanovanjski slad, ker sicer ne bo ta zadeva nikamor šla. To 
moramo imeti že danes v vidu in naprej naslednji sklic, ko bo. Normalno ne bomo začeli z 
milijonom, ampak en določen znesek, en določen denar bo treba spraviti iz proračuna in 
občina bo tu pač morala na vse možne načine pomagati, ali pri nakupu zemljišč, ali pri 
plačilu komunalnega prispevka za gradnjo, ali karkoli. Tako, da bi imela ta predlog.  
 Druga zadeva pa glede na to, da je bil razpis 2016, po navadi je bil razpis kolikor 
se spomnim približno vsaki dve leti. Sedaj je bilo rešenih komaj 1/5 teh stanovanjskih 
problemov. Vseeno me zanima, ker zunaj jih čaka še veliko ljudi, ki niso bili prijavljeni 
takrat in bi se radi prijavili, kdaj se predvideva naslednji razpis? 
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Prvi del tistega kar si predlagala, absolutno podpiram in razmišljaš na isti način kot jaz. 
Hvala lepa.  

Drugi del. Seveda smo razmišljali o razpisih, ampak veste, delati razpise in 
obljubljati ljudem nekaj, kar ne moreš ponuditi je nečloveško. Ker potem je kot bi rekel, z 
lažnimi obljubami ne bomo daleč prišli. Sam mislim, da smo z našimi najemniki 
vzpostavili en človeški odnos. Obiskujemo jih tako rekoč od zime do pomladi, pa potem 
skozi celo zimo. Popisujemo, kje je kaj za narediti. Videli ste iz tistega, kar že obvladamo. 
Istočasno opozarjamo na nespoštovanje pravil igre. Imam občutek, da se je odnos do 
sklada bistveno spremenil. Tudi ta kolektiv vam moram reči, dobro diha. Od prvega 
dneva je bila moja želja, moj interes, dajmo si zaupati, dajmo povedati, kar si imamo za 
povedati, samo iz tega bomo razvili lahko dobro sodelovanje in to funkcionira. Vendar na 
žalost možnosti so takšne, kot so.  
 Pripravljamo se za razpis zaradi tega, to vam moram še povedati, ker smo izrabili 
tudi priložnost možnosti preverbe, če kdo izpolnjuje pogoje, tam kjer posumimo in smo 
odkrili v našem primeru dva, ki bosta morala iti ven, ker ne izpolnjujeta pogoje. Bog se 
usmili, imata od zadaj kapital in nimata tam kaj počenjati. Dvanajst smo jih spravili mi ven 
zaradi tega, ker niso plačevali, niso spoštovali, celo mi smo morali plačevati elektriko, 
vodo, ki jo niso oni poplačevali, vpeljali smo prakso, da jih vsak mesec obveščamo o 
stanju. Prihajajo, se dogovarjamo. Razpis kot sem rekel, bomo naredili, ampak nisem  
navdušen ravno zaradi tega, ker dajati lažne obljube ni pošteno. Možnosti je na žalost 
malo. Kot sem vam povedal kakšne so cene teh stanovanj po Novi Gorici, to je 
nerazumljivo. Imam podatek, da v naselju Kromberk, ki ga sicer nisem mogel preveriti,  
tam živita eden do dva človeka na hišo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Edbin Skok, imate repliko, izvolite. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Kolegici Mirjam bi samo nekaj poskušal sugerirati, in sicer sklad je dolžan, da s svojim 
fondom gospodari s pozitivno ničlo. Ne z dobičkom. Sedaj vsako dodatno vlaganje na 
poslovanje v sklad, pomeni boniteto tistim, ki živijo že noter. Tako, da mislim, da za samo 
širjenje dejavnosti sklada, se pravi možnost povečevanja stanovanj, potem je smiselno 
razmišljati o tem, da bi občina so vlagala oziroma širila kapacitete, za samo delovanje pa 
bi moral sklad poskrbeti, da deluje v okviru spremenljivih in ekonomskih kazalcev. Ker 
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moramo imeti v vidu eno zadevo, in sicer res je, da gre za delno reševanje demografskih 
zadev s pomočjo sklada, vendar bomo lahko imeli še petsto stanovanj, pa demografije 
tako in tako ne bomo rešili. Smo tudi tu oziroma v občini ljudje, ki so sami zgradili 
stanovanja in je prav, da pač tudi na te pomislimo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen je svetnik Luka Manojlović, izvolite. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
G. direktor, imam dve oziroma tri vprašanja. Na eno ste že delno odgovorili, tako, da ne 
bom prav insistiral na njem. Se pravi, v Goriški.si nas zanima preverjanje najemnikov, 
izpolnjevanje pogojev za bivanje v stanovanjih za neprofitno najemnino. Torej, če to 
dosledno izvajate in ste že odgovoril. Super.   

Kako je s strategijo delovanja sklada, ki jo je mestni svet zahteval pred nekaj 
meseci? Vprašal bi vas še, kako v območju mesta, ne okolice, mesta poteka pridobivanje 
novih stanovanj in če so kakšne večje aktivnosti na tem področju?  

Nazadnje naj vas pa tudi pohvalimo. V Goriški.si spremljamo vaše delovanje in 
vam čestitamo za doslednost reševanja stvari s preteklosti, se pa veselimo tudi 
prihodnosti. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, direktor.  
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Svetnik Manojlović, da, strategija, vendar nisem politik. Ne znam pisati neumnosti in jutri, 
da jim rečem, da nimam nič s tem, ker se pač niso uresničile. V tistem momentu, ko bom 
imel kakršnokoli osnovo, da lahko planiram stvari na tri, štiri leta, bom pripravil strategijo 
in vam jo z veseljem dostavil. Ampak glede na zdajšnjo situacijo karkoli bi vam napisal, je 
to Ana Karenina, III. del. Žal. Pa nisem sam, govorili smo tudi na našem srečanju 
direktorjev sklada, enajst nas je v državi in vsi smo v istem zosu. Nimamo nobene 
usmeritve, nobene realne podlage na osnovi katere bi lahko rekli: »To in to bomo 
naredili.« Imam pripravljeno zelo poglobljeno analizo obstoječega stanja, vem tudi za cilj,  
samo kako do teh ciljev nimam pojma, ker nimamo nič. Ne razpolagamo z nobenimi 
sredstvi, da bi lahko temu zadovoljili.  
 Kar se pa tiče pogojev, se seveda zanimamo, hodimo, sprašujemo, kako bi rekel, 
nadziramo, ali ljudje izpolnjujejo pogoje. Ampak, da boste vedeli, da je potrebno v tej 
državi povprašati uradno dvanajst inštitucij, o tem kaj človek ima, kaj človek nima in  
vsaka od njih te vleče trideset dni. Naš predlog je bil, da Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve prevzame to kompletno, ker socialni centri imajo že danes dostop do 
dvainštirideset baz podatkov, upam, da se nisem zlagal. Bi lahko to v trenutku preverili, 
ampak občutno ni nikomur v interesu, da se to zgodi, da se hitro zgodi. Zgubljamo čas in 
energijo čisto po nepotrebnem. Sprašujemo okrog za stanovanja, kjerkoli, karkoli izvemo. 
Ampak verjemite mi 1.400,00 na m2. Če bi izračunal tisto stanovanje, ki so ga danes 
prodajali in je šlo za 87.000,00 EUR, znaša najemnina tam, sem malo izračunal, 190,00 
EUR, sedaj pa malo preračunajte, koliko let bi rabil, da se ti to amortizira plus v tisto bi 
morali še vložiti 20.000,00 EUR, da bi ga sploh obnovili, da bi bilo primerno. Žal je nekaj 
gnilega v deželi.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Tomaž Jug, izvolite. 
 
Svetnik Tomaž Jug: 
Mene samo zanima, kaj se toliko ukvarjate s temi stanovanji za 1.400,00 EUR, ker bo čez 
pol leta 1.600,00 EUR ali pa tudi več glede na trende, ki jih pričakujemo. V resnici to kaže 



  

43 

samo na to, da si ljudje očitno želijo tukaj živeti, kar je pozitivno, ker drugače bi cene ne 
bile tako visoke, kot so. Ker gre v osnovi za neprofitna stanovanja in predlogi, kot jih je 
dal svetnik Pišot recimo o tem, da se uporablja neke sodobne montažne objekte in tako 
naprej, ki nosijo ceno pod 900,00 EUR, tudi lahko bistveno manj na m2, tako, da edino 
vprašanje, ki ga tu imate, je najti primerno zemljišče in to je vse in v bistvu to težavo 
lahko zelo hitro rešite na tak način. Ni treba hoditi na javne dražbe, ni treba iskati 
stanovanj, ki so ali niso prazna, ali se ukvarjati s temi stvarmi. Me samo zanima, zakaj 
tega ne počnete? 
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Odkar sem v hiši, vsaj dvakrat na teden sprašujem, kje imamo kakšna zemljišča. Zemljišč 
v Novi Gorici ni oziroma tisti, ki pa jih imajo, jih prodajajo po 350 EUR na m2. Nič se ne 
hvalim s 1.400,00 EUR za ceno. Vest me peče. Ne morem razumeti, kaj ljudje počnejo, 
ampak izkoriščajo pa situacijo na trgu ravno zaradi tega, da lahko pač izrabijo do 
skrajnosti. Žal.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Luka Manojlović ima repliko. 
 
Svetnik Luka Manojlovič: 
Hvala lepa za izčrpen odgovor. Kolega Jug me je prehitel v repliki, vendar nič narobe.  

Iz tega kar ste vi povedal v prvem delu, za vse ostalo nimamo kaj, bi nekako  
županu in upravi podal žogico, da bi očitno morala nekoliko več podpore imeti, zato, da bi 
vi, če sem vas prav razumel, vi ne morete generirati nobene strategije zaradi tega, ker ne 
veste, na kaj bi se oprli. Je tako? Dobro. Če je tako, potem si predstavljam, da bi moral 
biti to en cilj sprejet do naslednjega mandata, ker se itak ta mandat izteka in sedaj v nekaj 
mesecih verjetno neke revolucije ne bo, ali pač, da bi to morala biti ena strateška 
usmeritev naše občine zaradi tega, ker če bomo sledili tudi vsem drugim programom, 
nekateri so danes bili na dnevnem redu, pa jih sedaj več ni iz objektivnih razlogov. 
Mislim, da bo to tudi ena zelo pomembna zadeva. Mislim, da če mi hočemo tudi nek 
zares preboj narediti v naslednjem desetletju, dveh, potem bo stanovanjska problematika 
gotovo ena ključnih, kajti v teh stanovanjih bodo mladi ljudje z energijo, ki bodo lahko 
kreirali, lahko živeli.  

Torej, moja pobuda bi bila na župana in na občinsko upravo in pa seveda na nov 
sklic mestnega sveta, da se to problematiko prioritetno obravnava in da se 
Stanovanjskemu skladu nudi vse potrebno, da bo lahko bolj strateško zastavljal svojo 
prihodnjo vizijo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem. Postopkovno. Izvolite, 
svetnica Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Prosila bi, če bi tudi župan lahko odgovoril na vprašanja, ki so bila njemu namenjena. 
Glede Vrtojbe, pa je tudi Tanja spraševala prej, glede tega kako bo s postavkami v 
proračunu, kakšni  so načrti za naprej. Župan, če lahko odgovorite.  
 
Matej Arčon, župan: 
Nisem se mislil oglasiti na temo, čeprav sem nekajkrat razmišljal, da bi se zato, ker 
obravnavate poročilo sklada in letni plan ter postavljate vprašanja meni ali pa upravi, tudi 
v redu.   

Moje stališče o gradnji stanovanj je jasno že kar nekaj let. Če danes pokažete en 
objekt, ki ga je gradil Stanovanjski sklad, ali so to »Havaji«, ali je to Streliška, ali je to 
Delpinova, ali je to Dornberk, so rezultati precej podobni. Zato je moje mnenje, da sklad 
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ni usposobljen za gradnjo stanovanj. Vsekakor je vsaka alternativna rešitev, kot jo je dal 
tudi kolega Pišot, lahko tudi dobrodošla. Kar se tiče sklada, ki ima kapital 19.000.000,00 
EUR, da bo v letih padel na 10, se mi zdi neresna, je pa res problem v sistemu, kar tudi 
sam direktor poudarja, da sklad ni zadolžen, ima kapitala 19.000.000,00 EUR in ne more 
investirati v stanovanja, zaradi tega, ker mati občina gre v zadolževanje občine. To 
opozarjamo tudi na Združenju mestnih občin, imajo podoben problem tudi ostali skladi, ki 
bi bili pripravljeni investirati, kupovati stanovanja, da bi dejansko to izvzeli ven, da bi s 
svojim lastnim premoženjem, ki ga ima sklad, ki mu ga je dala občina, saj ni sklad sam 
ustvaril ta kapital, saj je občina vložila v ta sklad do sedaj 19 milijonov evrov, da bi 
dejansko šlo izven zadolževanja in tako bi se lahko tudi zagnal nek investicijski ciklus.  
 Lahko se sprejme sklep odbora za prostor, da uveljavljamo predkupno pravico, jo 
tudi lahko, vendar pogodbe o nakupu ne bom podpisal. Ker prvič to ni v proračunu, zdi se 
mi neracionalno vlagati v tista zemljišča. So pa vsi napori vloženi, kar je sam direktor 
povedal z republiškim  skladom, z investicijskim skladom, nepremičninskem skladom 
pokojninskega zavoda in obeti so dobri.   

Sam lahko rečem, da sem optimističen in da bo v štirih letih v Novi Gorici 
zagotovo 150 neprofitnih stanovanj in varovanih stanovanj. Za to je treba delati, je treba 
vložiti veliko truda in dajmo biti pogumni ter zahtevati od države tisto, kar nam pripada. 
Da ne sami vse nekam vlagamo v to. 
 Nepremičnina v Vrtojbi. Najprej mora biti izkazan interes občine, v kateri leži ta 
nepremičnina in potem iskati konsenz ostalih. Veste pa dobro, kako se ostali obnašajo do 
nepremičnin, ki so v naši občini in koliko vlagajo v te nepremičnine. Tu bi zagotovo tudi 
lahko poskusili angažirati določene institucije, ampak očitno so cene za tisti objekt 
verjetno še previsoke. Tako, da prvi korak mora narediti nekdo drugi, da bo sploh nekaj. 
Potem pa je odločitev politike, ali je smiselno vlagati v infrastrukturo, ki je v drugi občini 
glede na potrebe, ki jih imamo.   
 Bilo je vprašanje tudi zemljišča na »Havajih«. Tam prostorski načrt ni sprejet. 
Dokler ne bo pripravljene ustrezne dokumentacije, je tam težko graditi. V tistem trenutku 
pa se tistih 300.000,00 EUR – 400.000,00 EUR, ne vem, če je bilo 180.000,00 EUR, se 
mi zdi, da je bilo, si pač nismo mogli privoščiti, ker je bil proračun že sprejet in imamo 
druge prioritete in osebno pač še enkrat povem, da nisem naklonjen h gradnji. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
V tem trenutku zaključujem razpravo pod 7. točko.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in Poslovnega in 
finančnega načrta Stanovanjskega sklada za leto 2018. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sedaj pa prehajamo na 8. točko. 
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru 
projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo oddelka, da poda poročilo. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2012 prejela listino Občina po meri invalidov, ki jo 
podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. To listino smo prejeli na podlagi akcijskega 
načrta za obdobje 2012 – 2015 in ker se je v tem času tak način dela za izboljšanje 
življenja in dela invalidov izkazal za zelo dobrega, smo se potem samoiniciativno odločili, 
da pripravimo tak akcijski načrt za obdobje od 2016 do 2019.  
 Tako je pred vami poročilo o izvajanju projekta v letu 2017. Predstavil ga bo 
koordinator projekta, g. Adamič. Lahko pa rečemo, da se je tak način dela z neko 
specifično ranljivo skupino prebivalstva izkazal za res zelo dobrega. Sodelujemo v okviru 
Sveta za invalide, ki ga sestavljajo predstavniki invalidskih organizacij, določenih inštitucij 
uporabnikov in vsi skupaj sledimo cilju dostopnosti do storitev, informacij in storitev za 
čim boljše življenje in delo invalidov.  

Prosim g. Adamiča za besedo. 
 
Poročevalec: mag. Valter Adamič, koordinator projekta »Občina po meri invalidov«   
V letošnjem letu za poročilo 2017 imamo drugačno poročilo, smo ga zožili na dvanajst 
strani, da vam olajšamo delo. Po drugi strani pa smo hoteli, želeli povečati 
transparentnost, da bi to poročilo tudi proučili. Vsem v nadaljevanju bo tudi pristojen 
odbor povedal dodatne sklepe, ki so bili podani oziroma sprejeti na samemu odboru. 
Izpostavil bi, da Občina po meri invalidov v poročilu obravnava devetnajst področij  
življenja in dela invalidov. Pozitivno je to, da se je delež sredstev iz občine in financiranje 
iz javnih razpisov za invalidske in humanitarne organizacije povečal, s prerazporeditvijo 
sredstev na tam okoli 8 %. Tisto kar pa bi rekel šepa, je pa realizacija petega področja, 
dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov. Imamo pač načrte varnih poti, 
imamo narejeno dokumentacijo, v realizaciji pa nam dejansko stvari šepajo. Oziroma tako 
direktno bom rekel, invalidi pri tem, ker ni realizacije, nimajo na področju odpravljanja 
arhitektonskih ovir nobene rešitve, ki bi izboljšala življenjsko okolje pri gibalno oviranih. In 
Moram reči, da vpliva tudi na vsa druga področja. 
 Naslednja zadeva, ki smo jo opozorili tudi na samem odboru, je vzdrževanje 
parkirnih površin namenjenih invalidom. Dejansko ugotavljamo, da se štirinajst let ni 
obnovila nobena parkirna površina.  
 Naslednja zadeva je problem novih parkirnih površin. V preteklosti je bilo društvo 
delavnih invalidov zadolženo, da na pobudo posameznih invalidov pripravi rešitev in 
skupaj z občinsko upravo in izvajalcem Komunalo praktično v relativno kratkem času 
izpeljemo. V letu 2017 nobene parkirne površine nismo pridobili. Imamo pa pravilnik, ki 
predpisuje, koliko parkirnih površin je namenjenih invalidom. Še eno zadevo bi izpostavil, 
in sicer vlogo mestne občine kot regijskega središča, bom rekel regijskega nosilca pri 
izvajanju oziroma izgradnji invalidom prijazno. Če ostale občine dajejo soglasje k 
določeni vsebinski rešitvi, ki bi izboljšala na primer gibalno, to se pravi za prevoze 
invalidov na vozičku in da mestna občina bi to zavrnila, pomeni to, da praktično tudi 
ostalih pet občin nam ne morejo to zadevo sofinancirati. 
 Povedal bi pa še eno primerjavo, ker sem koordinator projektov v teh občinah. 
Občina Renče-Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica in Mestna občina Nova Gorica. V 
ostalih občinah oziroma teh malih občinah je za projekte »Občina po meri invalidov« 
proračunska postavka. Na primer Občina Renče-Vogrsko ima v letošnjem letu 7.000,00 
EUR, pa je majhna občina, Občina Miren-Kostanjevica preko 12.000,00 EUR, postavka 
Občina po meri invalidov. In tu praktično nimamo sredstev oziroma kamorkoli s pobudo 
pridemo, pridemo pred situacijo, ko nas prvič poskušajo, bi rekel zavrniti in potem pa, če 
smo vztrajni mogoče uspemo, mogoče ne.  
 Samo tu je pa primer, da praktično smo leta 2012 dobili listino Občina po meri 
invalidov, v šestih letih teh gibalno oviranih praktično nismo nobenega napredka naredili. 
Problem so postajališča mestnega prometa. Dejansko, ko smo odprli to pobudo, da je 
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treba določena parkirna mesta oziroma postajališča prilagoditi, je bilo postavljeno, da 
moramo paziti na uravnoteženost med betonskimi površinami in zelenimi površinami. 
Sedaj pa bom rekel, ali za 2 m2 za rešiti eno postajališče, ogrožamo ravnovesje med 
betonskimi površinami in zelenimi površinami? Mislim, to so take dileme in tu pogrešam 
tudi načelnico oddelka za okolje in prostor, ki je sicer načrt tu, da se bomo sestali s 
Svetom za invalide. Enostavno želim in se bomo trudili, če bodo sredstva dopuščala, 
ampak pričakujem, da bo konkretnejši načrt s konkretnimi postavkami in da se to zadevo 
spelje. 
 Papirnato invalidi nimamo nič od tega. Sem pa vesel, da je ta obravnava vsako 
leto tu, med vami, da smo prisotni s to invalidsko problematiko, samo tako kot si vi želite, 
da bi občani čutili vaše delo, konkretno na terenu, tako si tudi mi invalidi želimo, da ne bi 
bili zaradi teh omejitev izključeni iz okolja in da bi vplivalo na vsa področja. Na ostalih 
področjih smo izredno uspešni. Zahvalil bi se tudi oddelku za družbene dejavnosti na čelu 
z načelnico. Dejansko nas poslušajo, samo to je eno od področij.  

Prosil bi vas, da za leto 2019, če bo ta sklic obravnaval proračun, pa prehodno 
naredimo eno proračunsko postavko Občina po meri invalidov in mislim, da bi iz tistega  
sistemsko rešili oziroma bi nekaj naredili s tem denarjem. To je moj predlog, sicer pa bo 
odbor povedal še naprej.  

Sedaj pa, če je še kakšno vprašanje iz tega gradiva oziroma tega poročila, sem 
odprt za vprašanja in pa tudi načelnica. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala lepa magistru Adamiču za to poročilo. Odpiram razpravo. Odbor za socialno 
varstvo in zdravstvo, izvolite. 
 
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor je obravnaval poročilo, ga potrjuje, predlagamo pa tri dodatne sklepe.  
 Prvi sklep je, da se obstoječa parkirna mesta za invalide, ki nimajo obnovljene 
signalizacije, ustrezno prebarva.  

Drugi sklep je, da se vsa obljubljena štiri parkirna mesta za invalide, ki so bila 
dodatno predvidena v prejšnjem letu, pa ne izpeljana, poskuša speljati, vsaj tista, ki niso 
v okviru prenove Cankarjevega naselja.  

Tretji sklep je, da pa nekako pooblaščamo oddelek, da poskuša najti z invalidskimi  
organizacijami primerno pot, da bi prišlo do nabave kombija za prevoz invalidov. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Prijavljenih na razpravo očitno ni, zato razpravo 
zaključujem.  
 Najprej dajem na glasovanje predlog Sklepov odbora za socialno varstvo in 
zdravstvo, in sicer, da se obstoječa parkirna mesta na novo prebarvajo oziroma 
označijo, drugi sklep, da je obstoječa parkirna mesta za invalide potrebno 
vzdrževati in predvideti štiri nova parkirna mesta in tretji sklep, da naj MONG 
pristopi k sofinanciranju nakupa kombija za prevoz invalidov na vozičkih. 
Glasujemo.  
 
Od 23 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklepi so bili soglasno sprejeti.  
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Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega 
načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v 
letu 2017. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran 
Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prehajamo na 10. točko današnjega dnevnega reda. 
 
 
 
10. točka dnevnega reda 

  Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne 
 agencije Severne Primorske za leto 2017 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorja Črtomirja Špacapana, da poda poročilo o delu agencije. 
 
Poročevalec: Črtomir Špacapan, direktor Regijske razvojne agencije Severne 
Primorske 
Hvala, g. podžupan. Spoštovani svetniki in svetnice, poskušal bom biti čim bolj kratek. 
Poročilo ste dobili v gradivu. Obravnavala sta ga tudi dva odbora.  

Na Regijski razvojni agenciji imamo trenutno dvanajst zaposlenih. Lansko leto 
smo poslovali s pozitivo, sicer malo, ampak glede na to, da je bilo lansko leto precej 
delavno in da nismo še imeli veliko projektov, ker vemo, da se pač naši projekti pojavljajo 
ciklično Zaradi finančnih perspektiv Evropske unije, vendar smo z doseženim zelo 
zadovoljni. Trenutno imamo deset mednarodnih projektov, in sicer štiri na programu 
Adrion, enega na programu Alpski prostor, enega na Podonavje, dva na Erazmus in dva 
na Slovenija-Italia. Poleg tega smo zunanji izvajalci, če lahko rečem na dveh projektih, in 
sicer na projektu Cona, ki ga vodijo Vodovodi in kanalizacija in pa smo zunanji izvajalci 
za EZTS v okviru področja zdravstva.  
 Tako, da če lahko rečem po domače, dela nam ne manjka. Tudi na projektu LAS  
imamo trenutno v obdelavi enajst projektov, ki so že vsi potrjeni s strani ministrstva in jih 
bomo začeli v kratkem tudi izvajati.   

Sedaj, če govorim malo o številkah, ker velikokrat nas sprašujejo, kaj sploh 
delamo. Mislim, da je naša osnovna naloga še vedno priprava dogovora za razvoj regij 
skupaj z ostalimi tremi agencijami. Prav pred nekaj dnevi je naš župan podpisal skupaj z 
ministrom tako imenovan dogovor za razvoj regij, po katerem naj bi pripadalo naši regiji 
32.510.000,00 EUR, kar morate reči, da ni prav tako majhen znesek in upam seveda, da 
ga bomo do konca te perspektive tudi porabili. 

Kot sem prej povedal, na programu Leader, to je LAS, imamo na razpolago okrog 
2 milijona evrov, na projektih, ki so v teku pa približno okrog 150.000,00 EUR na vsak 
projekt. Torej, če pomnožimo to z 10 je to še  en milijon in pol. V pripravi ali pravzaprav 
odobritvi sta dva projekta, na enem smo mi vodilni partner in to je Grevisin, projekt za 
porečje reke Vipave, ki je vreden tudi okrog 3 milijone evrov in projekt Visfrim, v katerem 
smo sodelovali samo pri pripravi in je tudi v zaključni fazi, kot kaže bo tudi odobren. 
 Poleg tega bodo odobreni tudi upajmo vsi tisti projekti, v katerih smo sodelovali 
tako na področju varovanja okolja kot tudi inovacij. Mi si prizadevamo, da bi seveda v čim 
večji meri ta denar, ki prihaja iz Evropskih skladov ostal tu. Zato tudi kot zunanje izvajalce 
vedno izbiramo domače firme in če se le da seveda, ker je tu pač konkurenca in 
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poskušamo, da se čim več tega denarja, če rečem tako po domače, zavrti v naši občini 
ali pa v bližnji okolici.  
 Lansko leto je bilo težko za nas, ker smo v glavnem delali na pripravi projektov, 
letošnje je nekoliko lažje, ker te projekte že v večini izvajamo in smo sredi tega izvajanja, 
tako, da bomo vsaj upam v tem mesecu in naslednjem začeli tudi z zadnjimi projekti, ki 
nekoliko zamujajo. To so predvsem projekti na med regionalnem sodelovanju Adrion, ki 
nekoliko zamujajo zaradi počasnosti evropske birokracije.  

Tako, da računam, da imamo sedaj v tem obdobju za približno dve leti in pol do tri 
leta sigurnega dela, vendar ne mirujemo. Ravno te dni oddajamo še štiri nove projekte na 
razpis, tako, da se iz dneva v dan pač borimo za obdobje, ki bo prišlo po koncu teh 
projektov. 
 Nekaj projektov smo odstopili tudi našim kolegom tako na ostalih razvojnih 
agencijah, Tehnološkemu parku in tudi dobro sodelujemo z GOLEO pri pripravi projektov. 
Tako, da pravzaprav sedaj glede na to, da so pri prijavah omejitve, si pomagamo med 
seboj in seveda eden drugemu dajemo možnost, da se prijavi na projekte. V zadnjem 
obdobju je namreč na skoraj vseh programih omejitev. Se pravi, si lahko partner samo v 
teh projektih in na enem vodilni partner. 
 To je seveda posledica tega, da je bilo na zadnjem razpisu okrog 400 prijav, tudi 
sedaj jih ne bo dosti manj, ker se bo to razpršilo, vendar morate vedeti, da zmagati s 
projektom, ko pride 400 prijav na Evropsko unijo, ni tako enostavno. Tako, da mislim, da 
smo trenutno vsaj na celotnem Primorskem agencija, ki ima največ mednarodnih 
projektov. Tako, da smo zadovoljni. Finančno je težko zaradi tega, ker denar iz teh 
projektov dobimo z veliko zamudo tudi šest do deset mesecev in pač moramo za ta čas 
najti neke druge vire, tako, da računamo, da bomo seveda imeli nekaj težav z 
likvidnostjo, vendar jo premagujemo s tem, da si pač seveda zagotavljamo tudi projekte, 
kjer so plačila hitrejša. To je recimo projekt Spot, bivši Vem - vse na enem mestu, ki ga 
opravljamo tudi za ostale regijske razvojne agencije, za obrtno zbornico in za 
gospodarsko zbornico. Tudi tu je približno 400.000,00 EUR na leto namenjeno temu 
projektu, kar spet ni tako malo.  
 Če povzamem, v regijo in v našo občino pride iz Evropskih skladov veliko 
projektov. V naslednjem obdobju nam sicer napovedujejo nekoliko manj, prvič verjetno 
sicer zato, ker bomo nekoliko bolj razviti, drugič zato, ker so izstopili Angleži in bo manj 
denarja, vendar računam vseeno, da bomo lahko s tem denarjem, ki bo na razpolago, 
dobro gospodarili. Žal današnje novice, da smo porabili zelo malo denarja, ne prav držijo 
zaradi tega, ker je pač poraba na papirju, seveda izplačil je pa malo. Mislim, da je 
Slovenija sedaj porabila nekaj okoli 10 % sredstev, ali pa izplačil, ki jih ima od Evropske 
unije. Vendar pa mislim, da to ni nobena tragedija. Glavna plačila bodo v letošnjem letu in 
pa v naslednjem letu.  

Toliko, če so kakšna vprašanja sem na voljo za odgovor. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala direktorju za podano poročilo. Odbor za gospodarstvo je obravnaval. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo smo letno poročilo obravnavali, sicer RRA-ju predlagamo, da 
bi lahko imel bolj projektivno vlogo v gospodarstvu, tako, da bi se dejansko malo bolj tudi 
po podjetjih pojavljal. Tudi opažamo, da je v zadnjih letih zaspal, ampak kljub temu 
predlagamo mestnemu svetu, da se letno poročilo sprejme.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor, izvolite. 
 
Miran Vidmar, član odbora za prostor: 
Odbor za prostor na predlog sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske 
razvojne agencije Severne Primorske za leto 2017 nima pripomb, sicer se pridružujem 
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kolegu. Mestnemu svetu  Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog sklepa o 
seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za 
leto 2017 sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Izvolite. Svetnica Ljubka Čargo, prosim. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
Rada bi samo eno kratko pojasnilo. V vaši bilanci stanja na kontu 6566 opažam neko 
trgovsko blago 9.000,00 EUR. Kaj bi to bilo? Trgovsko blago. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ljubka, hvala lepa. Boste preverili, boste svetnici posredovali odgovor naknadno. Ni več 
prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem.  

Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se je mestni svet seznanil z Letnim 
poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2017.  
Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 
Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Smo pri 11. točki današnjega dnevnega reda. 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 
 Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen 
 storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih   
           vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali  

odstranjevanja komunalnih odpadkov  
 

Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo oddelka. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Pred vami je predlog Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih  vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov.   

Mestni svet je že na eni od prejšnjih sej obravnaval medobčinski sporazum za 
obdelavo in odlaganje, potem je bil ta sporazum sklenjen 19. 3 in ta predvideva tudi 
ustanovitev tega sveta. Gre za skupni organ vseh občin ustanoviteljic za uresničevanje 
ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev občin v zvezi z javnima službama. 
Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi ta organ sestavljajo župani, Glavni namen 
ustanovitve pa je, da se del pristojnosti, ki jo imajo občinski sveti, prenese na ta organ, 
kar bo bistveno poenostavilo postopek. Ena glavna od pristojnosti bo seveda pristojnost 
potrjevanja cen javnih služb, druge pristojnosti so navedene v 8. členu odloka. Ena takih 
je na primer usklajevanje predlogov, predpisov in drugih odločitev v zvezi z javno službo. 



  

50 

Odlok določa poleg sestave in pristojnosti Sveta CEROZ tudi način dela in način 
sprejemanja odločitev. Kot je bilo določeno že v medobčinskem sporazumu, je svet 
CEROZ sklepčen, če je prisotnih vsaj toliko županov, da skupaj zagotovijo 51 % glasov 
vseh občin, pri tem pa imajo občine lastnice dva glasova, medtem, ko občine ne lastnice 
po enega, odločitve pa sprejema z navadno večino prisotnih.  
 Predvidena je tudi ustanovitev strokovne komisije, ki je pristojna za strokoven 
pregled elaboratov oziroma predlogov cen, po tem pregledu pa mora pripraviti tudi 
obrazloženo strokovno mnenje. 
 Odlok predstavlja tudi formalno zavezo, da so na območju vseh občin cene 
obdelave in odlaganja enotne, nadalje predvideva eno letno obračunsko obdobje ter 
pripravo in posredovanje elaborata strokovni komisiji vsako leto do 30. 9., vsebuje pa tudi 
določbe glede načinov poračuna cen. 
 V prihodnih in končnih določbah je predvideno še, kdaj dobijo pristojnosti člani 
Sveta CEROZ in člani strokovne komisije. Določilo 26. člena pa razveljavlja določila 
občinskih odlokov, ki so v nasprotju s tem odlokom oziroma predvsem z določilom, ki 
pristojnost za potrjevanje cen daje Svetu CEROZ. T 

Ta predlog odloka je bil pripravljen s stani občin lastnic CEROZ, seveda pa smo 
imele tudi mestna občina in ostale sosednje občine možnost podati pripombe in pripombe 
tudi so bile dane in po večini tudi upoštevane. Tako, da to je sedaj pač osnutek, ki je v 
vseh občinah usklajen, v prvem branju tak kot ga imate danes na dnevnem redu. 
 Dejstvo je, da bo moral biti odlok sprejet v enakem besedilu, seveda pa je v prvem 
branju možnost podaje pripomb, zato predlagam, da mestni svet pač predlog obravnava, 
poda pripombe, tudi druge občine predvidevamo, da bodo dale določene pripombe, ki jih 
bomo potem za drugo branje uskladili in pripravili enoten predlog.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbori? Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo smo obravnavali in nimamo pripomb ter predlagamo, da se 
sprejme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor. 
 
Miran Vidmar, član odbora za prostor: 
Na odboru za prostor smo ravno tako predelovali, obdelovali in po težkih tistih s 4 za, 1 
proti, predlagano odobrili. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam nekaj pripomb ali pa vprašanj v zvezi s tem predlogom odloka in zato si vzamem 
pravico, da v imenu svetniške skupine izrabim čas, če bo pač trajalo moje izvajanje dalj 
časa.  

Pri 15. členu mi je določena zadeva v 2. točki rahlo nejasna in bi prosil, da   
načelnica oziroma pristojna iz občinske uprave pojasni. Namreč, govorimo o naslednjem. 
»Če posamezna občina ne zagotovi zaračunavanja prek izvajalca javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov«, to si predstavljam, da bo te stroške zaračunavala 
in pobirala Komunala v tem našem primeru, ker bo koncesionar za naprej, potem 
»zagotovi takšna občina kritje vseh dodatnih stroškov, ki bi zaradi tega nastali, izven 
pravila enotne cene iz 14. člena tega odloka«. Sprašujem samo, kdo bo poslovni partner 
po tem odloku. Ali bodo občine ali bo Komunala? Če bodo občine, potem je ta druga 
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točka brezpredmetna, kajti občine morajo zagotoviti pobiranje, ali bo pobirala sama, ali bo 
pobirala redarska služba, ali bo pobiral ne vem kdo, to je pač stvar podrejena občini.  
 V 19. členu govorimo o cenah, in sicer o poračunu cen. V 2. točki tega člena pravi 
tekst: »V primeru 10 % ali višje razlike med potrjeno ceno javne službe preteklega 
obračunskega obdobja in obračunsko ceno javne službe preteklega obračunskega 
obdobja se navedene pozitivne in/ali negativne razlike, v celoti poračunajo v enkratnem 
znesku v prvih treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se takoj prilagodi 
cena za teko obračunsko obdobje.« Super, odlično, se strinjam. Vendar me zanima, 
predpostavljamo, da bomo občani preveč plačali in ta razlika preveč plačanega se bo 
poračunala v enkratnem znesku oziroma v treh obdobjih. Kdo bo pokasiral to razliko, se 
bo poračunala, se bo vrnila, se bomo morali boriti zanjo, ali ostane v proračunu oziroma 
pri izvajalcu obračuna, se pravi Komunali? To je treba definirati. 
 V istem členu v 5. točki pa navaja tekst: »Poračun z vračilom subvencij občinam 
se lahko izvede le, če so občine subvencijo plačale in do višine plačanih subvencij. V  
nasprotnem primeru se razlika poračuna oziroma vrne uporabnikom storitev javne 
službe.« Sedaj tu opozarjam. Tam v začetnih členih so definirani izrazi v tem odloku in v 
teh definicijah beseda ali pa termina uporabnik ni. Iz tega odloka ne izhaja, kdo je mišljen 
kot uporabnik, ali je to občina, ali je to Komunala, ali smo to občani. Vsekakor pa se mi 
zdi rahlo hecno, če občina subvencionira neko gospodarsko javno službo svojim 
občanom, ta skupni organ ali kakorkoli, ne more nič tangirati, kajti predpostavljam, da bo 
občina tako ali drugače oziroma njeni občani morali pokriti celotne stroške tega dela, ali 
pa te gospodarske javne službe. Tu se mi zadeva ne izide čisto najbolj jasno. 
 Pri 23. členu se pa govori o pristojnosti tega Sveta CEROZ in pa Strokovne 
komisije, pri čemer se omenja, da postane sploh ta odlok operativen, dejaven in kakorkoli 
uporabljiv po podpisu koncesijske pogodbe s strani posamezne koncedentke, pri čemer 
morajo uveljaviti odlok in podpisati, uveljavljeni, pri čemer morajo uveljaviti odlok in 
podpisati koncesijske pogodbe občine koncedentke, ki dosegajo skupaj vsaj 8000 ton 
mešanih komunalnih odpadkov. Sprašujem, ali bo mestni svet seznanjen s to koncesijsko 
pogodbo, ali jo bo imel možnost vsaj videti, reči, se o njej opredeliti? Da se ne bi zgodila 
recimo ta situacija, da bomo mi odlok sprejeli in potem bodo rekli, ta odlok je sprejet, 
koncesijsko je treba podpisati, sicer bodo smeti na dvoriščih in potem gremo po nekem 
scenariju, za katerega se sam ne zavzemam. 
 Zanimivo je tudi in predlagam konkretno spremembo in popravek v 4. točki tega 
člena, kjer pravi: »Občine morajo v desetih delovnih dneh po začetku veljavnosti tega 
odloka in v smislu prvega in drugega odstavka tega člena imenovati člane Strokovne 
komisije. Če posamezna občina člana Strokovne komisije ne imenuje, se šteje, da 
soglaša z odločitvami…«.  Tu bi dodal »se do imenovanja šteje«, kajti sicer se razume, 
da če ne imenuješ danes, potem celo obdobje štiri leta kakor piše v začetku, pač nimaš 
možnosti še dodatno imenovati svoje predstavnike. Tako, da tu predlagam popravek. 
 Tudi v 24. členu govorimo o tej koncesijski pogodbi, zato še enkrat apeliram, da 
se v mestnemu svetu predstavi in da vpogled, da tako rečem, če že ne bo možnosti nanjo 
dajati pripomb. 
 Pri 25. členu pa moram reči, da se je tu po mojem zgodil en copy paste in je tekst 
popolnoma nerazumljiv. Govori: »Ne glede na 6., 14., 17. do 19 in 23. člen tega odloka 
imajo po začetku veljavnosti tega odloka v vseh občinah ustanoviteljicah pravico člani 
Sveta CEROZ občin ustanoviteljic za obračunska obdobja, ki se zaključijo z začetkom 
izvajanja koncesij, s sklepom določiti obračunsko obdobje« sedaj pa vejica, »presoditi 
elaborat in določiti način in višino poračuna cen do uporabnikov storitev GJS, pri čemer o 
tem odločajo člani Sveta CEROZ občin ustanoviteljic z 51 % večino.«. Predpostavljam, 
da je smisel tega člena ta, da če se to uveljavi, tiste ustanoviteljice, ki so lastnice CEROZ, 
pa zaključijo neko obdobje, poračunajo in začnejo znova skupaj z ostalimi. Ampak to se 
ne tako bere. Tam so neke besede, ki ne pašejo, če ste poslušali, kaj sem bral, je nekaj 
za popraviti. Smiselno je pa verjetno tako. 
 Pri 26. členu pa so navedeni odloki, ki jih je potrebno opustiti, spremeniti, ali pa 
karkoli. Ne veljajo več s sprejetjem tega odloka, pri čemer za Mestno občino Nova Gorica 
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menim, da je potrebno spremeniti ne dolgo nazaj sprejeti Odlok o izvajanju gospodarske 
javne službe zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov v Mestni občini Nova Gorica. Če 
se spomnite, takrat smo sprejeli odlok, po katerem se podeli ena koncesija. Takrat sem  
opozarjal, da to pač ne bo šlo čisto tako, danes vidimo, da ne bo šlo, če prav razumem, 
ker bo ena koncesija za CEROZ, predpostavljam, da za zbiranje in pobiranje bo druga, 
tako, da je treba prevetriti tisti odlok, ki smo ga sprejeli. Dobro. Pravilno razmišljam.  
 Na koncu še ena cvetica in upam, da sosednji župan ne bo užaljen. Namreč, po 
tekstu kdaj začne odlok veljati, so pač navedeni vsi župani, podpisniki tega odloka. Samo 
pri županu Občine Šempeter-Vrtojba ni imena. Da ne bo kakšnega diplomatskega 
zapleta predlagam, da se ga vseeno napiše. Se opravičujem. Dobro.   
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen na razpravo je svetnik Stanko Žgavc. Izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Tudi sam imam nekaj vprašanj. Župan je predstavnik občine. Kdo župana nadomešča, v 
kolikor se ne more udeleževati teh sestankov? To me zanima, ker ni nikjer opredeljeno, 
ali bo župan sam odločil, vprašanje, ali ima pravico do takega pooblastila glede na to, da 
je bilo povedano, da je ta materija, pristojnost mestnega sveta. To je eno.  
 Drugo me zanima, kako da niste dali pripombe na 7. člen, kjer pravi, da ima vsaka 
ustanoviteljica oziroma župan dva glasova, župan koncedentke en glas, se pravi 5 krat 2 
je 10, kakorkoli obrnemo, tam na drugi strani jih je 6, ni variante, da bi uspeli s to zadevo. 
Torej nimajo nikakršne moči, enostavno povedano bodo občine ustanoviteljice diktirale 
tempo.  

Tretja zadeva pa je sledeča, ker je to dejansko tudi materija mestnega sveta. 
Zanima me, ker iz tega ven ni razvidno, kako bodo mestni svet oziroma občinski sveti 
informirani o delu sveta tega zavoda? To me zanima. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem. Ste želela kaj odgovoriti? 
 
Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Lahko povem samo toliko, da v bistvu kar je govoril g. Vodopivec, smo tudi mi imeli 
pripombe prav glede teh členov, kot je tudi on poudaril, da so določene stvari za drugače 
zapisati, vendar za enkrat pač nismo bili uspešni.   

Recimo konkretno glede 15. člena, 2. odstavek, glede zaračunavanja storitev. Tu 
bo pač zaračunavala storitve Komunala, ker bo zaračunavala za vse tri javne službe in je 
pač predvideno, če Komunala ne bi tega, ne bo CEROZ kril teh stroškov. Drugače so pa 
ti stroški v vsakem primeru del cene javne službe. In tako naprej bomo pač pripravili 
odgovore za drugo branje.  

Kar se tiče pa prevetritve odlokov, imamo koncesijski akt, ki ste ga zadnjič 
sprejemali samo za obdelavo in odlaganje prav za CEROZ, za zbiranje res velja tisti star, 
prejšnji koncesijski akt, bomo tudi tam pogledali, če je treba še karkoli popraviti, kar se je 
v tistem delu razveljavilo, je ostal v veljavi samo kar se nanaša na zbiranje.  
 Še odgovor g. Žgavcu. Kar se tiče koga bo imel župan, ki ga bo pač nadomeščal 
na svetu, to bo urejal poslovnik Sveta CEROZ. Tudi je določeno v odloku, da občinski 
sveti morajo biti obveščeni o delu Sveta CEROZ. Kar se tiče pa števila glasov. Res je, 
občine lastnice imajo dva glasova, ne lastnice samo enega, tako je bilo določeno že v 
medobčinskem sporazumu. Tega pač se ni dalo spremeniti, na to smo morale pač pristati 
vse občine. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Valter replika, ste prijavljen na razpravo. Izvolite repliko. 
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Svetnik Valter Vodopivec: 
Dve zadevi bi še izpostavil. Tisti člen kdo bo poravnaval stroške, je brez predmeten. Po 
tem odloku je partnerica mestna občina in mestna občina mora to zagotoviti, poravnati 
stroške obdelave in odlaganja na CEROZ-u. Ali bo to subvencionirala, ali ne bo, ali bo 
plačal vse eden, ali vsi občani, to je stvar občine, ne pa tega odloka. To je moje mnenje.  
 Sedaj pa še eden dobro nameren nasvet, če želite. Res imajo oni dva glasova, 
štiri glasove več kot mi pridruženi uporabniki, vendar glede na vsebino, na rdečo nit, je 
meni popolnoma jasno, tudi oni potrebujejo naše smeti, da tako rečem in dajte se glede 
na to, da se poznate župani in direktorji občinskih uprav in tako naprej, uskladiti in dajte 
enotne pripombe, ki jih bodo drugi morali sprejeti, če bodo želeli imeti smeti imeti. Saj se 
je treba zavedati, da bo ponudnikov za to storitev v Sloveniji čedalje več.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo. Glede na to, da je to prvo branje, imamo do drugega 
branja še dovolj časa za uskladitev. 

Dajem na glasovanje, da se o predlogu Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ 
ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov opravi druga obravnava in se 
pri tem upošteva predloge in pripombe iz razprave. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef 
Leban, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 13. točko. 
 
 
 
13. točka dnevnega reda 
 Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica 
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo službe. 
 
Poročevalka: Tatjana Gregorčič, vodja službe za gospodarstvo, kmetijstvo in 
turizem 
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v MONG smo pripravili v skladu s sklepi in 
predlogi na prejšnji seji. Predlagali ste dve višini turistične takse, in sicer za mesto 2,00 
EUR plus 0,25 % promocijske takse in za podeželje polovico manj, in sicer 1,00 EUR 
plus 25 % promocijske takse. Tako, da je to v tretjem členu upoštevano, in sicer smo 
višino turistične takse razdelili po krajevnih skupnostih, Krajevne skupnosti, ki nekako 
zaokrožujejo mesto, to so Nova Gorica, Kromberk, Loke, Rožna Dolina in Solkan imajo 
turistično takso določeno v višini 2,00 EUR, promocijska taksa znaša 25 % turistične 
takse, to je 0,50 EUR in tako skupaj znaša turistična in promocijska taksa 2,50 EUR. Vse 
ostale krajevne skupnosti v občini imajo polovico manj višine turistične takse in s tem 
skladno tudi promocijska taksa je 0,25, tako, da znaša skupaj turistična in promocijska 
taksa 1,25 EUR. 
 Upoštevali smo nadalje tudi predlog g. Juga, ki je želel zaradi večje 
transparentnosti odloka, da se navede, da se oprostitve plačila turistične takse že izvajajo 
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skladno z Zakonom o spodbujanju turizma, tako, da uporabniki tudi vedo, da so vse te 
oprostitve nanizane v zakonu.   

Kar se pa tiče namenske porabe turistične takse, pa sem v obrazložitvi podrobno 
navedla, zakaj vse se lahko uporabi turistična taksa, tako, da iz te obrazložitve je 
razvidno, da gre za zelo širok nabor teh namenov in zato nismo to določali v odloku, 
temveč se lahko to za kar se porabi turistična taksa, vsekakor sprejme  pri vsakokratnem 
letnem proračunu mestne občine.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo smo po razpravi s 3 za in 1 proti, predlagali, da se odlok 
sprejme.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor? Ni obravnaval, niso imeli pripomb.  

Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Svetnik Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
V prvi obravnavi smo višino turistične takse določili, sprejeli 1,60 EUR, sedaj je v 
predlogu 2,00, vse ostale občine, ki so naše partnerice imajo 1,60 in zato ne vem, zakaj 
mi silimo v 2,00, če že tako da naša občina več kot 90 % vseh sredstev v ta fond, sploh 
pa podjetje HIT. HIT je tudi mnenja, da je v redu taksa v višini 1,60 EUR, zato predlagam, 
da bi to takso imele vse občine enako 1,60 EUR.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala svetniku za ta predlog. Morate vložiti amandma z osmimi podpisi.  

Svetnica Karmen Saksida, imate repliko, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Kolega Peršič, lepo prosim. Na zadnji seji smo komaj uspeli, da smo naredili odlok, ki je v 
skladu z željami in potrebami ljudi, ki se ukvarjajo s turizmom. Ne sedaj tega rušiti. Če 
boste to rušili, bo pomenilo, da bomo plačevali vsi enako takso na podeželju in v mestu.   

Razumem, da se HIT buni, ampak ima pa tudi stokrat večje prihodke, kakor imajo 
vsi ostali na področju turizma. Zato smo mi rekli podeželje manj, mesto več. Prav 
podoben odlok, škoda jaz danes nisem pričakovala, nimam tudi s seboj, ali pa lahko 
rečem enak ima recimo Bled, najbolj razvita turistična občina v Slovenji. Enak sistem, 
okrog jezera ne vem, cifer si nisem zapomnila, ena cifra okrog jezera, toliko kilometrov 
proč imajo nižjo takso, oni imajo mislim približno tri kategorije. In mi smo tako razdelili, da 
je za podeželje manj. Če bomo šli tako kot ostale občine, bomo šli v enotno in bodo imeli 
zaradi tega ljudje višjo. Pa smo rekli, da ni prav, da jo zaračunavamo višjo, ker nimamo 
toliko za ponuditi turistu. Tisti, ki hodijo v HIT, niso ravno ta prave vrste turisti, so igralci. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala svetnici za to razmišljanje. Anton Peršič imate repliko. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Moram odgovoriti. Ker zadnjič, ko smo se pogovarjali o tem, nismo komaj spravili tega 
skupaj, ampak smo spravili to prvo branje s to vrednostjo, s tem, da smo rekli, da 
dopušča ta zakonodaja in odlok tudi polovično ceno in to smo tudi predlagali, da bo to 
stalo za podeželje. Prva 1,60 za vse ostalo in polovična za podeželje. In sedaj je ta 
sprememba tu pred nami. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
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Repliko ima svetnik Jožef Leban, izvolite. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Moram se oglasiti. Zadnjič, ko smo bili skupaj na posvetovanju pri županu, je bilo točno 
tako, kot je sedaj v odloku napisano. Tako smo se zmenili takrat. Ne vem, kje si dobil ti 
tisto 1,60, ampak smo se zmenili tako, kot je sedaj zapisano. Menim, da sedaj ne bi bilo 
pošteno do vseh nas, da se to popravlja in spreminja.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo naprej. Svetnica Karmen Saksida, izvolite.  
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Samo v pojasnilo kaj smo se zadnjič pogovarjali. Glejte, imam magnetogram.  

Župan je na koncu lepo povedal. Dogovorili smo se, da na urbanem delu naše 
občine na območjih mesta Nova Gorica, Krajevne skupnosti Solkan, Rožna Dolina, 
Kremberk, Ajševica spada pod krajevno skupnost, pač tisto, kar sodi pod mesto, da ima 
2,00 EUR takso, na to gre potem še promocijska taksa, ki jo določa država. Ostala 
območja Mestne občine Nova Gorica, se pravi podeželje ima 50 % manj, kar pomeni 1,00 
EUR in potem na to pride še promocijska taksa, ki je 25 % , se pravi, podeželje bo imelo 
sedaj 1,00 EUR in potem, ko bo prišla promocijska s 1. 1. 2019 bo imelo 1,25 EUR in 
mesto bo imelo za 50 % višje. To je magnetogram zadnjič, ko smo se usklajevali in se 
zmenili. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala lepa za pojasnilo. Svetnik Luka Manojlović, izvolite. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Saj bom zelo hiter. Tudi skupina Goriška.si podpira to zadevo, še posebej zaradi tega, 
ker se v tem mestnem svetu dostikrat zgodi, da se javljajo predvsem svetniki iz podeželja 
in kažejo na mogoče kakšne nepravične razporeditve stvari, že tako in tako.  

Jaz recimo kot nekdo, ki živi v mestu, se zavedam tega, da je to po eni strani 
privilegij in je res. Potem mi iz mesta rečemo, vi imate pa mir tam, lahko greste na balkon 
zvečer in gledate zvezde, mi jih ne moremo. Ampak kljub temu mislim, da je ta zadeva 
zelo na mestu zaradi tega, ker nekako spravlja v ravnovesje ljudi, ki se trudijo na 
podeželju in pravično nekako obdavči mesto kot mesto.  

Tako, da mi bomo to zadevo podprli. Naša grupacija bo to zadevo podprla. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ker ni več prijavljenih, zaključujem. 

Dajem na glasovanje predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v 
Mestni občni Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 23 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, 
Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 14. točko 
 
 
 
14. točka dnevnega reda 
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 Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let 
 javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo oddelka za družbene dejavnosti. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Javni zavod Glasbena šola Nova Gorica za leto 2017 razpolaga z dobrimi 6.200,00 EUR 
presežka prihodkov nad odhodki. Zavod predlaga, da se ta sredstva namenijo za nakup 
izdelave in montaže akustičnih zaves in panelov. Soglasje o porabi presežkov mora dati 
pa ustanovitelj.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbori? Odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Na odboru smo se strinjali s predlogom. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor se strinja. Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Razprave ni, zato to točko 
zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o porabi presežkov prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 23 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja 
Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Smo pri 16. točki. 
 
 
 
16. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v 
Mestni občini Nova Gorica  
 

Marko Tribušon, podžupan: 
Zaradi tehničnih težav… 
 
Matej Arčon, župan: 
Ne, je bila ves čas tu, sedaj ne vem, kam je… lahko ima tremo, ker je prvi nastop. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Saj smo imeli obrazložitve in točno gradivo tudi v gradivu, ki smo ga prejeli za sklic seje 
mestnega sveta, tako, da odpiram razpravo.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Postopkovno.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, svetnik Valter Vodopivec. 
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Svetnik Valter Vodopivec: 
Spoštovani podžupan, predlagam, da ne rečem zahtevam, da se ta odlok sprejema 
striktno po poslovniku, in sicer v 56. členu poslovnika stoji zapisano: »V prvi obravnavi 
predloga odloka mestni svet najprej razpravlja o razlogih za sprejem, spremembo ali 
dopolnitev odloka. Če mestni svet odloči, da predlagani odlok ni potreben, predlog odloka 
s sklepom zavrne in obvesti predlagatelja o sprejetem sklepu.«  

Moj predlog, ker sem že pri besedi je ta, da mestni svet ugotovi, da ta odlok ni 
potreben in ga s sklepom njegovo sprejetje zavrne. Lahko tudi… Prosim? Saj ni važno. 
Malo spoštovanja do tistega, ki govori. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim, svetnik Vodopivec nadaljujte. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Da zaključim misel, če lahko. Zato predlagam, da mestni svet razpravlja o potrebnosti ali 
nepotrebnosti tega odloka in na koncu sprejme sklep, da ta odlok ni potreben.  

Če bo v razpravi potrebno, bom še dodatno utemeljeval moj predlog.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Sedaj je prišla tudi poročevalka Nataša Ipavec, izvolite. 
 
Poročevalka: Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor 
Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Bom kar malo obrazložila ta odlok. Ob koncu 
lanskega leta je kot veste, bil sprejet trojček novih zakonov na področju prostora in 
gradnje. S 1. junijem so ti zakoni prešli tudi v  uporabo, in sicer so to Zakon o urejanju 
prostora, Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.   

Ena od novosti te zakonodaje je tudi ta Zakon o urejanju prostora, ki omogoča, da 
z novim inštrumentom prostorskega načrtovanja določamo oziroma spreminjamo 
prostorsko načrtovanje brez spreminjanja občinskega prostorskega načrta oziroma 
občinskega podrobnega prostorskega načrta. To lahko izvedemo s tako imenovano 
lokacijsko preveritvijo, s katero se lahko v bistvu spremeni tri stvari, in sicer se za namen 
izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika in velikost območja stavbnih zemljišč. 
Tu moram poudariti na posamični poselitvi, to ni na splošno. Za doseganje gradbenega 
namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev in za namen smotrne rabe zemljišč in aktivacije zemljišč in objektov, 
ki začasno, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora. 
 Vsaka od teh točk sicer ima določene omejitve, ampak s tako preveritvijo 
omogoča hitrejše prilagajanje in to ni tako dolgo kakor gre spreminjanje občinskega 
prostorskega načrta. Zakon navaja, da se pobudniku lokacijske preverbe, da občina 
zaračuna nadomestilo stroškov, ki nastanejo v tem postopku. Navaja tudi, da je plačilo 
pogoj za obravnavo elaborata, ki ga mora pobudnik priložiti in za izdajo sklepa o 
lokacijski preveritvi. Samo urejanje višine teh stroškov pa zakon prepušča občinam, ki naj 
bi vzpostavile sistem meril za odmerjanje višine teh nadomestil. 
 Določanje stroškov je pač stvar tega, za izdajo sklepa tega odloka. Mi smo se za 
predlog tega odloka zgledovali v bistvu po drugih mestnih občinah in smo se tudi 
pogovarjali. Ljubljana je že sprejela obe varianti v taki višini in za odlok za lokacijske 
preveritve in potem kakor je naslednji odlok za takse tudi, prav tako je včeraj sprejel 
Kranj,  Novo mesto je sprejelo za lokacijske preveritve, od ostalih mestnih občin Maribor 
ima v obravnavi to, Koper ne, zato, ker pač niti nima še OPN-ja, zato bi bil ta odlok brez 
smisla. 
 Predlagane višine stroškov. Še najbolj smo se tu naslonili na Mestno občino Novo 
mesto, ki ima precej takšnega dela in tudi dosti zaposlenih. Oni so pač v bistvu te stroške 
nekako predvideli glede na izkušnje pri izdelavi prostorskih načrtov in so jih dodelili 
oziroma ocenili na takšne, kot jih mi tu predlagamo. Se pravi za določanje obsega 



  

58 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 EUR, za individualno odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev v izvedbenem delu OPN oziroma OPPN 2.500,00 EUR, 
za omogočanje začasne rabe prostora pa 2.000,00 EUR. 
 V primerih, če je to potrebno za investicijske namere občine, se plačila teh 
stroškov ne zaračunava, saj itak občina pač vse stroške nosi sama. Prihodki stroškov so 
namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.  

Mogoče bi tu opozorila še na to, da ti novi zakoni nalagajo kar dosti novih 
obveznosti in pristojnosti občinam in tudi odgovornosti. Izrazito se bo povečal obseg dela. 
Poleg rednih postopkov sprejemanja in sprememb prostorskih aktov bo potrebno pač na 
novo voditi te lokacijske preveritve, ki terjajo izvedbo številnih aktivnosti in to v zelo 
kratkem času. V bistvu mora biti sklep izdan v šestdesetih dneh od vloge. 
 Še to bi opomnila, da po novem tudi vsakemu gradbenemu dovoljenju mora dati 
sedaj občina mnenje o skladnosti s prostorskimi akti. Tako, da to je tudi eden takih 
razlogov. Država pač nekaj sredstev za izvajanje te stvari ne predvideva, razen s tem 
zakonom določa to nadomestilo stroškov, da jih občina obračuna.  

Sedaj ne vem mogoče bi še drugi odlok? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbori? Odbor za gospodarstvo?  

Izvolite, Valter Vodopivec. Nataša, prosim, če izklopite mikrofon. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Se očitno nisva razumela dobro, ali pa sem slabo bral. V skladu s poslovnikom mora 
mestni svet najprej opraviti razpravo, ali je odlok sploh potreben. V tej fazi mnenje 
odborov me ne zanima. O tem vprašanju razpravlja in sklepa mestni svet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbori so tudi sestavni del mestnega sveta. Tako, da najprej odpiram 
razpravo svetnic in svetnikov, ali je ta odlok po predlogu svetnika Valterja Vodopivca 
potreben, ali ne.  

Najprej pa prosim direktorico za pojasnila. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Sedaj se vključujem zraven zato, ker pač tako mi je bilo pojasnjeno. Če mogoče citira 
132. člen zakona. 
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Po 132. členu zakona, kjer je navedeno, da za izvedbo lokacijske preveritve občina 
zaračuna nadomestilo stroškov in občina določi stroške lokacijske preveritve z odlokom, v 
postopku posamične lokacijske preveritve pa jih določi s sklepom. Plačilo nadomestila je 
pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.  
 Glede na to, da je 1. junij mimo in lahko se zgodi, da bodo te vloge za lokacijsko 
preveritev vložene, mi pač moramo imeti en sprejeti odlok. Če sedaj nekaj časa ne bomo 
imeli, naj bi sprejeli brez stroškov, drugim potem bi obračunali. Mislim, da je tu s strani  
zakonodaje jasno, da je to potrebno sprejeti. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Še vedno mislim, da najprej je treba, da občina določi stroške lokacijske preveritve z 
odlokom. Se pravi, da se določi nek okvir koliko stroškov. V posamični konkretni zadevi 
seveda mora izdati sklep in stranka bo na osnovi tega potem to plačala.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
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Da, sam pa se ne strinjam s to razlago. Namreč prvič ne vem, če so vse občine že 
sprejele tak odlok. Drugo, ko sem poslušal utemeljitev, ste mi razlagali, da je potrebno za 
pridobitev gradbenega dovoljenja ustrezna izjava občine, da je gradnja v skladu z akti in 
tako naprej. Tako je bilo povedano. Tudi do sedaj smo imeli nekaj podobnega, kajti pred 
projektiranjem je moral projektant pridobiti lokacijsko informacijo, v kateri je bilo napisano, 
kaj je dovoljeno v skladu z OPN. Kako ne? Mešamo da. Tudi pojme mešamo, vsebina je 
pa ista. Želim vam samo reči nekaj. Da se ne bom nikoli strinjal, da na tak način 
obremenjujemo potencialne investitorje, bodisi fizične osebe, se pravi investitorje zato, 
ker ni potrebno tega, resnično ne. Dajte ceno 1,00 EUR. Napisali ste, da bo to sedem 
takih vlog v letu. Sedem vlog ali pa sedem in pol, ker je 2.000,00 EUR za vlogo in  
15.000,00 EUR pričakujete vi stroškov in s 15.000,00 EUR boste vi, kot razlagate, 
zaposlili dodatne kadre, bodo obremenjeni, bo bolela glava in ne vem kaj vse. Za sedem 
vlog. Lepo vas prosim, to je igranje s, iščem ta pravi izraz, ker nočem biti žaljiv, igranje s 
potrpljenjem občank in občanov, investitorjev. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima Jožef Leban, izvolite. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Prej, ko je šel mimo, mi je rekel, če bom podprl in sem rekel da, vendar nisem točno 
vedel, kaj je napisal. Samo sedaj glede na to obrazložitev, ki jo je dala strokovna služba, 
je odlok potreben, ni drugega. Točno piše v zakonu, da občine z odlokom določijo višino 
nadomestila. Sedaj ali je 1,00 EUR ali 1.500,00 EUR je pa druga stvar. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktorica, izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktoricah občinske uprave: 
Tudi občinska uprava se zaveda, da so ti stroški na prvi pogled zelo visoki. Seveda to ne 
pomeni, da bodo vsi to plačevali, mislim, da je bilo jasno povedano, gre se takrat, ko gre 
za uskladitev s prostorskimi akti. Mi smo sledili temu, kar smo pač skozi zakonodajo in 
izobraževanja, ki jih je ministrstvo pripravilo, pač mestne občine se običajno v te zadeve 
bolj aktivno vključujemo in smo pač prišli do tega, da je to treba sprejeti. Ker so pa vse 
občine trenutno v postopkih sprejemanja, vam danes razen informacij, ki jih je dala za te 
občine, ki so že speljale in sprejele te odloke, drugega ne moremo. Vemo pa, da vse   
manjše občine pa seveda še čakajo in bodo nam sledile, ali pa tudi ne. Ne morem reči o 
tem nič, vem pa, da se jih vedno več pojavlja, tudi pobuda skozi SOS je že bila, da bi 
nekako prišli do nekih stroškov, ki so vedno primerljivi s tem, kar mi predlagamo. 
 Mislim, da je prav, da se prva obravnava danes opravi, da poslušamo tudi vaše 
pripombe, da jih bomo poskušali tudi skozi razpravo preko ZMOS-a poiskati, kaj je še 
narobe, vendar tu, da odlok je potreben, ne vidim razloga, da ni. Ker tu jasno piše. Tudi z 
ministrstva je tudi bilo tako pojasnilo. Ne govorim o drugem odloku, govorim o prvem. Prvi 
je odlok, kjer gre za lokacijske preveritve, kjer vsaj po informacijah, ki jih imam in kar sem 
poslušala. Tu bodo seveda te lokacijske preveritve morale biti zelo dobro utemeljene, če 
bodo odobrene, predlog stranke. Skoraj vse stvari bodo morale biti dokazane, terensko 
pregledane z vsemi strokovnjaki, preverjene, da je dejansko ta zadeva takšna, da gre 
skozi lokacijsko preveritev sprememba plana. To je mini sprememba plana, je pa ta 
seveda dosti krajši čas. 
 Damo poudarjam, da ta člen jasno govori o tem, da moramo nek odlok sprejeti 
zato, da zaračunamo stroške. Kaj bomo naredili, če se postavimo na dve stališči, bomo 
morali pač poslušati voljo mestnega sveta ta trenutek, če se bo mestni svet tako odločil. 
Drugače prepričevala drugih ne bom. Piše pa jasno, da je treba to z odlokom sprejeti. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Anton Harej, imate repliko. 
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Svetnik Anton Harej: 
Imam  vprašanje. Se pravi, klasična lokacijska informacija ne pade v ta odlok? Dobro. 
Samo sprememba OPPN na željo stranke. Dobro. Če recimo želi občina  spremeniti neko 
območje v zazidalno, tu teče OPPN po klasičnem postopku. Se pravi, samo tam kjer je 
fizična oseba oziroma pravna na zahtevo za spremembo OPPN-ja tečejo ti postopki. 
Dobro, hvala lepa. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Edbin Skok, izvolite repliko. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Saj delno sem že izvedel iz poročila predhodnika. Če prav razumem pri gradnji fizičnih 
oseb, pri dograditvi objektov, pri gradnji v okviru nekih stanovanjskih sosesk že danes, 
kjer je nekako neka zaokrožena celota in OPN nekako že jasna zadeva, tu teh stroškov 
naj bi ljudje ne imeli. Imeli bi samo takrat, če bi posegli v nek nov prostor. Primer. 
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Konkreten primer. Ena sprememba oblike in velikosti teh zemljišč, ki so za posamično 
poselitev. Na nekem območju je pač nekaj hiš, tam je posamična poselitev in eden od 
stanovalcev ali pa nekdo, ki bi želel tja zraven priti, bi v bistvu tam rad zidal, ampak je 
ena parcela delno v tem območju, delno izven tega območja in bi bilo potrebno to 
območje razširiti, zaokrožiti in njemu usposobiti parcelo za gradnjo. Na žalost tako kakor 
je pač prostorski akt narejen, če se to zgodi, ta oseba tam ne more graditi, s tem bi mu pa 
to omogočili. Vendar je tako, ko on sproži ta postopek, postopek v bistvu poteka zelo, 
zelo podobno, kakor je sama sprememba akta. On da en elaborat, ki ga moramo 
obdelati, se pošlje vsem nosilcem urejanja prostora, oni dajo pogoje, mi moramo spet to 
pregledati, javno objaviti, pridobiti pač pripombe, zavzeti stališča in potem spet poslati in 
objaviti v Uradnem listu. Tako, da to je majčkena sprememba OPN, ki je sedaj 
omogočena. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
To pomeni, da so v glavnem v mestu OPN-ji že zaokroženi in sprejeti. Tega ne bo. 
Podeželje bo spet tisto, če bo ravno malček…v eni Podlaki bo plačal 2.000,00 EUR. 
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Sama sem pač dala ta primer, to je pri primeru posamične poselitve. Potem imamo drugi 
primer, ko se prostorske izvedbene pogoje na nekem območju lahko spreminja. Recimo, 
da na določenem območju, ki je sicer SSe, imate stanovanjske gradnje, ampak je višina 
objektov dovoljena samo P+1. Nekdo bi želel, da bi se na nekem območju, to se pojavlja 
recimo, ko hočejo nadzidati te vrstne hiše, pa bi želeli imeti še mansardo na vrhu in lahko 
bi dali recimo pobudo, da se v tem območju dovoli nadgradnjo teh hiš. Kar pa je treba 
spet preučiti, ali je to možno, kaj pomeni, gre za zgled tega, pač za vse te stvari, to je 
sprememba potem pogojev, ki veljajo na nekem območju. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Vodopivec, mikrofon prosim. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Na ulici Marija Kogoja so vrstne hiše. P+0,5 in nimajo niti kašče ta prave. Prišel bo eden  
in bo rekel  2.500,00 EUR, jaz bi zidal še en štuk in bo plačal 2.500,00 EUR in vi boste v 
območju spremenili te pogoje. Bo prišel sosed in bo rekel, čakaj malo, daj mi 2.500,00 
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EUR meni, ker sem ti zrihtal, da lahko tudi ti dvigneš. Ali boste vsakemu posebej 
zaračunali?  
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Ne, glejte, ravno zaradi tega je pomembno, da se to prouči in v tem sklopu, ko se bo to 
pregledalo, se jasno ne bo samo enemu dovolilo tam dvigniti oziroma, če je smiselno, bo 
pač potem dovoljeno vsem. Še to, da plačilo ne pomeni, da bo stvar potrjena. Je lahko 
riziko. Dana je pa možnost, ker nekateri že sedaj sprašujejo, ali je možno, da bi mi to 
sami naprej ali kakorkoli. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Še vedno dejstvo ostaja eno. Vem, da je ta nova zakonodaja zelo komplicirana in ne 
vem, če je boljša, po enih ocenah je slabša, kot je bila prejšnja. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za posluh, da ne bo potem izgovorov, da nismo vedeli, nismo slišali. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Razumem, da je zakonodaja lahko slabša, še večji nesmisli so noter v zakonu, kako 
potekajo te možnosti. Ta možnost lokacijske preveritve obstaja in po zakonu jo ima  
pravico koristiti kdorkoli. Po zakonodaji tudi piše, da za ta namen občina zaračuna 
stroške, ki jih določi z odlokom. To je zapisano in tu jaz drugega kot predlagati to, da se 
to sprejme, o višini lahko daste predlog nižji, mi smo se pač tako smiselno pripravili, kot 
sem vam obrazložila, sedaj kaj bomo naprej naredili, vam ne znam povedati. Tako 
plavamo mi v celoti, kakor vi. Ni z namenom tega, da bomo mi kot občinska uprava tu 
služili oziroma zlorabljali, ampak je predpis tako napisan, da pripravimo dokument zato, 
da ga vi obravnavate.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Jožef Leban, replika, izvolite. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Sedaj se spuščamo v vsebino zakona, ki je to omogočil in sedaj daje možnost tudi 
občinam, da nekaj zaračunajo in ta odlok je samo na osnovi tega pripravljen. Sedaj, ali je 
višina prava ali ne, prvo branje, dajte povedati, dajte reči, ali je previsoka, ali prenizka. 
Samo mora biti odlok sprejet. Sedaj debatirati okrog tega, vsebina kaj bo tam, je 
nesmiselno. Kot je povedala direktorica oziroma njena sodelavka, da tisti, ki bo plačal 
2.500,00 EUR, niti ni rečeno, da bo ugodeno in strokovne službe s strokovnjaki, ki se 
bodo s tem ukvarjali, bodo dali odgovor, ali je mogoče to spremeniti, ali ne. To je bistvo.  

Bomo šli še v parlament, naj nam obrazložijo še enkrat? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tomaž Jug, izvolite. 
 
Svetnik Tomaž Jug: 
Imel bi  samo eno kratko vprašanje. Ali se lahko mi kot občina temu odrečemo oziroma, 
da ne sprejmemo tega odloka oziroma sprejmemo odlok, ki tega ne omogoča? Če  
pravilno razumem ta odlok, dejansko ta odlok bo omogočal, da bo  vsak, ki je pripravljen 
plačati, lahko šel v spremembo nekega OPPN-ja kakorkoli. Mislim, ni nujno, da bo 
odobrena, ampak bo lahko sprožil ta postopek, ki pa se je sedaj sprejemal enkrat na dve 
leti. On bo pa lahko vmes hitreje in na drugačen način sprožil te spremembe.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Župan, ste želeli besedo? Izvolite. 
 



  

62 

Matej Arčon, župan: 
Zelo na hitro. Na spremembo zakona, tako imenovani famozni trojček sprememb zakona, 
smo opozarjali občine kar precej časa. Država je naložila naloge na občine. Tudi sedaj 
inšpekcije enostavnih objektov in tako naprej. V povprečnini nam ne da niti centa več, 
ljudi bomo morali na tem področju zaposliti, ker jih nimamo in eno od področij je tudi to 
področje, ki o njem danes govorimo, ki nam zakon nalaga, da je treba dejansko ta odlok 
sprejeti. Bil sem kot predsednik ZMOS-a tudi v poslanski skupini Socialnih demokratov, ki 
so tudi ta zakon zagovarjali, tako, da kolega Valter, vaša poslanska skupina v Ljubljani, 
kateri stranki pripadate. Odgovarjam vam na vprašanje, ker danes sprašujete, naj se 
svetniki odločijo, ali je odlok potreben. Odlok je potreben, ker tako pravi zakon. Vsak si 
predstavlja seveda po svoje. Veste, najboljše je bilo včasih, verjetno so bila ta 
devetdeseta leta, ko so ljudje nekaj plačali, ko so spremenili zemljišče iz kmetijskega v 
zazidalno. Se strinjate? Si plačal in to je to. Ko je bilo to ukinjeno, je vsak povprek kakor 
se mu je zdelo, vlagal noter, ali je bilo odobreno, ali ni bilo odobreno in tako naprej. Sedaj 
pa gre pri temu konkretnemu odloku za konkretne primere tudi za resnost, da človek, ki 
misli resno, da mu na podlagi strokovnih mnenj, analiz, ni nujno, da bo odobreno, nekaj 
plača. Sicer se bo vsak spomnil, vsak bo dal vlogo. Mi bomo morali v treh mesecih brez 
kadra te stvari obdelati, ali bo odobreno, ga ne bo zanimalo popolnoma nič. Je pa 
mogoče ena krajša pot, kot je kolegica Nataša povedala, ki je na meji med zazidljivim in 
zelenim, se lahko zaokroži območje, korigira in človeku ugodi, da ne bo čakal 
spremembo OPN-ja tri leta, bo čakal, ne vem šestdeset dni. To omogočamo. Naj ljudje 
nekaj plačajo za to. Saj brez veze tudi Ljubljana, Novo mesto in ostali niso napisali te 
takse kar tako, ker je lepo. Samo če ne glejte, se bo vsak spomnil rata ali ne rata. Mi 
bomo delali brez kadra.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ljubka Čargo, izvolite. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
Rada bi samo vprašala gospo, in sicer, če je sedaj na primer ena parcela zazidalna, 
druga je pa kmetijska in če ti manjka recimo kakor je bilo sedaj en meter na kmetijskem, 
si moral narediti novo parcelacijo. Sedaj kot razumem, ne bo potrebno, tako, da je pa tu 
verjetno tisti hitri postopek?  
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
V bistvu to nima direktno veze s parcelacijo. Tu je namenska raba. Če se bo namenska 
raba razširila, sedaj, če se na celo parcelo razširi, kar je tudi možno, v kolikor to ni več kot 
20 % tistega, kar že je, pač parcelacije ne bo treba, sicer jo je pa potrebno narediti, 
ampak ne zaradi tega odloka ampak zato, ker imamo mi tako v našem OPN-ju, da pač ob 
gradnji moramo imeti cele parcele. Parcela objekta je ena parcela ali pa več celih parcel, 
iz tega vidika je potem, da se parcelira. Ampak tudi namenska raba je prav, da je čez 
celo parcelo. Je povezano in ni. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik  Miro Kerševan, imate razpravo, izvolite. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Mislim, da bo tako ali tako treba sprejeti, ampak pravilno je, da se uskladimo z ostalimi 
občinami. Da ne bo kot pri vodovodu ali kateri drugi stvari, da se potem ljudje kregajo 
med občinami. Mi imamo cenejše, mi dražje. Da se to uskladi, saj župan, mislim, da to bo 
treba iti skozi. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen je svetnik Anton Harej, izvolite. 
 



  

63 

Svetnik Anton Harej: 
Tudi pri ceni, če smo pri prvem branju, mislim, da je 2.000,00 EUR vseeno malo 
pretirano. Še vedno tudi če damo 500,00 EUR, bo vsak razmislil preden bo dal. Ne 
moremo pa tu zasoliti cene. Ne vem, koliko dela je dejansko zadaj. Razumem, da so 
soglasja Ministrstva za okolje in prostor, soglasja za vodo, elektriko in tako naprej, 
priklopi. Dajmo biti malo vseeno sorazmerni, ne moramo za prizidke računati 2.000,00 
EUR, če hočeš narediti zraven še prizidek 2 m2. Dajmo biti malo modri, človeški. Ne prav 
tako zasoliti. Kakšnih 500,00 EUR je po mojem realno.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktorica, izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Tako kot sem že rekla. Veliko občin je šele v postopku sprejemanja teh odlokov. Se 
strinjamo, bodo verjetno v tem mesecu, drugem, mi spremljamo budno, kdo je že sprejel, 
kakšne vrednosti so sprejeli. Načelno sem že enkrat povedala, so mestne občine zavzele 
enotno stališče po kriterijih, kot jih je ona tudi že obrazložila in smo seveda vsi v enakih 
predlogih. Nam sledijo tudi že manjše občine, ene, ki so pa prav zelo pohitele, imajo pa 
tudi nižji znesek.  

Seveda predlagam, da vam za drugo obravnavo tudi predhodno pokažemo, kaj se 
je v tem času že zgodilo, spremenilo. Mi bomo to spremljali in boste videli, kakšni zneski 
bodo končna oblika. Lahko se bo potem tudi znižalo, zvišalo, ne vem. Mi imamo danes 
prvo obravnavo in se nam zdi prav, da o tem tudi razpravljamo. Vam se zdi primerno 
500,00 EUR. Rada bi samo slišala usmeritve za naprej, kam naj gremo, kaj naj delamo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Vodopivec, postopkovno, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Se opravičujem. Ampak predlagam, da najprej opraviš, ali pa daš na glasovanje 
mestnemu svetu sklep, ali je odlok potreben, ali ne in če mestni svet izglasuje, da je 
potreben, potem pa opravimo prvo obravnavo. Tu je sedaj ratala ena mineštra. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Mineštra seveda. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Eni debatiramo eno, drugi drugo. Očitno jaz slišim, da se že razpravlja o vsebinah. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razpravlja se o vsebinah, ker smo ugotovili, da je odlok potreben, zato, ker v zakonu 
tako piše. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Nismo še glasovali, oprosti. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica Ana Jug, izvolite, replika. 
 
Svetnica Ana Jug: 
Rada bi nekaj vprašala glede na to, da je v mestu več takih urbanih naselij enakih 
rečemo, kaj jaz vem, prej je eden rekel Marija Kogoja, Ledine in tako naprej. Če se bo za 
eno vrstno hišo, en objekt v tistem naselju nekaj spremenilo, potem bo skazilo celo 
naselje. Kako bo v takem primeru in kako bo s stroški v takem primeru? 
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Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Poskušala sem dati tak primer mogoče, da bi bilo najbolj plastično in razumljivo. Tak 
primer, ko se da v enem takem naselju odpustek, da se nekaj zviša, je pač to potrebno 
kot ste rekla, pregledati strokovno v širšem smislu in kaj to prinese ne samo za tisti objekt 
ampak za celo ulico, ali pa nek pogled na mesto in prav to je ta strokovna preveritev, ki jo 
je potrebno izvesti. Ta pač zahteva tudi druge nosilce in po navadi verjetno tako, če bi se 
nekdo izmislil bom rekla, sedaj sem dala tak primer, da se lažje razumemo, verjetno bi bil 
zavrnjen, v kolikor se ne bi  izkazalo, da je načeloma smiselno za celo ulico.  
 Sama se pa strinjam. Tu je vprašanje stroška, to je res,  lahko pa je interes ulice 
in se zmenijo in investira ena ulica, da bi se omogočilo na tisti ulici nekaj takega narediti. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Miro Kerševan, imate besedo. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Nekako ne vidim cene med mestnimi občinami in navadnimi. Mislim, da bo neprijetno, ko 
bo sosednja občina imela nižje. Spet bomo ljudje na podeželju izpostavljeni, volitve so tu, 
spet Mestna občina Nova Gorica dela nekaj več kot ostali. Dajmo se uskladiti.  

Še nekaj, če ti prosiš 2 m2 ali pa 3, bi morala biti tudi cena usklajena na 
kvadraturo. Dobro, stroški so lahko nižji, ali pa višji, ampak dajte se uskladiti z občinami, 
ker smo ljudje in živimo hribovsko tri, štiri občine skozi in dajmo malo popaziti in dajte se 
uskladiti z ostalimi ne glede na mestno občino. 
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Lahko odgovorim tudi še na to? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Da, izvolite. 
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Mogoče bi samo toliko kar sem pregledala, kar je možno videti preko interneta, kje so že 
sprejele te mestne občine, ko sem govorila, ampak sprejete imajo po tej ceni tudi  
Logatec, Pivka, Trzin, Medvode, Ilirska Bistrica, Ruše, te imajo v obravnavi na tej višini in 
tudi Občina Šempeter – Vrtojba. Te druge naše bližnje občine še niso imele, ker imajo 
seje, ali so imele koncem maja, prav v začetku junija, tako, da še ni prišlo to v obravnavo.  

Ker ste rekli sedaj, kakšne objekte se zida. Za majhne ali za večje. V bistvu tu se 
gre za prostorske pogoje, tako, da to dostikrat ni odvisno kakšen objekt se zida. V bistvu 
ni taka razlika ali je za manj zahteven ali zahteven objekt. Je pa res, da ima Maribor v 
obravnavi, kjer je ta osrednji del za določanje prostorskih pogojev, niso sicer dosti nižje 
cene, ampak ima pa ločeno za zahtevne in manj zahtevne in enostavne in nezahtevne 
objekte. Mislim, da ima 2.000,00 EUR in 1.800,00 EUR. Mislim, da ima eno tako razliko. 
Tako, da to smo pripravljeni še pregledati.  

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Stanko Žgavc, imate repliko, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Tudi sam smatram, da ne bi preveč hiteli, ker imamo slabe izkušnje s hitenjem. Vidim pa 
tudi, da imate določene podatke, ampak nam svetnikom nam jih niste dali. Če ne bi 
Vodopivec tam zakuhal zadevo, najbrž bi glasovali, potrdili in bi prvo branje šlo kar takoj v 
drugo, kar je tudi navada. Tako, da moje mnenje je, da naj ne bi hiteli.  

Tudi to kar pravi kolega Kerševan je pomembno, kako bodo druge občine zadevo 
obravnavale in sprejele in končno kakšno ceno bodo za te postopke postavile.  

Vprašal bom pa še to.  Koliko zahtevkov, vlog imate s področja te problematike, ki 
vas obremenjuje oziroma, ki čakajo na vaše delo? To me zanima.  
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Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Za enkrat še nimamo nobenih zato, ker je to povsem nova stvar. Do sedaj niso bila 
možna na tak način sploh vlaganja. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 
Se opravičujem, lahko sem bil nejasen. Se pravi, iz podobne vsebine spremembe 
namembnosti koliko imate tega gor in čaka in občani bentijo. To bi rad.  
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Težko rečem sedaj številčno, je pa zelo dosti prav za tak primer, kakor sem povedala, kot 
prvi recimo za zaokrožitev te posamične poselitve je pa kar nekaj vlog, ki imajo to 
vprašanje. Številčno sedaj nisem pač tega pogledala še. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Edbin Skok, imate razpravo. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Malo sem ujel iz nastopanja in razprave, da bo ta lokacijska preveritev potrebna tudi za 
enostavne objekte. Kaj bo to tudi za objekte za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje? 
To je eno vprašanje.  

Naslednja zadeva, ki me tudi zanima je še ena stvar, in sicer, ali je predvidena 
tudi kolektivna vloga, to je primer za naselja? Kolektivna vloga za naselje, da neko 
naselje poda lahko skupno vlogo, če želi nekdo nadgraditi, da potem urejajo skupaj, če jih 
je več takih, ki bi lahko nadgradili. To je drugo vprašanje.  

Naslednje vprašanje  oziroma pobuda mi gre pa v smeri, da bi ločevali objekte po 
zahtevnosti. Ker sedaj za eno proizvodno podjetje, ali pa za en trgovski center je verjetno 
ta zahtevnost nekoliko manjša kot za eno stanovanjsko hišo, ali pa za nek prizidek k hiši, 
ali pa neka zadeva že zaradi komunalnih napeljav, poseganja v prostor, izgleda in tako 
naprej. Se pravi, da bi to obravnavali po nekem hitrejšem postopku, po nekem 
enostavnejšem postopku in tudi po neki enostavnejši oziroma nižji ceni. To je moja 
pobuda. 
 Kot zadnje pa še ena zadeva, ki se mi je utrnila pri tej stvari. Glejte, če bo nekdo 
imel denar in bo hotel spremeniti in bo plačal 2.000,00 EUR in bo imel tudi denar, da bo 
pač pridobil lobiste in bo to se spremenilo. Tako, da bo spet nekdo nastradal, ki ne bo 
imel denarja. To je potem spet problem, da nekateri ne bodo mogli zidati. To je moj 
pomislek.  
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Ali lahko odgovorim? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
V bistvu najprej bi opomnila na to, da te spremembe niso take, zato so te tri skupine 
sprememb, niso tako velike, da bi to omogočale kar gradnjo enega industrijskega objekta 
ali ene take stvari. To ne. Gre za dosti manjše spremembe, za povečave. To je prva 
stvar. 
 Kar se tiče enostavnih objektov. Tudi enostavne objekte se lahko gradi samo na 
stavbnih zemljiščih, na kmetijskih zemljiščih ne moremo graditi nič, razen prav res redkih 
stvari oziroma, če se ukvarjamo s kmetijstvom. V tem primeru tudi za enostavni objekt 
moramo ravno tako pridobiti, da naredimo eno povečavo te posamične poselitve, tudi za 
tisto rabimo dobiti stavbno zemljišče in postopek poteka zelo podobno, kot če bi tam 
delali eno stanovanjsko hišo. 
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Svetnik Edbin Skok: 
Pod vprašanje, če lahko, prosim. Enostavni objekt je tudi letna kuhinja. Letna kuhinja je 
tudi enostavni objekt, ki po pretekli zakonodaji ne posega v prostor na način, da je 
potrebno gradbeno dovoljenje. Po novi zakonodaji ali bo tudi za letno kuhinjo, katerih je 
kar nekaj v naši občini, potrebna ta preveritev za 2.000,00 EUR, ker potem bo ta 
preveritev za 2.000,00 EUR višji strošek kot letna kuhinja. 
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
S tem se strinjam. Letna kuhinja je enostaven objekt, ki tako po prejšnji zakonodaji kakor 
po sedanji je vedno lahko narejen na stavbnem zemljišču, ne na kmetijskem. V tem 
primeru bi moral pač imeti spremembo za stavbno zemljišče. Za letno kuhinjo se to ne bo 
splačalo izvesti. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Miro Kerševan, ste že imel razpravo. Ste že imel razpravo, ne morete imeti še 
enkrat. Svetnik Miro Kerševan, še ena replika. Izvolite. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Mene zanima nekaj, ali bo to res rešeno v šestdesetih dneh, kar bo dobro, ker ljudje so 
sedaj čakali deset let in na koncu so dobili, ali pa niso dobili? Če bo to rešeno v 
šestdesetih dneh, je zelo dobro. 
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Da, šestdeset dni je zakonsko določeno in mi bi želeli, da bi bilo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Anton Harej, imate repliko, izvolite. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Mene zanimajo kmečke lope, tiste, ki so že postavljene in tiste, ki se bodo postavljale. Ali  
zapadejo pod to, se pravi, morajo pridobiti, če so na kmetijski površini? 
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Mi imamo po današnjem OPN možnost postavitve do 40 m2 lope za spravilo kmetijskega 
orodja, ampak samo v primeru, če si lastnik 1 ha zemljišč oziroma 0,5 ha nekega nasada. 
Imaš pravico postaviti tako lopo kot enostaven objekt na teh zemljiščih, če ne, je ne 
moremo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Valter Vodopivec, ali še vztrajate? Anton Harej, razpravo ste že imel. Nimate več 
razprave. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Samo pod repliko. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Vztrajam pri mojem predlogu, da se najprej mestni svet izjasni in izglasuje, ali je odlok 
potreben, ali ne in potem se začne prva obravnava. Gospod predsedujoči. Tako piše v 
poslovniku.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Kaj piše v poslovniku, če v zakonu piše, da je odlok potreben in mi izglasujemo, da ni 
potreben? 
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Svetnik Valter Vodopivec: 
Tega v poslovniku ne piše. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Me zanima, kaj bo potem. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ne prehitevajmo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se pravi, dajem na glasovanje predlog svetnika Valterja Vodopivca, da glasujemo o tem, 
da ta odlok ni potreben. 
  
Svetnik Valter Vodopivec: 
Oprosti predsedujoči, povej, kaj pomeni za? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Vi ste dali predlog, da se glasuje, da odlok ni potreben. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Torej,  tisti, ki glasuje, da odlok ni potreben, glasuje za, glasuje, da ni potreben. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tisti, ki glasuje za se strinja z vami, da odlok ni potreben, tisti, ki glasuje proti, se strinja s 
tem, kar piše v zakonu, da je odlok potreben. Se razumemo. Tisti, ki smatra, da je odlok 
potreben mora glasovati proti predlogu svetnika Valterja Vodopivca. Proti pomeni stisniti 
rdečo tipko, za zeleno. 
 Dajem na glasovanje predlog, da Odlok o določitvi nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica, ni potreben Glasujemo. 
 
Od 21 svetnikov jih je 6 glasovalo za, 11 proti. 
ZA so glasovali: Tatjana Krapše, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Edbin Skok, Valter 
Vodopivec, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Egon Dolenc, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž 
Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Marko 
Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog ni bil sprejet. 
 
Smo ravno v obratni situaciji, da je odlok potreben, sedaj pa lahko razpravljamo. Se pravi, 
razprava je bila že opravljena, večina ste izkoristili razpravo in dve repliki.  
 Razpravo ima svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dajmo biti korektni, do sedaj nisem razpravljal o vsebini. Ker je to prva obravnava, imamo 
možnost predlagati svoje poglede, svoje številke in potem bo oddelek pripravil gradivo za 
drugo branje z upoštevanjem naših predlogov in pripomb.  
 Predlagam, da se za trikrat znižajo zneski v vseh treh alinejah 2. člena. V 2. členu 
predlagam, da se za prvo alinejo napiše 500,00 EUR, za drugo 1.000,00 EUR in za tretjo 
700,00 EUR.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo in zaključujem. dajem predlog pod točko številka 16. na 
glasovanje in sicer Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve 
v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava). Prosim za glasovanje. 
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 Dajem na glasovanje, da se o predlogu Odloka o določitvi nadomestila 
stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava 
in se upošteva predloge in mnenja iz razprave. Glasujemo. 
 
Od 20 svetnikov jih je 14 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Tomaž Jug, Uroš 
Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Anton Peršič, Tanja Pipan, 
Karmen Saksida, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na zadnjo 17. točko današnjega dnevnega reda. 
 
 
 
17. točka dnevnega reda 
 Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za  

spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova 
Gorica  

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Vodopivec, imate tu isti predlog? Enak predlog. Se pravi, svetnik Vodopivec ima 
tudi pri tej točki enak predlog, kot ga je imel prej. Pravi, da tudi ta predlog odloka ni 
potreben, tako, da dajem na glasovanje.  

Izvolite pojasnilo. 
 
Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor: 
Tu bi mogoče samo to povedala, da tu pa dejansko zakon navaja, da občina lahko 
zaračuna takso za pobude, ali pa se odloči, da tega ne bo zaračunala.  

Zakaj smo se odločili, da bi se zaračunalo za pobude? Predvsem zato, da se 
vlagajo resne pobude, argumentirane, ker se dostikrat dogaja, da pobude pridejo tako 
napisane, če bo šlo skozi, ali pa če ne bo šlo skozi, ampak potrebno jih je obdelati, 
potrebno jih je pogledati, potrebno je na njih odgovoriti. Tako, da eden bistvenih razlogov 
je ta. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Replika, svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dovolite mi, da sem malo ciničen, ali pa ne vem, kaj bi temu rekel. Ta predlog odloka se 
da razlagati tudi tako, da bo občinska uprava nekaj naredila, kar je dolžna sicer narediti, 
če boš dal 200,00 EUR, sicer pa ne bo naredila zato, ker je prevelik naval dela in tako 
naprej.  

Lepo vas prosim, ali tudi drugi imamo take situacije v službah, da če je preveč 
dela, rečemo, veš kaj, daj 200,00 EUR, potem bomo pa kaj naredili. Lepo vas prosim, ne 
se šaliti z občani in občankami.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktorica, izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske  uprave: 
Ta občinska uprava se trudi delati tako, kot mislimo, da je dobro in koristno za občane in, 
da bo porabljen denar resnično za namene, za katere delamo. Tudi zato smo sedaj že 
takoj na začetku in tudi če ne bi svetnik to rekel, poudarili, da tu piše »lahko«. Dogovor 
med mestnimi občinami še enkrat bom povedala, da smo se pogovarjali, da gremo vsi v 
to, pri prvem nismo razpravljali ali gremo, ali ne, pri drugem tudi manjše občine mislim, da 
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po spremembi te zakonodaje bodo ugotovile sčasoma, kaj pomeni ta sprememba  
zakonodaje za občine. Ne sprejemam pa sedaj očitka, da mi namerno nekoga želimo 
obremenjevati. Mi smo ta predlog pripravili, zato imamo danes razpravo. Jasno smo 
povedali, da zakon govori »lahko«, svetniki imate vso pravico, da se odločite, da tudi ne 
bomo zaračunavali. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Edbin Skok, prijavite se na repliko, prosim, da bo uradno. Izvolite repliko. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
V tem primeru se pa strinjam z gospo direktorico. Če nekdo individualno poda nek 
predlog, da bi spremenil nekaj v svojem okolju in poda pač to pisno vlogo, terja neko 
porabo resursov v občinski upravi in je prav, da plača. Tu sam ne vidim nobenih spornih 
zadev.  

Problem pa vidim tam, kjer se je to dogajalo in so se spremenile namembnosti v 
okviru prostorskih planov, kjer ljudje niso dali nobenih pobud in sedaj, če bodo hoteli spet 
spremeniti, da ne bodo plačevali nesramno visokih nadomestil za nepozidana stavbna 
zemljišča, bodo spet plačali. To pa ni prav. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Dajem na glasovanje predlog svetnika Valterja Vodopivca, da predlog Odloka o določitvi 
takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o 
OPN Mestne občine Nova Gorica ni potreben. Se pravi, postopek je isti, kot je bil prej v 
prejšnji točki. Tisti, ki se strinja, da tak odlok ni potreben, glasuje za, tisti, ki se strinja, da 
ta odlok je potreben, glasuje proti. Glasujemo.  
  
Od 21 svetnikov jih je 8 glasovalo za, 11 proti. 
ZA so glasovali: Tomaž Jug, Miro Kerševan, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Ana 
Jug, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Marko Tribušon, Miran 
Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog ni bil sprejet. 
 
Se pravi, svetniki in svetnice ste se odločili, da ta odlok ni potreben. Sprejet je predlog 
svetnika Valterja Vodopivca. Je potreben, je potreben, se pravi, smo glasovali proti. Tudi 
ta predlog odloka je potreben.  
 Odpiram razpravo. Svetnik Valter Vodopivec, izvolite. Nimate? Odlično. Odbori? 
Svetnica Karmen Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Sprašujem vse tiste, ki ste potrdili, da je odlok potreben, kolikokrat ste poskusili, ker ste 
nujno rabili spremembo OPN, čakati na spremembo OPN in koliko časa ste čakali na 
spremembo OPN? Spreminjanje občinskega prostorskega načrta je osnovna naloga 
občine. Ne misliti, da ljudje res prihajajo sem, vsaj jaz ne morem stati na tem stališču, in 
kar tako vlagajo spremembe. Ljudje ne kar tako vlagajo sprememb OPN. Vlagaš jo takrat, 
ko jo nujno rabiš in takrat, ko jo nujno rabiš, čakaš sedaj in boš čakal tudi v bodoče, ker 
vemo, kako se s poslujejo pri nas zakonski roki, dve ali pa tri leta, če boš šel v skrajšan 
postopek, boš čakal tri leta. Sedaj pa boš še 300,00 EUR plačal na vrh, da boš tri leta 
čakal. To je nesprejemljivo in ste vlekli, da ni enako. Popolnoma enako je kot pri prvem 
odloku, samo s to razliko, da je pri prvem vlog bistveno manj kot pri OPN. Ne misliti, da 
ljudje vlagajo spremembo OPN kar tako, zato, ker jim je dolgčas. To delajo zato, ker 
nujno potrebujejo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
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Direktorica, ste želela besedo? 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Seveda tu ne bom prepričevala. Izkušnje so takšne in drugačne, veliko ljudi vlaga zato, 
ker rabijo, je pa tudi veliko vlog in resnično vabim svetnico, da mogoče pride pogledati, 
da ji pokažemo, ne gre niti toliko za to zadevo. Ta zadeva sprememba pobud, ki jo 
vložijo, seveda ima zadaj postopek, ki ga moramo speljati za razliko od tega, da ko se 
izda potem, da je spremenjena namenska raba, kolikor sem razumela razlage, se izda 
odločba, katere posledica, če ni v redu izdana odločba, če nima vseh elementov in če je 
zavrnilna, ali kakorkoli, ima možnost upravnega spora po novem. Tu je seveda kar velika 
tudi odgovornost neposredno uslužbenca, ki podpisuje te zadeve. Rada bi samo 
opozorila, da še vedno po vsem, kar smo predebatirali, pa je sprememb ogromno in niti 
vseh odgovorov nimamo ne mi, ne upravna enota, ne ministrstvo, kaj se bo dogajalo na 
področju te nove zakonodaje, ker ni ne sodne prakse, niti ne vemo, kako bomo ene stvari 
delali še, ker ni jasnih odgovorov. 
 Tu smo si bile občine zelo enotne in zato smo to predlagali. Vzela sem na znanje 
tudi to, kar je svetnik Skok govoril, da se bo to spet nekaj zlorabljalo, če smo mi nekaj 
spremenili proti volji, kolikor sem razumela v tem primeru, bo sprememba brezplačna, da 
se ugotovi, da je to, to. Sedaj seveda o višini. Sama sem razumela prvo razpravo, 
razumela sem to razpravo, ki je ni bistveno dosti. O višini se bomo še pogovarjali in bomo 
seveda budno spremljali. Tudi mi si želimo, da bi bistveno manj obremenili ljudi. 
Popolnoma razumem to, čeprav upam, da mi nikoli ne bo treba dati nobene vloge. Tudi 
sama mislim, da je korektno, da vas seznanimo, preden pripravimo odlok, vsaj odbore ali 
pa celo svetnike s podatki, kako potekajo pri drugih. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Anton Harej imate repliko? 
 
Svetnik Anton Harej: 
Rad bi samo pojasnil oziroma svetnica Karmen, ki ste se pač razburila. Točno tako, 
prihajale so pobude in kaj se jim je povedalo, da se ne da spremeniti in je čakal eno leto, 
je čakal dve leti, je čakal tri leta, ko se bo spremenil OPN, se bo spremenilo tudi to. 
Vendar leta so tekla in ni bilo rešitev. Sedaj pa v treh mesecih ti mora vseeno odgovoriti. 
Tudi če je negativno, ampak boš dobil odgovor, boš vsaj vedel, pri čem si.  
 Se pa strinjam, da je 2.000,00 EUR odiranje. 2.000,00 EUR je odiranje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Očitno smo že vsi malček utrujeni. Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo 
zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se o Odloku o določitvi takse za 
obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o 
OPN Mestne občine Nova Gorica opravi druga obravnava in se pri tem upošteva 
predloge in pripombe iz razprave. Glasujemo. 
 
Od 19 svetnikov jih je 9 glasovalo za, 2 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Egon Dolenc, Ana Jug, Uroš Komel, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
PROTI sta glasovala: Karmen Saksida, Valter Vodopivec. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Hvala lepa za konstruktivno sejo in nasvidenje prihodnjič. Še župan želi besedo. Izvolite.  
 
Matej Arčon, župan: 
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Včeraj sem obvestil vodje svetniških skupin, ne vem, če so vas obvestili naprej, verjetno 
so pozabili, da bo 16. ali 17. julija, zdi se mi, da 16., skupna seja treh občinskih svetov 
Šempeter, Gorica, Nova Gorica zaradi predstavitve projekta Isonzo – Soča v Perli. 
Vabljeni.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri. 
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