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Številka: 900-19/2013-4 
Nova Gorica,  11. december 2013  
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
10. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 11. decembra  
2013 v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 15.00 uri.  
 

Sejo je vodil Matej Arčon, župan mestne občine. 
 

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

 

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

 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 26 svetnikov, in sicer: Dejana Baša, Tomaž 
Belingar, Bojan Bratina, De Brea Viljem, Kaja Draksler, Oton Filipič, Aleš Jakin, Miro 
Kerševan, mag. Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, mag. Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž 
Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, 
Tomaž Zarifa, Robert Žerjal in Stanko Žgavc.     
 
Opravičeno odsotni: mag. Lara Beseničar Pregelj, mag. Mirjam Bon Klanjšček, dr. Robert 
Golob, Tomaž Horvat, mag., mag. Tomaž Slokar, Srečko Tratnik 
 
 
Seji so prisostvovali: 

 mag. Vesna Mikuž,  direktorica občinske uprave 

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

 Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  

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

 Tomaž Štokelj, predstavnik Holdinga Slovenske elektrarne 

 Vladimir Gabrijelčič, direktor Soških elektrarn 
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 
- Milojka Valantič in  
- mag. Darinka Kozinc.   
 

Od 22 svetnikov jih je 17 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Kaja Draksler, Miro Kerševan, Darinka 
Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Valter Vodopivec, Tomaž 
Zarifa, Stanko Žgavc. 
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Matej Arčon, župan: 
Spoštovane svetnice in svetniki, imamo rahle težave z internetno povezavo. Ne glede na 
to, bi začeli s sejo.   

Danes je deseta, lahko bi rekli jubilejna izredna seja Mestnega sveta MONG. 
Predlog dnevnega reda obsega eno točko, in sicer Problematika ukinjanja in siromašenja 
institucij ter gospodarskih subjektov javnega značaja.  

Na sejo so bili vabljeni predsednica vlade mag. Alenka Bratušek, ki se je pisno 
opravičila, opravičili so se in na sejo so bili vabljeni tudi predsednik uprave Pošte 
Slovenije, Ministrstva za finance, minister Čufer, Slovenske železnice in Nova KBM, g. 
Hauc, ki so se opravičili po telefonu, pisno se je opravičil direktor HSE in po njegovem 
pooblastilu je tu prisoten g. Tomaž Štokelj in danes je tu tudi direktor družbe Soške 
elektrarne, g. Vladimir Gabrijelčič. Opravičili so se tudi pisno direktor družbe ELES, g. 
Aleksander Mervar, oba naša poslanca zaradi izredne seje, pisno je poslal opravičilo tudi 
predsednik uprave HIT-a Dimitrij Piciga in mislim, da sem zajel vse. Predsednik uprave 
Telekoma se ni opravičil. Torej, na današnji seji sta se vabilu odzvala samo predstavnik 
HSE in direktor družbe Soške elektrarne.  

 
PRILOGA 1 

 
Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. Prijava. Razprave ni. Na glasovanje 
dajem predlog dnevnega reda. Glasujemo.  

 
Od 23 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Viljem De Brea, Kaja Draksler, Oton 
Filipič, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko 
Žgavc. 
 
Ugotavljam, da je sprejet naslednji dnevni red:  
 
1. Problematika ukinjanja in siromašenja posameznih institucij ter gospodarskih 

subjektov javnega značaja.  
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Problematika ukinjanja in siromašenja institucij ter gospodarskih subjektov 
javnega značaja 

 
Matej Arčon, župan: 
Pobuda za sklic izredne seje je nastala s strani svetnika Valterja Vodopivca in tudi 
dogovora na zadnji seji občinskega sveta, da se skliče sejo na omenjeno problematiko. Z 
vodjami svetniških skupin smo se v tem času dvakrat sestali in predlagali tudi sklepe, ki 
jih imate v gradivu. Kolikor imate še dodatne sklepe, jih prosim posredujete v pisni obliki, 
raje kot po elektronski pošti, ker trenutno ne deluje.   

Problematika je zanimiva in aktualna. Dejansko je potrebno, da se politika tudi na 
lokalni ravni poenoti in ustavi z dogajanjem oziroma siromašenjem podjetij, ki delujejo na 
našem območju, da se naš glas sliši tako na vladi kot tudi v parlamentu in da skušamo 
oblikovati take sklepe, ki bodo ohranjala kvalitetna delovna mesta na našem območju.  
Kot sem zadnjič povedal, smo imeli z župani šestih občin zaradi bojazni, ki so se 
pojavljale v zadnjem času, dva sestanka z direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne g. 
Košorogom. Na tem sestanku je bil prisoten tudi predsednik družbe Soške elektrarne g. 
Gabrijelčič, ki bo v nadaljevanju tudi verjetno povedal svoja stališča in z direktorjem Pošte 
Nova Gorica. Pisnih zagotovil seveda ni, iz razgovorov, ki smo jih imeli pa je bilo slutiti, 
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da so naše bojazni odveč, ampak težko je verjeti, dokler nimaš nekaj napisanega na 
papirju. Pri Soških elektrarnah nam je bilo ustno obljubljeno, da se ohranjajo v taki obliki 
kot so, da je največji problem tisto, kar je aktualno v zadnjem tednu, ali pa mesecih ali pa 
letih, to je izgradnja T6. Drugo pa je Pošta, kjer nam je direktor obrazložil, da gredo pač v 
racionalizacijo na nivoju celotne pošte, ki obsega 6200 zaposlenih, odpustili bi jih okrog 
230, na naši pošti tako kot nam je bilo povedano od 4 do 6 ljudi. Ne glede na to, smo mi 
ostali stališča, da uprava Pošte mora ostati v Novi Gorici, ampak odgovora in njihova 
stališča do sedaj pač nismo še prejeli.   

Problem je seveda tudi reorganizacija naše banke, ki je bila že pred dvema 
desetletjema zgubljena, ampak občutek imamo, da se siromaši samo Poslovna enota 
Nova Gorica in ne Poslovna enota Maribor. Poslovna enota Nova Gorica deluje dobro, 
bolje kot Maribor, ampak mislim, da v tem trenutku najbolj nastradajo naše občanke in 
občani oziroma delavci, ki so zaposleni v tej enoti. Toliko na kratko za uvod.  

Še nekaj besed o HIT-u. Mislim, da je svetnik Jakin poslal vsem svetnicam in 
svetnikom tudi stališča šestih županov in njega, kot predstavnika malih igralničarjev, 
predstavnika igralnih salonov in predstavnika nadzornega sveta v HIT-u glede 
spremembe zakonodaje, ki je bila tudi umaknjena iz procedure, kjer pričakujemo nov 
predlog, do katerega se bi opredelili takrat, ko bo le ta zagledal luč. Stališča imate tudi v 
elektronski obliki.   

Odpiram razpravo na to temo. Prijave. Prvi prijavljen in pobudnik za sklic seje je 
Valter Vodopivec, izvolite. 

  
Svetnik Valter Vodopivec: 
Mislim, da je potrebno uvodoma še enkrat izpostaviti razloge. 
 
Matej Arčon, župan: 
Trenutek. Se opravičujem, ali imate razpravo kot svetnik ali kot predstavnik svetniške 
skupine?  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Kot predstavnik svetniške skupine.  
 
Matej Arčon, župan: 
Dobro.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Zdi se mi potrebno, da še enkrat predstavimo razloge, ki so na naši svetniški skupini 
pripeljali do tega predloga po sklicu te izredne seje. Namreč, v zadnjem obdobju smo v 
Novi Gorici oziroma na njenem širšem območju priča vse pogostejšemu ukinjanju 
posameznih državnih institucij, gospodarskih subjektov v državni lasti oziroma prenosu 
le-teh iz območja Nove Gorice oziroma širšega območja Goriške. Kot že omenjeno na 
prejšnji seji, se je že zgodila selitev UJP v Postojno, selitev poslovne enote ELES-a v 
Divačo, vsaj polovico te, prenos pomembnih poslovnih funkcij Zavarovalnice Triglav v 
Ljubljano, enako velja tudi za Telekom.  

Tudi napovedana reorganizacija Pošte in s tem ukinjanja Pošte v Novi Gorici kot 
samostojnega subjekta, z zapiranjem poslovalnic Nove kreditne banke Maribor, 
napovedana reorganizacija HSE, ki se dotika tudi družbe Soških elektrarn znotraj 
Holdinga Slovenskih elektrarn, novo je žal tudi to, da se ta trend siromašenja še nadaljuje 
tudi v zadnjih dnevih. Tako smo bili priča izjavam ministra Omrzelja, da namerava združiti 
vseh pet družb distribucije v eno in s tem bo prihranil ogromne milijone, enako se nam 
dogaja tudi žal v državnem zboru, ko poslanci z amandmaji v bistvu onemogočajo razvoj 
in delovanje distribucijskih podjetij kot distributerje, s tem ko koncentrirajo in omejujejo 
izvajanje koncesije samo na eno družbo. V zadnjih dneh se širijo tudi govorice o selitvi 
Kmetijsko gozdarskega zavoda. To je ena redkih inštitucij, če ne edina, ki pokriva celotno 
Primorsko in ima še sedež v Novi Gorici in še bi lahko naštevali.  
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Vse to pomeni siromašenje Goriške, tako gospodarsko kot upravno. To ima za 
posledico izgubo pomembnega števila kvalitetnih delovnih mest v regiji, pomeni tudi 
odkrito demografsko siromašenje regije, kar je ob obmejni legi še toliko bolj zaskrbljujoče. 
Dejstvo je namreč, da vsi mladi, ki študirajo v centru, v Ljubljani, se vse težje vračajo na 
naš konec, ker praktično nimajo primernih delovnih mest.  

Zaradi vsega tega naštetega bomo Socialni demokrati podprli predlagane sklepe v 
gradivu. Ker pa se zavedamo, da moramo tudi sami narediti vse, kar je v naši moči, da se 
zaustavi negativni trend, menimo, da je nujno pripraviti in sprejeti ustrezne programe za 
odpiranje kvalitetnih delovnih mest na območju Goriške. Hkrati pa je potrebno zajeziti 
trend, ki se v zadnjih dvajsetih letih vse boj kaže v izgubi javnih funkcij, ki jih je Goriška 
nekoč že imela.   

Zgolj poziv vladi in ostalim pristojnim inštitucijam po našem mnenju ne bo dovolj. 
Zato poleg predlaganih sklepov, ki so v gradivu, Socialni demokrati predlagamo 
mestnemu svetu v sprejem še naslednje sklepe: 
1. Župana Mestne občine Nova Gorica se zadolži, da skupaj z župani sosednjih občin 
zahteva od vlade in drugih pristojnih institucij, da v skladu s svojimi pristojnostnimi 
zadolžijo odgovorne v državnih institucijah in družbah v javni lasti, da pred kakršnokoli 
odločitvijo glede prenosa sedeža institucije ali družbe, kakor tudi njenega dela, obvezno 
pridobi mnenje lokalnih skupnosti oziroma županov.  
2. Občinsko upravo se zadolži, da pristopi k pripravi strategije nastopanja do državnih 
institucij z namenom ohranjanja oziroma privabljanja novih državnih subjektov na naše 
območje. K temu naj povabi tudi sosednje občinske uprave. Prav tako naj skupaj 
pripravijo strategijo odpiranja novih delovnih mest na našem območju, tako v javnem kot 
zasebnem sektorju. Ta dokument naj predvidi konkretne ukrepe in spodbude za odpiranje 
novih delovnih mest   
3. Z vsemi sprejetimi sklepi na današnji seji naj se seznanijo občinski sveti sosednjih 
občin.  

PRILOGA 2 
 

Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Tudi v našem svetniškem klubu se tako, kot sem prepričan vsi ostali, zavedamo situacije, 
v kateri se je znašla Nova Gorica in goriško gospodarstvo. V celoti se pridružujemo  
predlogu Socialnih demokratov za sklic izredne seje. Ne bi našteval, katera so najbolj 
pereča področja za goriško gospodarstvo, ne bom omenjal Pošte, ne bom omenjal HIT-a, 
Gozdnega gospodarstva, Soških elektrarn in tako naprej, vse imajo skupni imenovalec, in 
sicer nižanje delovnih mest, za vsakega zaposlenega je izguba delovnega mesta eden 
najhujših stresov v življenju. Kljub temu pa bi se ustavil pri, po moji oceni najbolj perečem 
problemu, to je rezanju uprave pri Novi kreditni banki Maribor, Področje Nova Gorica.  

Ob združitvi KBM in Kreditne banke Nova Gorica je tako uprava banke kot Banka 
Slovenije in Ministrstvo za finance zagotavljala, da bo šlo še naprej za partnerski odnos, 
da se za goriški del ne bo spremenilo praktično nič. V zadnjih letih in predvsem s 
potezami uprave banke v zadnjem času pa ugotavljam, da ni od partnerskega odnosa 
ostalo praktično nič. V Novi Gorici imamo Novo KBM praktično še vedno za svojo banko. 
Obseg depozitov v banki je ocenjeno po odstotku 40 % iz novogoriškega dela, kar je 
ogromen procent. Delež slabih kreditov v novogoriški podružnici je zanemarljiv glede na 
slabe kredite v ostalih delih banke. Po drugi strani pa gre za kreditiranje lokalnega 
gospodarstva na goriškem, le cca 10 % vseh kreditov, da ne govorim o sponzorskih in 
donatorskih sredstvih, od katerih gre v novogoriški del samo približno 5 %. Nesorazmerje 
je več kot očitno.   

V zadnjem času je bila s strani uprave banke novogoriški podružnici letos odvzeta 
večina pooblastil in se praktično vse štabne funkcije izvajajo v Mariboru. V lasti Nove 
KBM je tudi leasing hiša, ki ima sedež v Novi Gorici, v zadnjem času se posega tudi v 
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upravljanje te družbe in bati se je, da ne bo tudi ta družba zaprla vrata in se selila v 
Maribor. 

Tako centralistično obnašanje pomeni, da o odločitvah v našem mestu odločajo 
ljudje, ki se na naše gospodarstvo praktično ne spoznajo, povečujejo se tveganja, da se 
posojena sredstva ne bodo vrnila, po drugi strani pa se posojila za zdrava podjetja, za 
zdrave posle praktično ne podeljujejo več. Ne gre spregledati, da je praktično celotno 
evropsko gospodarstvo naslonjeno na majhne lokalne banke in ugotavljam, da smo 
lokalno banko z zadnjimi postopki uprave v Mariboru izgubili. Očitno je, da spoštujemo 
partnerski odnos le na Goriškem. Uprava Nove KBM pa je zaveze dane ob združitvi 
bank, pozabila in ne upošteva niti ogromnih depozitov, ki jih je pridobila preko goriškega 
dela banke.  

Predlagam, da ponovno vzpostavimo partnerski odnos, da se potrudimo v tej 
smeri, da naložimo banki, da ponovno podeli pristojnosti, kot so jih imeli ljudje na 
novogoriškem delu, da odpre kreditno linijo tudi za goriški del, če pa to ne bo mogoče, 
predlagam, da Nova Gorica pretrga vez in se obrne na drugo banko, kjer naj poskusi najti 
drugi partnerski odnos in pozove občane in občanke, goriško gospodarstvo, naj razmislijo 
o tem, ali ne bi mogoče s takšno novo partnersko banko, drugo banko s sedežem v 
Republiki Sloveniji prenesli vse depozite in vse poslovanje.    

V Forumu za Goriško so pred kratkim predlagali vladi, naj razmisli o delitvi banke 
na dva dela, od katerih bi postal lahko goriški del hranilnica, pri čemer se v naši listi in v 
našem klubu s tem popolnoma strinjamo. Povsod po svetu sloni na lokalnih hranilnicah 
obstoj lokalnega gospodarstva in zakaj ne bi bilo tako tudi pri nas.  

V zvezi s tem sem pripravil dva sklepa. Eden se nanaša na predlog, ki ga je 
pripravil Form za Goriško.   

Predlagam torej, da mestni svet pozove vlado, da sproži skupaj z Banko Slovenije 
postopke za razdelitev Nove KBM na dva dela, pri čemer se Podružnica NKBM Nova 
Gorica organizira kot samostojna pravna oseba, ki prične poslovati kot hranilnica. 

Drugi sklep, ki sem ga že prej nakazal, in sicer: Mestni svet pooblašča župana 
MONG, da se z upravo Nove KBM v roku 60 dni dogovori za partnerski odnos med banko 
in občino v smislu, da uprava Nove KBM d.d. imenuje v podružnici v Novi Gorici organ, ki 
bo pristojen za odločanje o podeljevanju kreditov lokalnim gospodarskim družbam in 
lokalnemu prebivalstvu; da zagotovi primeren fond sponzorskih oziroma donatorskih 
sredstev na območju poslovanja podružnice Nova Gorica, vse sorazmerno glede na 
obseg poslovanja podružnice Nova Gorica v razmerju z ostalim delom NKBM d.d. in ne 
posega v obstoj in ustroj lokalne leasing družbe.  

V kolikor se županu z upravo Nove KBM ne uspe dogovoriti za ustrezen partnerski 
odnos iz prvega odstavka, pooblašča mestni svet župana, da se za tak partnerski odnos 
poskuša dogovoriti z drugo banko s sedežem v Republiki Sloveniji.  

O dogovorih iz prejšnjih odstavkov obvesti župan mestni svet in lokalno javnost o 
tem, da bo izvajanje partnerskega odnosa z drugo banko odvisno od višine depozitov 
lokalnih gospodarskih družb in lokalnega prebivalstva pri tej partnerski banki.  

Imam samo še predlog za redakcijsko popravo, in sicer v 3. Točki predlaganega 
sklepa s strani župana je napisano, da bo HIT-u d.d. Nova Gorica znižal nerazumno 
visoke davščine. Predlagam, da namesto besede »davščine« napišemo »davek od iger 
na srečo«, da bomo zelo konkretni.  

PRILOGA 3 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Miran Müllner, izvolite.  
 
Svetnik Miran Müllner: 
Mislim, da je prav, da imamo to izredno sejo, čeprav sem danes slišal tudi nekatere druge 
govorice, ampak je zadeva v Novi Gorici resnično kritična.  

Večkrat sem opozarjal, da nas država ne razume in bi v tem segmentu samo 
opozoril na nekatera dejstva, ki jih država ni izpeljala kot projekte, pa bi se potem 
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osredotočil le na Slovenske železnice, kjer sem zaposlen in sem pripravil tudi nekaj 
sklepov, ki so dejansko javna inštitucija in je treba vedeti, da je Nova Gorica nastala po II. 
svetovni vojni izključno zaradi dejstva, ker je železniška proga Jesenice-Sežana ostala na 
slovenskem ozemlju.  

Torej, rad bi opozoril, da država ni bila zmožna v Novi Gorici narediti prizidka za 
gimnazijo, da ni zmožna začeti dela pri Varstveno delovnem centru, da ni zmožna 
narediti študentskega doma, da nas zadržuje pri izgradnji RCERA, da nas z 
administrativnimi zadevami zadržuje pri čistilni napravi, da leta in leta obljublja, kako bo 
obnovila zadrževalnik Vogršček, da ne govorim o trenutno aktualni situaciji pri urgentnem 
centru Bolnišnice Šempeter.  

Dejstvo je, da lahko zaključimo, da to ni slučajno, ampak, da je to nekaj načrtno in 
da dejansko s tem kar se danes predlaga, s temi zaostrenimi gospodarskimi vidiki, z 
vidika javnih inštitucij, da je situacija res kritična.   

Ko bi govoril o Slovenskih železnicah, ker verjamem, da malokdo od mestnih 
svetnikov bo o tem razpravljal, bi rad govoril o naslednjih zadevah. O infrastrukturi.  

Potrebno je vedeti, da je cesar Franc Jožef leta 1900 začel in leta 1906 končal 
najkrajšo železniško povezavo med Jadranom in Dunajem ter da je ta železniška 
povezava, to je 130 km proge, še vedno tu, da nobena država ni naredila krajše relacije, 
ampak, da v Republiki Sloveniji ne vozimo vlakov po tej relaciji. Raje uporabljamo iz 
Jesenic preko Ljubljane, Sežane, pa Divače do Kopra, se pravi, rajši uporabljamo 57 km 
daljšo pot pod izgovorom nekaterih ekonomskih dejavnikov. Mogoče nam ekonomisti 
malo slepijo pogled v tej državi, mogoče  bi se bilo bolje vprašati, da začnemo razmišljati 
ekonomsko, ne ekonomično, se pravi gospodarno z vidika tega, da ljudem dajemo delo. 
Pri tej moji razpravi bi opozoril tudi na potniški promet. Iz Nove Gorice gre vsak dan 
potniški avtovlak, ki začenja vožnjo v Mostu na Soči in vozi do Bohinjske Bistrice. Na 
Slovenskih železnicah niso nikoli izrazili želje, da bi nam omočili, da ta avtovlak koristimo 
tudi v Novi Gorici in da z njim odpotujemo v Bohinjsko Bistrico.     

Druga stvar je ta, da se v nedeljo menja vozni red. Danes zjutraj ste verjetno 
slišali, da bodo Slovenske železnice spet uvedle potniško povezavo Ljubljana – Opčine, 
se pravi Ljubljana – Opčine in posledično Trst. Niti besede ni o tem, da bi kdo zahteval, 
da iz Nove Gorice vlak vozi v Gorico na italijanski strani. O projektu Adria A, ki postaja 
projekt Adria B, je ogromno povedanega in mislim, da je to samo stvar na papirju. Menim, 
da moramo zahtevati, da se elektrificira proga iz Sežane do Nove Gorice, da se napravi 
300 metrski lok v Šempetru, da bomo lahko preobrnili te poti. Glede tovornega prometa 
sem že povedal. Tarife na Slovenskih železnicah so take, da absolutno ne omogočajo 
prevoznikom, da bi vozili po naši progi, ampak, če tovorni vlaki ne vozijo, potem dela 
nimajo strojevodje, vlakovodje, nimajo kretniki, nimajo vozovni pregledniki, nimajo 
premikači in kruha nimajo njihove družine. Se pravi, ko govorimo o železnici, ne govorim 
samo o železniški postaji Nova Gorica, ampak o celotnem odseku Jesenice-Nova Gorica.  

Vem, da je čas potekel, g. župan, pa bi vas prosil, če lahko samo predstavim 
sklepe, ki bi jih predlagal, da jih mestni svet nato sprejme. 

 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na področju zaostrene gospodarske situacije iz 
vidika železniške problematike od državnih institucij in Vlade RS zahteva: 
- realizacijo ukrepov za izvedbo posegov infrastrukturne povezave med Novo 
Gorico, Vrtojbo in Gorico; 
-  realizacijo ukrepov za posege elektrifikacije in potrebnih prilagoditev na progi 
Nova Gorica- Sežana;  
- realizacijo železniške povezave Nova Gorica–Gorica, s tem, da je jasno v 
povezavi s progo Jesenice-Nova Gorica in Gorica-Trst v obeh smereh; 
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- realizacijo vožnje avtovlaka za prevoz potnikov in osebnih vozil na relaciji Nova 
Gorica – Bohinjska Bistrica;  
- takojšne oblikovanje logistično prometne politike, ki bo s spremembo tarifnega 
sistema povečala prometne tokove na najkrajši železniški povezavi Jadranskega morja in 
Dunaja na progi Jesenice-Nova Gorica-Sežana-Koper; 
- realizacijo ukrepov za posodobitev ter ureditev tako železniške infrastrukture kot 
spremljajočih objektov za posodobitev in celostno vzpostavitev turističnega značaja 
zgodovinske proge Nova Gorica-Jesenice; 
- ukrepe za vzpostavitev poslovnih vlakov ali vlakov za posebne dogodke;  
- da se zaposlene na Slovenskih železnicah na celotni progi Jesenice–Sežana 
obravnava enakopravno kot vse ostale zaposlene in pri tem upošteva specifiko 
geografske oddaljenosti od Ljubljane, kar v tem trenutku ni mogoče; 
- da se pri zaposlenem izvršilnem osebju tujih prevoznikov na Slovenskih 
železnicah dosledno upošteva delovnopravna zakonodaja, kot to velja za zaposlene na 
Slovenskih železnicah; 
- da se pri prenosu oziroma odprodaji neuporabne železniške infrastrukture 
Slovenskih železnic na MONG, kar je bila tu že moja pobuda, torej govorim o vodnem 
stolpu pri Supernovi oziroma stari črpalki pri Soči za potrebe civilne zaščite, upošteva 
zasledovanje javnega interesa in ne zgolj nerealno ocenjena ekonomska cena.  

Spoštovani svetniki, mislim, da je treba odločno protestirati, zato predlagam tudi 
drugi sklep, da v znak protesta proti ukinjanju in siromašenju posameznih institucij ter 
gospodarskih subjektov javnega značaja Mestni svet MONG sprejme, da se za obdobje 
enega meseca državne zastave Republike Slovenije v MONG na javnih institucijah v lasti 
MONG izobesijo na pol droga.  

PRILOGA 4 
 

Matej Arčon, župan: 
Svetnica Milojka Valantič, izvolite. 
 
Svetnica Milojka Valantič: 
Rada bi obrazložila moj glas.   

Glasovala bom za ta sklep. Zakaj? Zato, ker smo svetniki in občani naše občine, 
kakor tudi občani drugih severno primorskih občin zelo zaskrbljeni nad početjem države, 
ki ukinja pravno samostojnost mnogih inštitucij in gospodarskih subjektov javnega 
pomena na širšem območju Goriške.  

Seznanjeni smo namreč, da je bila izvedena selitev UJP v Postojno, prenos 
pomembnih poslovnih funkcij Zavarovalnice Triglav in Telekoma v Ljubljano. Ne bom 
ponavljala vsega tega, kar je bilo že povedano, rada bi samo povedala, da to ukinjanje je 
za našo občino in regijo nesprejemljivo, saj s tem udejanjajo načrtno siromašenje regije, 
povečanje stopnje brezposelnosti, izguba kompetentnih delovnih mest, izobraženi 
ostajajo brez kvalitetnih delovnih mest ustreznih njihovi izobrazbi, ambiciozni mladi ljudje 
pa tudi manj mladi izobraženci bodo iskali delo izven naše regije in si tam ustvarjali 
družine. To bi za našo občino pomenilo občuten odliv kvalitetnega kadra, hkrati pa tudi 
mlade in mlajše populacije, kar bi drugače povedano pomenilo gospodarsko in kulturno 
zaostajanje v razvoju ter na daljši rok umiranje regije, občanom in poslovnim subjektom 
pa podaljševalo čas potreben za poslovne odločitve in reševanje problemov ter 
opravljanje storitev, saj bi uradi na našem območju, v kolikor ne bi bili ukinjeni, postali le 
zbiralci in posredovalci zahtevkov in informacij v reševanje v centrale v drugih regijah in 
ne nazadnje podražili stroške poslovanja in nepotrebne izdatke občanov.  

Goriška statistična regija je bila že v preteklosti tarča mačehovskega odnosa 
države, saj je izgubila svojo banko zaradi reševanja takratne KBM. Namesto avtoceste 
smo dobili hitro cesto, HIT že vseskozi plačuje izjemno visoke dajatve, sedaj pa naj bi že 
spet zaradi višjih interesov pristali na ukinitev preostalih pomembnih institucij, 
gospodarskih subjektov javnega značaja in njihovi selitvi iz Nove Gorice oziroma njenega 
širšega okolja. Na tako politiko nikakor ne moremo pristati in ne pristajajmo, kajti to bi 
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imelo za posledico še višjo stopnjo brezposelnosti kot smo ji priča danes. Tako je ta na 
primer v letu 2008 znašala v naši občini 3,7 %, letos septembra pa že blizu 13 %.  

Ne morem pa mimo dejstva, da svetniki in župani v prejšnjih mandatih z vsemi 
svojimi kompetencami niso v zadostni meri od države iskali in mogoče tudi zahtevali 
pomoči v smislu gospodarskega razvoja severno primorskih občin in so raje bolj ali manj 
mirno opazovali propadanje tako imenovanih paradnih konjev goriškega gospodarstva 
Meblo, Vozila, SGP, MIP in tako dalje.  

Naj se tega mojega komentiranja ne demantira rekoč, da se politika v privatno 
gospodarstvo ne more vtikati. V vodenje podjetij res ne, ampak na ustvarjanje pogojev za 
njihovo delo pa še kako lahko vplivajo tako občinske kot državna politika s tem, da 
podjetjem zagotavljajo dobre pogoje poslovanja, s komunalno infrastrukturo, dobrimi 
cestnimi in železniškimi povezavami, prisotnostjo dobrih in kompetentnih bank, 
pomembnimi javnimi institucijami in še kaj. To naj bo v opomin vsem nam, da se 
strategija vzpostavi preden nastanejo problemi.   

Upam, da bo naš poziv vladi in vladnim institucijam naletel na razumevanje, kar se 
bo odrazilo v ponovni pravičnejši razdelitvi sedežev pomembnejših institucij in 
gospodarskih subjektov.  

 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Darinka Kozinc, izvolite. 
  
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Danes spet sedimo na eni izmed sej, ko praktično ugotavljamo, da nam izpred nosu 
vtekajo določeni sedeži inštitucij, kar smo seveda praviloma ugotovili, da s tem 
posledično za Novo Gorico ni najboljše oziroma marsikaj slabega pobiramo iz tega   

Sama bi vas opozorila na drugi problem. Od leta 2007 je tekel postopek o 
združevanju srednjih šol. Nova Gorica je imela včasih štiri samostojne srednje šole, 
danes ima en šolski center in takrat ni bilo nikakršne reakcije v javnosti, zgodilo se je 
preprosto znotraj tako imenovane reorganizacije, preprosto s sistemom spremenjenega 
sklepa o ustanovitvi in s tem se nihče ni ukvarjal. S tem smo tudi že takrat izgubili kar 
nekaj konkretnih delovnih mest. Sedaj imamo v bistvu samo enega direktorja, včasih smo 
imeli štiri ravnatelje in direktorje in jasno, da tudi to pomeni, da je ta direktor bistveno bolj 
obvladljiv kot so bile mogoče štiri šole. Ravno na področju šolstva moramo opozoriti, da 
je področje izjemno občutljivo, ker tu delamo z ljudmi, tu so naši bodoči delavci, bodoči 
občani, bodoči nosilci razvoja v tej naši občini in seveda vemo kaj to pomeni, če se to 
spravi pod kapo nekega ogromnega šolskega centra in seveda se je to dogajalo kot 
pravim in zadeva je šla mimo, medtem ko moram pa povedati, da v drugih okoljih se je 
znala občinska oblast zelo postaviti proti temu in marsičesa si potem država ni upala 
odstraniti. To vem pač slučajno iz preteklosti.  

V glavnem bi rada rekla še nekaj drugega, in sicer, da bi morali biti včasih tu v 
mestni občini nekoliko bolj daljnovidni. Kaj mislim s tem? S tem mislim, da bi morali 
predvidevati določene situacije in mogoče reagirati nekoliko prej, ko je stvar še lahko v 
procesu, kot pa takrat, ko smo postavljeni že pred izvršena dejstva. Kajti takrat, ko si  
postavljen pred izvršeno dejstvo, pomeni, da si na okopih oziroma se moraš braniti in ko 
se braniš je tvoja pozicija bistveno slabša in zaradi tega bi res prosila, da razmišljamo o 
pogojih, ki bi jih lahko nudili določenim inštitucijam, ki so tu pri nas. Mislim, da tu lokalna 
skupnost lahko razmisli. Naj povem, da je bil pred leti problem geodetske uprave, ki je 
tudi bila v odhajanju, potem je nekako ostala v Novi Gorici, vendar nam je bilo jasno 
povedano, da je problem v tem, ker so bile najemnine za prostore pri nas bistveno višje 
kot so bile v Kopru.  

Zato polagam na srce občinski upravi z županom, da zlasti pri teh javnih 
institucijah proučijo pogoje, ki jih te javne institucije pri nas imajo, naredijo tudi eno 
primerjavo z drugimi okolji, če seveda želimo ohraniti Novo Gorico kot regijsko središče, 
ne pa da se bomo nekega dne zavedali, da smo nenadoma, ne bom rekla goli in bosi, 
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ampak nenadoma brez vsega. To je, oprostite, tisti, ki vodite to občino vaša sveta 
dolžnost. To moram poudariti.  

Predlagala pa bi samo še nekaj zadev. Mislim, da se boste morali uskladiti glede 
sklepov. Verjetno bo potrebna kakšna pavza. Pri prvem sklepu bi rada opozorila na 
dvakratno besedo posledičnem, posledično se ponavlja, mislim, da eno izmed dveh 
besed lahko brez posebne škode črtate. To je čisto tak redakcijski popravek. Prav tako bi 
pa poudarila, da dodajte »v izgubo kvalitetnih delovnih mest«, ker tu govorimo o 
kvalitetnih delovnih mestih, govorimo o vodilnih delovnih mestih, to moramo poudariti in 
to je treba povedati.   

Prav tako pa bi predlagala k vsem ostalim sklepom kot predlog, ker pač ostali 
sveti bivše Občine Nova Gorica verjetno ne bodo utegnili tega obravnavati, da bi se 
župani ostalih občin pod te sklepe podpisali, če seveda želijo. To pač nalagamo našemu 
županu, da bi se z njimi pogovoril in morebiti bi to imelo bistveno večjo težo kot če je 
samo MONG.   
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Peršič, pripravi naj se Vida Škrlj, izvolite. 
  
Svetnik Anton Peršič:  
Razmišljal sem, kaj vse naj bi ob tem gradivu razpravljali in imam določene pomisleke na 
to ter tudi na kakšno drugo mnenje. Ves čas sem danes pozorno poslušal tudi 
razpravljavce in vidim, da še vedno pričakujemo, da bi nas rešila samo država in samo 
na državo gledamo, da je tisti krivec za naše dejansko stanje, ki ni navdušujoče.  

Politična opcija, ki je sprožila ta primer, je na oblasti ves čas in tudi še sedaj vlada 
ter se sedaj čudi tem dogodkom. Mislim, da če danes gledamo samo ta politični del, vidik 
tega problema, ne gospodarstvo, ker gospodarstvo ima svoja pravila in lahko razumemo, 
da je potem centralizacija včasih primerna, ampak vse se zagovarjati na centralizacijo in 
v današnjem času in to skozi politični vidik, pa poglejmo saj imamo vsa ta leta v 
državnem zboru in v državnem svetu naše poslance, imamo predsednika države, smo 
imeli tudi predsednika vlade in sedaj ugotavljamo, da je naša regija, ne regija občina, se 
ne strinjam popolnoma s tem, da je to gradivo napisano samo za občino. Danes sem 
slišal, da je bila tudi razprava na regiji, ampak govori se samo o občini, v Šempetru nisem 
slišal, v Mirnu nisem slišal razprav o tem. Sam sem pa sedaj omenil, da vsi ti, ki so v 
Ljubljani zastopali našo regijo, so premalo naredili za našo regijo.   

Rekel sem, da čakamo samo državo. Danes je bilo že omenjeno Meblo in druge 
gospodarske firme, ki jih ni več in to ne spada v centralizacijo in tudi recimo MIP ter 
Vozila in vsa podjetja, ki jih danes ni več v naši občini. Tudi sklepi, ki so danes pred nami 
in naj bi jih sprejeli, govorijo o tem, da naj bi občinska uprava naredila strategijo projektov 
in programov, ki bi zadržali in izboljšali gospodarstvo tako razumem v naši občini. Da, 
strinjam se s tem. Okolica je spoznala, da v naši občini nimamo ciljev, nimamo vizije, 
nimamo strategije in zato z nami lahko tako dela. Tega država ne more delati s Koprom 
in ne z Mariborom. Če sem že omenil Koper, se spominjam dvajset let nazaj, ko je 
koprska občinska uprava imela za kakšno milijardo takratnih tolarjev, to je danes nekaj 
milijonov evrov večji proračun od goriške. Bili smo skoraj enaki. Poglejte kje so danes oni 
in kje smo mi! To vse pomeni, kakšno vizijo in kakšno strategijo imamo v občini. Verjetno 
je nimamo in zato bi tisti sklep moral biti eden prvih sklepov, da pridemo do neke 
strategije.  

Sam kot predstavnik Liste za razvoj podeželja lahko povem, da imamo vizijo kaj 
narediti na podeželju. Če samo rečem, da bi lahko iz cele doline, ki je v naši občini, 
naredili tu največjo industrijo in pridelavo hrane, to je vsekakor možno, da bi iz cele 
planote in vsega zaraščenega našega območja lahko naredili tudi industrijo za 
sekundarne energente, recimo za palete. To so stvari, ki bi jih morali začeti razmišljati in 
si postaviti cilj. Nekje sem slišal, da Slovencem ni težko nekaj uresničiti, če imajo cilj. 
Tako je bilo z osamosvojitvijo in še v drugih primerih. Samo cilj je treba imeti. Če pa cilja 
nimamo, se nam dogaja to, kar danes slišimo. Zato bi morali res narediti en strateški cilj, 
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kaj naj razvijemo v občini. Potem bomo tudi dobili podporo, da bomo s tem lahko obdržali 
gospodarstvo in imeli vse vzvode v rokah, da nam drugi ne bodo jemali tega, kar smo že 
danes ugotovili, vse to smo že imeli, ampak smo zapravili, ali ne znamo delati, ali se 
samo pustimo, da k nam prihajajo drugi ljudje, ki nam potem s svojim načinom delovanja  
odnašajo kapital in delovna mesta.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Vida Škrlj, izvolite. 
 
Svetnica Vida Škrlj: 
Tako kot kolega svetnik Peršič tudi sama razmišljam o dogodkih, ki jih danes 
obravnavamo v luči Nove Gorice kot regijskega središča. Namreč, vsi ti dogodki tega 
položaja ne utrjujejo, ampak celo nasprotno mu škodujejo.   

Nekaj primerov je prej povedal kolega, dovolite mi, da še sama rečem nekaj 
besed na to temo z davčnega vidika. Pred nekaj leti, ko sem še delala na Davčnem uradu 
Nova Gorica, je Davčni urad Koper bil skoraj identičen po pobranih javno finančnih 
dohodkih Davčnemu uradu Nova Gorica. Vedno smo bili na tem kdo je na petem in kdo je 
na šestem mestu. V teh nekaj letih se je situacija bistveno spremenila, seveda v našo 
škodo.  

V prihodnosti se bo še bolj spremenila, ker nam že davčna uprava pripravlja 
reorganizacijo in Davčni urad Postojna bo ukinjen in veste kam bo priključen, ni dvoma, 
Kopru. To bistveno  poslabšuje naš položaj relativno napram drugim regijam v Sloveniji in 
tudi če se spominjam razmišljanja o tem, ko smo govorili o regijah, kje naj bi bilo regijsko 
središče, ali bi imeli dve regiji  Južno Primorsko, Severno Primorsko, je prav da je to 
Nova Gorica ali Koper, to bitko definitivno izgubljamo. Ker pri nas v tem času gre vse 
navzdol. Ne moremo zahtevati od javnih inštitucij, da se ne bi smeli reorganizirati, da se 
ne bi smeli bolje ekonomično in učinkovito organizirati in poslovati, kakor so pač 
zaostrene gospodarske razmere in je jasno, da morajo iskati rezerve. Ampak mi lahko 
zahtevamo od države, da zagotovi enakomeren regionalen razvoj naših regij. Ne more 
razvoj iti samo v eno smer in drugo regijo siromašiti, to kar se nam dogaja. Ravno zaradi 
tega je ta seja, ker želimo opozoriti in mislimo, da je  treba s tem nehati. Pa ne gre samo 
za velike stvari in za delovna mesta, gre tudi za storitve in položaje naših občanov. Naši 
občani niso v  enakopravnem položaju z ostalimi v Sloveniji.  

Recimo danes sem izvedela za primer, da je Ministrstvo za zdravstvo ukinilo 
sedež varuha pacientovih pravic. Gospodu Petriču, ki ga vsi poznamo, ker vsako leto 
pride na mestni svet in podaja svoje poročilo, je mandat pretekel in ko so se pogovarjali o 
tem, da bo podaljšal in da bo objavljen razpis, je Ministrstvo za zdravstvo odpovedalo 
prostore v Rožni Dolini in povedalo, da tega organa pač tu ne bo in ko je bilo postavljeno 
vprašanje, kam se bodo obračali pacienti naprej, so rekli v sosednje občine. Sosednje 
občine sta Koper in Ljubljana.  

Mislim, da tega ne moremo dovoliti. Pravim, ne gre samo za delovna mesta, gre 
tudi za položaj občanov v tej naši občini. Tako, da s tem kar sem povedala seveda 
pomeni, da bom glasovala za predlagane sklepe in mislim, da je današnja obravnava 
upravičena.  
 
Matej Arčon, župan: 
Samo kratko pojasnilo glede zastopnika pacientovih pravic.  

Sam sem se tudi v tej smeri angažiral. Ravno včeraj sva tudi z ministrom v 
odhajanju, g. Gantarjem, govorila. Ne gre za ukinjanje zastopnika pacientovih pravic na 
Severnem Primorskem. Potekel mu je mandat, šlo je samo zaradi rebalansa proračuna, 
ki ni bil še potrjen. Ministrstvo je osnutek razpisa za zastopnika pacientovih pravic 
pripravilo in dalo v potrditev vladi. Ko bo vlada to potrdila, gre razpis za zastopnika v 
objavo, ali bo to ta mesec ali začetek prihodnjega meseca. G. Petrič trenutno opravlja to 
delo prostovoljno. 

Svetnik Tomaž Belingar, izvolite. 
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Svetnik Tomaž Belingar: 
Nova Gorica je nastala kot gospodarsko, pa tudi kot kulturno središče regije, zato mislim, 
da se je potrebno dotakniti tudi področja kulture oziroma kulturne politike in v zvezi s tem 
je vsekakor smiselno pregledati Nacionalni program za kulturo za obdobje 2014 – 2017, 
ki je nastal pod ministrom Grilcem, ki je že pred tem pripravljal program kulture MO 
Ljubljana in zgleda, kot da je slednji samo nekoliko razširil in nadel ime nacionalni.  Da je 
pa program izrazito centralistični, kaže predvsem z začrtane investicije. Predlog ključnih 
investicij v javni kulturni infrastrukturi v državni lasti predvideva 270 milijonov evrov za 
investicije v Ljubljani, 45 milijonov za investicije drugod po Sloveniji, za Novo Gorico, se 
pravi od približno 300 milijonov evrov investicij je predvidenih le slabih pol milijona. 
Investicije v kulturne spomenike v državni lasti, sem recimo sodi vila Rafut, predvidenih je 
približno 70 milijonov, Novi Gorici nič. Za investicije v občinsko javno kulturno 
infrastrukturo, ki presega lokalni pomen ter kulturne spomenike v občinski lasti, sem 
recimo sodi grad Branik, od približno 170 milijonov investicij za novogoriško občino ni 
predvidenih nič. 

Se pravi, ugotavljam, da približno pol milijarde, ki jih bo država namenila v 
naslednjih petih letih Novi Gorici praktično ne gre nič, vsaj po teh planih. Tu bi se morali 
po moje malo zamisliti. Za obnovo vile Rafut in gradu Branik bi potrebovali približno 10 
milijonov evrov in mislim, da bi se morala občinska uprava tu angažirati, da se ta sredstva 
priskrbijo in da bi morala država temu prisluhniti, saj ti dve investiciji pomenita razvoj tako 
kulture kot turizma in vsekakor prinašata nova delovna mesta na področju kulture. Ravno 
povečanje zaposljivosti v kulturi pa je strategija evropske kulturne politike do leta 2020.  
 

PRILOGA 5 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Dejana Baša, pripravi naj se Boris Rijavec.   
  
Svetnica Dejana Baša: 
Najprej bi rada pohvalila pripravljavca, da je podal predlog za današnjo izredno sejo, kajti 
menim, da je tema res problematična in da jo je bilo potrebno obravnavati. Ob tej  
priložnosti bi rada povedala, da bom glasovala za sklepe, ki so jih kolegice in kolegi tudi 
predlagali. Glede na to, da smo danes slišali problematiko gospodarstva, pa Kmetijsko 
gozdarske zbornice, sedaj kolega Tomaž omenja kulturo, bi rada povedala tudi o turizmu. 

Kot veste so pred dobrimi petimi leti po strategiji turizma Republike Slovenije  
nastale regijske destinacijske organizacije. Že takrat sem opozarjala, da bi bila potrebna 
v Novi Gorici regijska destinacijska organizacija predvsem zaradi tega, ker mislim, da ima 
Nova Gorica veliko prihodkov od turizma in drugo, ker podpiram, da bi Nova Gorica 
postala regijsko središče. Žal je bilo takrat rečeno, če se spomnite, so ravno takrat leta 
2007 nastajale regije, da damo nekaj Gornjemu Posočju in tako je postala regijska 
destinacija v Tolminu.   

V letošnjem letu sem se obrnila tudi na občino glede na to, ker je potekel mandat 
oziroma se sedaj izteka, da bi imeli v Novi Gorici regijsko destinacijsko organizacijo. Žal 
na to nobeden ni slišal in so sprejeli, da bo regijsko destinacijsko organizacijo še vedno 
vodil LTO Sotočje.   

Ker vemo, da v letu 2013 ne bo razpisov iz strani Ministrstva za gospodarstvo, 
predlagam, g. župan, da dobro premislimo, kdo bo v letu 2015 prevzel za pet let regijsko 
destinacijsko organizacijo. Kajti če pogledamo za pet let nazaj, mislila sem tudi, da bi 
enkrat pripravila to gradivo za sejo mestnega sveta, kaj je pridobila s tem MONG, le 
peščico. Dali smo malo sredstev in dobili tudi malo ven, vemo pa, da se je dalo pridobiti 
veliko sredstev iz tega področja.  

Tako, da moramo razmišljati tudi o turizmu, ko govorimo, da bi bila Nova Gorica 
regijsko središče. Bom pa podprla sklepe, ki ste jih predlagali.  
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Matej Arčon, župan: 
Svetnik Boris Rijavec, izvolite.  
 
Svetnik Boris Rijavec:  
Najprej, da ne bo pomote, bom seveda tudi sam te sklepe z veseljem podrl. Ugotavljam 
tudi, da velja pohvaliti pripravljavca za pozitivno razmišljanje in trud v tej smeri.   

Danes smo pravzaprav bili priča nekemu »brainstormingu«, ko pravzaprav vre iz  
vseh nas, kaj je že odšlo, kaj bo odšlo, kaj bi moralo biti, kaj ni in tako naprej. Pogrešam 
pa tu pravzaprav eno zadevo. Po pravici povedano si ne delam utvar, spoštovane 
kolegice in kolegi, da bo deset, petnajst ali pa dvajset zapisanih sklepov, ki jih bomo 
danes sprejeli in ki bodo romali na državo, spremenilo situacijo. Žal je temu tako, da to bo 
le mrtva črka na papirju, ki bo romala v ta ali oni predal in tam tudi ostala. Zato pogrešam 
pravzaprav pri vsem tem morda bolj konkretne predloge v smeri, kdo se bo zavzel za kaj, 
kar bo tu danes napisano.   

V prvi vrsti seveda gre to na naše poslance, ne samo iz goriškega območja, 
ampak tudi širše, kajti gre za to, da ko se šibi in slabša položaj Nove Gorice z okolico, se 
seveda slabša položaj posledično za Vipavsko dolino, za Posočje in tako naprej, zato 
velja k temu pritegniti tudi ostale poslance iz širšega območja. Spomnite se samo pred 
časom, ko so se pojavljali problemi v oklici Maribora, kako so znali tam takratni poslanci 
iz različnih strank potegniti skupaj in dejansko vleči v eno smer. To pričakujem tudi od 
naših poslancev in ne nazadnje pričakujem seveda tudi od predsednika države, da 
zastavi svoj vpliv, kajti voz gre strmo navzdol in konec koncev, če ga ne bomo 
pravočasno zaustavili, bo seveda končal zelo klavrno.   

Kot pravim še enkrat, ne delam si utvar in mislim, da si jih ni potrebno delati, kajti 
stvar je brezpredmetna, v kolikor ne bo nekdo zelo konkretno zastavil besedo na 
državnem nivoju in to nekdo, ki ima tam vpliv. Kdo ima tam vpliv? Jaz zagotovo ne kot 
mestni svetnik. Ve se, kdo lahko tam pravzaprav obrača zadeve ali pomaga vsaj zlobirati  
ali obrniti zadeve. Tu pogrešam precej aktivnosti, precej energije, kajti še enkrat pravim, 
drugače ne pričakujemo konkretnih rešitev.  
 
Matej Arčon, župan: 
Prijave. Svetnik Oton Filipič, izvolite. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Danes smo tu po vprašanju problematike ukinjanja in siromašenja institucij in 
gospodarskih subjektov ter problemov s HIT-om, ki mislim, da diši po dokapitalizaciji s 
strani davkoplačevalcev.   

Moje mnenje je, da je zaman sklicevati te izredne seje kakor je danes, ker so 
vzroki znani in se nanje nenehno opozarja. Treba je delati in ne govoriti. Rezultati 
kakršne imamo danes so le logična posledica dela, ki ga delamo in opravljamo do sedaj. 
Kot kaže je tu le namen zganjati nekakšen populizem pred volitvami 2014, ker vemo, da 
so priložnosti zamujene, zato se mi je zdelo tudi za malo sploh priti na to sejo in biti 
prisoten. Ampak, dobro, bomo pa kakšno rekli.   

Ukinjanje inštitucij. Sprašujem, zakaj bomo sedaj jamrali? Ukinjanje inštitucij na 
našem območju je logična posledica neaktivnosti tega območja. Kje smo bili vsi do sedaj, 
ko je bilo potrebno zagotoviti pogoje, da bi ostale tu institucije? Tu lahko le mlatimo 
prazno slamo in moraliziramo. V puščavi nima kdo kaj početi. Pa bom vse tiste sklepe, ki 
jih boste predlagali, potrdil. Ne vem, kdo bo zaukazal tem inštitucijam, da ostanejo tu, če 
za to nimajo interesa, kdo bo zaukazal mladim, da ne odhajajo po svetu s trebuhom za 
kruhom, če jim je domovina postala mačeha. Ustvariti je treba pogoje za delovanje 
tržnega gospodarstva, ne pajdaškega kapitalističnega, niti represivnega socialističnega, 
ampak zagnati je potrebno in podpreti svobodno tržno drobno gospodarstvo, katero pa se 
sistematično duši in ruši na državi kot lokalno. To nalogo ima tako vlada kot tudi lokalna 
skupnost, vendar za to ni posluha.  
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Še enkrat bom ponovil. Zaradi ne posluha sem tudi februarja odstopil od vodenja 
odbora za gospodarstvo, ki se tako samo imenuje, ne more pa nič storiti. Tudi svetniki 
smo le lutke za glasovanje o vsebinah, katere pač po svoje nekdo pripravlja. Številne 
stvari tudi izvemo iz Primorskih novic, ko že vedno jamramo.  

Ponovno sprašujem, kje je obrtno-podjetniška cona? Ni nobene. Kaj je z MIP-om? 
Osebno sem preko naše NSi pred letom dni pripeljal tudi tujega kupca za MIP, pa nimam 
informacije, kako se je to končalo in zakaj ni bilo iz tega nič. Letos smo imeli 
zainteresirane domače podjetnike za odkup MIP-a po delih. Na mojo pobudo smo sprejeli 
na odboru za gospodarstvo in tudi tu na mestnem svetu sklep, da mestna uprava in g. 
župan požene aktivnosti za odkup MIP-a. Ne vem, kaj dela tam že toliko let stečajni 
upravitelj. Občutek je, da se proces rešitve MIP-a namerno zavira. Komu je to interes za 
to, ne vem. Mislim, da je to gospodarska škoda za celotno regijo in to je tudi gospodarski 
kriminal. Tu je že čas, da se tudi proti odgovornim poda kakšno kazensko ovadbo, če je 
potrebno.   

Poslovne priložnosti bežijo, ne čakajo. Objekti propadajo. Kdaj se bo kdo zbudil, 
ne vem. Še ta podjetja, ki so tu, se bodo izselila ali pa ugasnila, tu pa si dalje prepevajmo 
pravljice. Eno je govoriti, drugo pa so dejanja, ko je potrebno kaj podpreti ali pa pravilno 
izpeljati. Kje je žičnica Lokve, ko boste delali proteste na primer, g. Veličkov, sedaj, ko 
vse stoji. Na kaj sem opozarjal pri tem spomladi? Sprašujem, kje ste bili tudi tri leta, ker   
sedaj bomo eno leto delali kar proteste. Kadar je treba delati, je treba biti zraven. Tako je 
končala tudi žičnica Kanin od akterjev in mačkov iz istega gnezda. Lahko se 
sprenevedamo in delamo tu teater, lista ta ali pa ona, da se razumemo. Naj povemo 
jasno tudi kdo je danes na vladi, kakor je rekel prej g. Rijavec, koliko goriških 
funkcionarjev imate danes na vladi, prav ti, ki danes sklicujete izredno sejo. Kot kaže je tu 
samo za nek teater za prihodnje leto, da imamo ljudi za norca. Kadar je treba kaj delati, 
pa nič.  

Projekte in vizijo razvoja občine sem tudi sam predstavil že, ko je bila za to ura, z 
geslom »gospodarja v občino«, da nadaljujem do konca.  
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim, če zaključite. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Glede turizma. Tri vzpenjača, stara avstrijska ozkotirna železnica in tako dalje, očitno za 
prisklednike in večino pač to ni zanimivo. Ponovno trdim, edino merilo je, da se proračun 
vlaga v projekte in obnovljive vire proračuna, kar pa je edino zdravo drobno 
gospodarstvo. V tem mandatu žal za to ni posluha.  
 
Matej Arčon, župan: 
Če zaključite. 
 
Svetnik Oton Filipič:  
Dotaknem se še malo HIT-a, potem bom zaključil.  

Kar se tiče HIT-a vidimo v prejetem gradivu vse, če pogledamo samo dva 
kazalnika in primerjalne tabele na strani 3 in strani 5. V gradivu vsem igralnicam promet 
drastično pada, tu sedaj jasno piše, da je na celotnem območju beneškega okoliša 
igralniški bazen izčrpan. Tu vidimo, da ni več niti finančne perspektive. Velik del 
proračuna imamo vezanega na HIT, kar je potuha za ne ukrepanje pri vlaganju v drobno 
gospodarstvo. Vse goriško gospodarstvo se vrti okrog HIT-a. Sedaj kot kaže pa pes taco 
moli na dokapitalizacijo HIT-a z davkoplačevalskim denarjem, kar je katastrofa. Naj ga 
dokapitalizirajo tisti, ki so ga izčrpali z zgrešenimi investicijami na tujem in vlaganjem v 
eksotične balkanske države, kamor je kapital HIT-a v milijonih odtekel.   

Moje mnenje je, da v dobro čimprejšnjega zagona zdravega gospodarstva lahko 
tudi HIT ugasne in to čim prej, tem bolje, za streznitev in v dobro vlaganja energije v 
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drobno zdravo gospodarstvo. Vselej opozarjam, da se že leta napačno stavi stvari samo 
na enega konja. 
 
Matej Arčon, župan: 
Zaključite, prosim. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Sedaj ta hira, kar pričakovano ta vir usiha. Priznajmo si ali ne, to je grobar, kjer je ugasnil 
ves strokovni tehnični kader Goriške in visoko leteča potuha. Sprašujem se tudi, kaj ima 
Nova Gorica od vseh teh milijonov, ki so se prelili skozi to podjetje?  

Sedaj pa bom zaključil, in sicer, kar se tiče KENOG-a bi še omenil… 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim vas, tri minute ste že čez. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
V redu, sedaj bom samo še … 
 
Matej Arčon, župan: 
KENOG boste imel na naslednji seji. 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Zaključni stavek. Sedaj ne bom predlagal nobenega sklepa, le apeliram, da se izvršijo 
dosedanji sklepi, vsaj tisti kar se tiče MIP-a ali pa še marsikateri sklep, ki je nerealiziran iz 
tega mandata, kar sem se mislil tudi dotakniti še v enem stavku. Če bo prilika, pa se bom 
danes še enkrat oglasil.  
 
Matej Arčon, župan: 
Oglasili se bodo trije, ki vam replicirajo. Prvi je g. Gregor Veličkov, izvolite. 
  
Svetnik Gregor Veličkov: 
Torej, mogoče načelno razmišljanje celo niti ni tako napačno, kot zgleda na prvi pogled, 
vsaj kar se tiče pojave HIT-a na našem območju in se načelno kar strinjam z vami. Ne 
strinjam pa se s tem, da bi ga bilo treba čim prej zapreti. Če bi ga zaprli čim prej, bi to 
pomenilo za Goriško pravi kolaps, česar se moramo zavedati.  

Nikoli ni bilo govora, vsaj da bi jaz slišal, o dokapitalizaciji HIT-a, ampak je bil 
predlog, če ste si ga prebrali, pa si ga očitno niste, da bi se znižala davčna stopnja davka 
od iger na srečo in postala primerljiva tistim igralniškim okoljem, ki ste jih ravnokar 
omenjali. To se pravi italijanskemu. Tako da, gospod, malo previdnosti.  

Strinjam pa se z vami, da pogrešamo strateški svet, pogrešam povezavo med 
županom ali mestnim svetom in Forumom za Goriško, strinjam se s tem, da goriški ljudje 
v Ljubljani ne naredijo nič za lobiranje ali pa skoraj nič, sigurno po krivdi ljudi iz Gorice. 
Če bi imeli strategijo, če bi vedeli kaj želimo, bi gotovo našli ljudi v Ljubljani na ključnih 
mestih in jih vprašali za pomoč. Prepričan sem, da bi jo tudi dobili.  

V nadaljevanju bi samo prebral sklep g. Belingarja, ki se nanaša na njegovo 
prejšnje izvajanje in ga bom potem nesel k županu v sprejem, in sicer: Mestni svet 
predlaga Vladi RS, da se v Nacionalni program za kulturo med ključne investicije v 
kulturne spomenike v državni lasti uvrsti vila Rafut ter za obnovo vile nameni 3.000.000 
EUR in v evidentiranje investicij v občinsko javno kulturno infrastrukturo, ki presega 
lokalni pomen ter kulturne spomenike v lasti občin, za MONG uvrsti obnovo gradu Branik 
– 8.000.000 EUR. Predviden zaključek del 2017.  

 
Matej Arčon, župan: 
Še vilo Bartolomei dodajte.  

Svetnik Miran Müllner, replika. 
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Svetnik Miran Müllner: 
Repliciral bi kolegu Otonu in mislil sem že prej replicirati tudi kolegu Rijavcu, ker sta imela 
take malodušne razprave, kot da smo izgubili korajžo.  

Rad bi vas spomnil, da smo se vsi Slovenci in tudi Primorci že znašli v taki 
situaciji. Če bi tako razmišljali leta 1986, ko je nastalo zgodovinsko geslo Slovenija moja 
dežela, če ne bi pisali grafitov Ko bom velik, bom carinik na Kolpi, če se ne bi začeli 
upirati centralizmu prejšnje države, mogoče te države sploh ne bi imeli. Mislim, da je 
prav, da smo korajžni in da to jasno povemo in da ne smemo biti užaljeni, če nas ljudstvo 
ni izvolilo za župane oziroma vas nekatere ni izvolilo in to kar naprej ponavljati. Menim,  
da so programi vseh strank dobri, ampak, da je sedaj situacija dosti bolj kritična in da 
moramo dati javnosti glasno sporočilo, da tako ne gre več naprej, pa magari začeli  
govoriti, da bomo cariniki na Razdrtem čez nekaj let. Zakaj pa ne? Kje pa piše, da 
moramo nekomu dajati. Mislim, da je med Slovenci enotnost in da je tudi posluh ter da to 
po celi državi zahtevajo in če bo do tu šel signal in da bomo to uspeli mi, bomo nekoč 
lahko rekli, da smo bili del tega. Če pa bomo samo rekli, saj je nekdo drug na državno 
zborskem stolčku, saj dobiva plačo za to in se bomo sprijaznili s tem, da bomo samo tiho 
in tiščali glavo v pesek, potem ne bomo dosegli nič.  

Zato mislim, da bi bilo bolje konstruktivno sodelovati v tej razpravi in ponuditi neke 
dobre stvari in se jasno in glasno upirati centralizaciji, ki nam jo ponuja vsakdo, ki 
prestopi tisti prag oziroma od Ravbarkomande gor ko gre.  

Tako, da vas pozivam, da se vseeno priključite temu in poskušate biti 
konstruktivni.  

 
Matej Arčon, župan: 
Replika, Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
V svojem imenu in v imenu svetniške skupine Socialnih demokratov bom odločno zavrnil 
vašo insinuacijo imeti ljudi za norca. Če je to vaš občutek, govorite v svojem imenu, ne pa 
v imenu nas. Naša pobuda je bila iskrena, po vsebini utemeljena in zato ne morem pač 
sprejeti vaših insinuacij. Ob tem pa vas želim še spomniti ali pa opozoriti, da če vam je 
znano, ste za kriminalna dejanja po zakonu dolžan le-ta naznaniti pristojnim institucijam, 
sicer ste tudi sam v takem prekršku.  
 
Matej Arčon, župan: 
Repliko imate na g. Filipiča. Izvolite, svetnica Ana Marija Rijavec. 
 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 
Mislim, da je g. svetnik Oton Filipič podal odličen komentar, ki ni bil malodušen, ampak je 
bil oris resnično realnega stanja in se strinjam z vsem navedenim. Res izčrpno je 
predstavil stanje in menim, da se je poglobil in kot gospodarstvenik in podjetnik ima v 
mezincu ekonomsko stanje malih podjetnikov ter tudi pogled na pravilno vodenje 
podjetja, da kar ustvariš, to lahko porabiš, ampak ne s tajkunskimi krediti.  

Absolutno podpiram njegov komentar in njegovo podajanje, ki je bilo pošteno, 
transparentno in mislim, da tudi vsem nam razumljivo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Svetnik Tomaž Torkar, izvolite. 
 
Svetnik Tomaž Torkar: 
S tega mesta bi rad pozdravil dr. Tomaža Štoklja, ki je bil edini pripravljen priti od vseh 
povabljenih na to sejo. Prepričan sem, da bo v Ljubljani vse naredil, da bo Holding 
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Slovenskih elektrarn ostal, Soške elektrarne znotraj tega holdinga bodo imele svoje 
mesto.  

Zato upam, da mu bomo dali besedo in da nam bo tudi on povedal, kaj razmišlja o 
siromašenju te naše regije.   
 
Matej Arčon, župan: 
Patricija Šulin, izvolite. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Prijavljam se v imenu svetniške skupine.  

Podala bom stališče in se pridružujem tudi mnenju svetnika Tomaža Belingarja, 
da vlada oziroma predstavniki vlade so se zgolj opravičili in nihče danes pravzaprav ni 
našel časa, da bi nas obiskal in predstavil tudi proti argumente.  

Naša svetniška skupina je tudi zaskrbljena nad visoko brezposelnostjo v naši 
občini in pravzaprav tudi širše v Goriški statistični regiji, ki je konec leta 2008 zgubila kot 
regija najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi, saj se je v začetku krize leta 2008 tudi pri 
nas stanje brezposelnosti več kot podvojilo.  

Tako, da ocenjujem, da je današnja seja potrebna, da izrazimo tu nekoliko širše  
svoje mnenje, da se mogoče ne fokusiramo samo na gospodarske subjekte javnega 
značaja ampak, da si povemo kaj več in da bi se morali oglasiti s tovrstno problematiko 
pravzaprav že prej, verjetno že takoj v začetku leta 2009, ko so se začeli kazati kazalci, ki 
nas bodo pripeljali v stanje v katerem smo sedaj.  

Če se navežem na konec 80. let, ko je takrat na Goriškem območju izgubilo 
službo nekaj več tisoč ljudi, po nekaterih ocenah tam med pet in osem tisoč ljudi, ko so 
propadli veliki giganti, to se pravi Meblo, MIP, Iverka, Vozila in tako naprej, se takrat žal 
kolikor sem imela priliko spremljati in tudi pred to sejo pobrskati po tovrstnem gradivu, ni 
javno oglašal nihče od županov, takrat je Občina Nova Gorica bila širše postavljena, ne 
kot je danes, ko so potem nastale manjše občine in tudi od takratnih poslancev se ni 
oglasil nihče.    

Res pa je, da smo takrat imeli enopartijski sistem, mogoče je bil tudi to vzrok in da 
danes v demokraciji to debato tudi uporabimo in se mi zdijo vse današnje razprave 
pozitivne in potrebne, da vsak pove svoje tališče tako, kot ga vidi. Sama sem danes tudi 
pričakovala, da bomo poleg zavzemanja, torej, da tudi gospodarski subjekti javnega 
značaja oziroma delovna mesta še naprej ostajajo v naši občini, da bomo spregovorili 
nekaj tudi o ostalih zadevah, ki se tičejo vseh naših občanov in tudi državljanov. Tudi tu je 
naša svetniška skupina razočarana, ker smo dajali pobude, da bi se tudi MONG, po 
vzoru MO Koper zavzemala za to, da bi nasprotovali uvedbi nepremičninskega davka, ki 
pomeni nov udarec predvsem za podeželje, ker povečuje obremenitev prebivalstva, prav 
tako tudi povišanje vseh dajatev v zadnjem slabem letu. To se pravi davka na dodano 
vrednost, višje cene vinjet, višji davek od dobička pravnih oseb in vse to pripelje potem 
posledično do situacije v kateri smo. Bili smo res premalo aktivni tudi na tej širši 
problematiki.   

Naša svetniška skupina opozarja tudi na to bančno luknjo, ki se je pojavila. Imamo 
v mestu Novo KBM, sicer kot poslovalnico v Novi Gorici in je tudi pravilno, da se opozarja 
na tovrstno zadevo. Verjetno je tudi ta poslovalnica v MONG dajala slabe kredite, se 
pravi take, ki nikoli ne bodo vrnjeni in dali so se zavestno, zavedajoč se, da nikoli ne bodo 
vrnjeni. Tudi tu pričakujem, da se bomo svetniki zavzeli za to, da Novogoričani izvemo, 
komu so se dajali krediti, kdo jih je dajal, kdo jih je prejemal in koliko jih je prejel. Ker ko 
pogledaš včasih okrog sebe, je premoženje nekaterih mnogokratnik tistega kar zasluži, 
se pa strinjam s svetnikom Vodopivcem, da imamo vsi možnost to naznaniti organom 
pregona. 

Da pa se ne bomo samo zadržali pri državi, bi tu mogoče morali pogledati tudi  
pred svojim pragom in tudi se vprašati, kaj lahko naredi MONG za razvoj podjetništva in 
katere prednostne naloge bi morala postoriti, da bi se v lastni občini mala in srednja 
podjetja začela razvijati in s tem tudi nova delovna mesta.  
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Matej Arčon, župan: 
Replika, svetnica Darinka Kozinc, izvolite. 
  
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
Zagotovo je današnja tema sprožila širše odzive med nekaterimi svetnicami in svetniki, 
vendar vseeno ne morem mimo enega dejstva, ki ga je navedla ga. Šulinova.  

Torej, propad podjetij, spoštovana gospa, se ni začel v enopartijskem sistemu. 
Država z enopartijskem sistemom je še kako dobro ustvarjala gospodarstvo. Recimo vam 
lahko povem primer Mebla, primer Mebla, bom poudarila, ker smo bili kot lesarska šola 
zelo tesno povezani z njim in si upam trditi, da je imelo Meblo v enopartijskem sistemu 
preverljivo tako dizajn kot proizvodnjo in tehnologijo v takratni oziroma v današnji 
Evropski uniji ali takratni Evropi. Res pa je, da so se začele zadeve odvijati po 
osamosvojitvi Slovenije, to si moramo priznati. Dejstvo je, da tudi z osamosvojitvijo, to se 
spominjam, je bilo priznano, da so se pač v tistem času veliko bolj ukvarjali z 
osamosvojitvenim procesom kot pa z gospodarstvom in zadeva gospodarstvo je šlo svojo 
pot. Zagotovo pa je, da bomo težko preživeli brez gospodarstva.  

Ampak tu je treba vendarle, še enkrat bom apelirala, imeti nekoliko širši pogled, 
nekoliko širšo vizijo in upam ter želim, da bo taka tudi v prihodnosti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Replika na Patricijo Šulin, Kaja Draksler.  
 
Svetnica Kaja Draksler: 
Mogoče ga. Šulinova ni dovolj dobro poudarila leta, zato naj na tem mestu poudarim 
letnico, slučajno vem, ker sem takrat rojena. Vozila so propadla leta 1987, to je veliko 
pred slovensko osamosvojitvijo. Meblo je svojo pot navzdol oziroma svoj propad začelo 
leta 1989, tudi to je prej.  
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, g. Filipič. 
  
Svetnik Oton Filipič: 
Ge. Šulinovi bi repliciral samo v tem delu, ko je omenila ta velika podjetja Meblo in take 
gigante, ki so propadli.   

Moramo vedeti, da so že ti giganti uničili temelje nacionalnih potencialov, in sicer 
solkanske mizarje, ker so jih nagnali na primer takrat pred leti v Meblo in so naredili take, 
bi rekel politične gigante. Danes pa se sprašujemo, zakaj izvažamo hlode v druge 
države? Zakaj tu ne izkoriščamo teh lesnih potencialov? Enako je bilo, recimo, pustimo 
Gostol še vedno posluje, vendar je ta nastal na isti način, ker je Štrukelj bil podjetnik, ker 
je imel veliko privatno podjetje in ga je moral zapustiti takrat v družbeno lastnino, da je 
nastal potem Gostol. Takrat se je delalo pač na tak način. Potem se hvalijo, kako so 
nekoč ustvarjali podjetja. Zaton so delali, ne ustvarjali, kakršnega smo doživeli potem v 
80. letih.      

G. Vodopivec, mojih pobud je bilo veliko iskrenih, žal pa neuslišanih. Kriminalna 
dejanja raziskujejo pristojni. Sedaj pa vsi veste za moje gledanje na to. To je moje 
mnenje in sem ga tu javno povedal ter nimam nobene pristojnosti, ne utemeljenega 
suma, ne pregona. Za to so pristojne inštitucije.  

Kar se tiče g. Müllnerja. Če bi 1986 tako razmišljali in od 90. let do danes, da bi 
razmišljali …  
 
Matej Arčon, župan: 
Čas je potekel. 
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Svetnik Oton Filipič:  
… vseskozi, bi bila Slovenija danes druga Švica in ne tam,  kjer je danes. 
 
Matej Arčon, župan: 
Čas je potekel, izvolite proceduralno. 
 
Svetnik  Miran Müllner: 
G. župan, prosim, da vodite sejo tako kot je potrebno.  

Vedno kadar hočem komu replicirati na repliko, me ustavite, medtem, ko g.  
Filipiču dopuščate prekoračitev časa, dopuščate mu, da izkorišča repliko kolegici 
Šulinovi, da izkorišča repliko Valterju Vodopivcu in da se vsaja v tisto, kar sem sam  
rekel. Imel je čas, da mi replicira pri moji razpravi, nikakor pa ne more izkoriščati replike 
na repliko. Prosim, da vodite sejo tako. 
 
Matej Arčon, župan: 
Se strinjam, se opravičujem.   

Replika Patriciji Šulin, g. Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Replika je zadnjemu replikantu. Ker sem bil … 
 
Matej Arčon, župan: 
Replika na repliko ni mogoča. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
… če dovolite, ker sem bil imenovan, se to ne šteje za repliko. Imam pravico replicirati. 
Poglejmo poslovnik. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Torej, gospod vizavi mene. Preberite si, nisem vas imenoval, magnetogram naše seje in 
boste videl, da je bila moja relika vam še kako upravičena.  
 
Matej Arčon, župan:  
Predlagal bil, da zaključimo razpravo in damo besedo gostom.  

Edini, ki so se odzvali našemu vabilu so iz Holdinga Slovenske elektrarne. Med 
nami je naš rojak Tomaž Štokelj, po pooblastilu direktorja g. Košoroga, izvolite. 
 
Tomaž Štokelj, predstavnik Holdinga Slovenske elektrarne: 
Ali moram kaj povedati, ali boste kar vprašali?  
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. 
 
Tomaž Štokelj, predstavnik Holdinga Slovenske elektrarne: 
Pričakoval sem, da bo tu večja zasedba, tako kot ste navedli v vabilu,  banke, pošta in 
tako naprej. Ugotavljam, da sva z Vladom sama. Pripeljal sem še njega zraven, da bo 
potrdil, da mu za enkrat ni hudega.  

Holding se je znašel na tem seznamu podjetij, ki naj bi šibila Primorsko regijo. 
Mislim, da vsaj za enkrat ni neke bojazni, da bodo Soške elektrarne izgubile 
samostojnost, nikoli ni bilo resne debate, da bi se ukinila samostojnost Soških elektrarn. 
Res pa je, da je potrebno znotraj skupine HSE izvesti določene racionalizacije, da pač 
določeni procesi, ki se izvajajo, niso ravno najbolj racionalno izvedeni in da se moramo 
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kot gospodarski subjekt na trgu prilagajati tržnim razmeram. Ta racionalizacija bi bila 
potrebna v vsakem primeru. Ampak, tako kot je že župan sam omenil, s projektom bloka 
6 postaja ta racionalizacija še bolj potrebna, ker pač zmanjkuje sredstev, da bi normalno 
poslovali brez da res izvedemo racionalizacijo tako, kot je potrebno.   

Ne glede na vse skupaj mislim, da za enkrat še ni bilo nobenega govora koliko 
ljudi bi bilo manj na Soških elektrarnah, ampak mi se za enkrat samo pogovarjamo, kako 
bi določene procese združili, kje bo ta lokacija posameznih procesov ni še nič rečeno. Ni 
rečeno, da ne bi bili neki procesi lahko v Novi Gorici, kar pomeni, da potencialno bi se  
lahko tudi povečalo število teh zaposlitev v Novi Gorici. Seveda je vse odvisno tudi ali je 
dovolj primernih kadrov v Novi Gorici, ali je okolje primerno in tako naprej. Seveda nikoli 
ne škodi, če je politika enotna in zna koga prepričati. 

Ampak vsaj na nivoju skupine HSE moram reči, da mislim, da se bodo te odločitve 
sprejemale dovolj racionalno in ne samo na politični bazi, ampak predvsem kaj je iz 
ekonomskega vidika smiselno. 
 
Matej Arčon, župan: 
Želi še g. Gabrijelčič nekaj besed? Direktor Soških elektrarn, izvolite. 
 
Vladimir Gabrijelčič, direktor Soških elektrarn:  
Rekel bi, da se čutimo vpeti v to območje, zato želimo tudi še naprej ostajati v tem 
območju v takem smislu kakor smo do sedaj, saj to pomeni, da tudi en določen razvoj 
pripeljemo oziroma omogočamo tudi sami sebi in normalno tudi celotnemu območju.    

Po drugi strani pa se zavedamo, da smo del skupine HSE. Rekel bi, da je skupina 
mogoče tudi v določenih finančnih težavah zlasti glede velikih investicij, ki jih ima, po 
drugi strani pa tudi sama cena električne energije. Zato je bila narejena tudi ena analiza, 
kjer je bilo pokazano, da se lahko določene stvari rešijo tudi z odpuščanjem ljudi v smislu 
združevanja zlasti podpornih služb in s tem mogoče se lahko dogodijo tudi kakšne druge 
stvari. Mi smo na naši planski konferenci pokazali, da z vplivanjem na stroške lahko tudi 
brez odpuščanja ljudi omogočimo holdingu določene finančne učinke in to v želji, da pač 
ostanemo taki kot smo.    

Mislim, da so ti napori, ki so bili v začetku začeti na osnovi te finančne analize, 
tudi sedaj do ene mere zaustavljeni. Tako se ne dela več na poenotenju oziroma 
združevanju podpornih služb, kar bi bil lahko že en znak, da se počasi tudi usmerja vsa 
hotenja v drugo smer.  

Na koncu bi se vam rad zahvalil, tudi županu in županom, da nas podpirate v tem, 
da bomo lahko tudi še naprej normalno v tem koncu vpeti in delali naprej.  
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Valter Vodopivec, pripravi naj se g. Bojan Bratina. 
  
Svetnik Valter Vodopivec:  
Vesel sem, da sta se odzvala dva, če mi je dovoljeno reči kolega, vsaj po dejavnosti.   

Oba sta v izvajanju potrdila, da je bila naša zaskrbljenost do neke mere 
upravičena, sem pa v tem trenutku pomirjen, ker sta oba tudi potrdila, da naj ne bi HSE 
nadaljeval z idejo, če tako temu rečem, o združevanju podpornih funkcij v holdingu kar 
pomeni, da ostajajo vse funkcije v Novi Gorici, kar se tiče Soških elektrarn, tako sem sam 
razumel. Zato pravim, da smo lahko po tem vprašanju pomirjeni.  

 
Matej Arčon, župan:  
Svetnik Bojan Bratina, izvolite. 
 
Svetnik Bojan Bratina: 
Ko sem poslušal oba predstavnika gospodarstva, sem bil seveda vesel, da sta se 
udeležila današnje seje, hkrati pa mi oba potrjujeta predvidevanja, da se ne samo v 
gospodarstvu ampak nasploh v naši regiji naseljuje neke vrste defetizem, neka predanost 
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v usodo in upanje, da bomo z lastnimi močmi presegli vse tisto kar kot grožnja in kot 
dejstvo prihaja iz centra.   

Gospodarstvo doživlja te grožnje in padce, prav tako se pojavlja tudi v zavodih na 
Goriškem. Pojavlja se mi vprašanje, koliko časa bo bolnica na Goriškem še splošna 
bolnica v današnjem smislu? Tu gremo v varčevanje na vseh nivojih, tu se gremo črtanje 
investicije v urgenco, ne vemo kaj bo z urgenco, nimamo programov za urgenco, hkrati 
pa premalo govorimo o Goriški statistični regiji kot o neki posebni regiji. Od Nove Gorice 
do Trente je 100 km, od Trente do Kopra je 200 km, se pravi od Trente do Kopra je toliko 
kot je iz Nove Gorice do Maribora, potem bi imeli mi lahko center naše regije v Mariboru, 
če je to tako. Pošta je pač v Kopru, to velja za Trento ravno tako kot velja za Novo 
Gorico.  

Drugi problem je na področju kulture. Mi imamo več kot regijsko gledališče. 
Imamo Slovensko narodno gledališče. Tri Slovenska narodna gledališča so v celi  
Sloveniji in velika verjetnost je, da bo Nova Gorica izgubila tudi gledališče s tem 
statusom. Te poti so začrtane in se uresničujejo, ne direktno z ukinitvijo ampak s 
počasnim mrtvičenjem vitalnih delov ustanov. Ko pride do meje, ko ustanova še komaj 
preživlja, se reče, ta ustanova nima več pogojev za to, za kar je bila verificirana.  

Imamo še druge ustanove in mislim, da je dobro, da je mestni svet podprl 
sodelovanje in zahteve, da se dokonča in uresniči Medpodjetniški izobraževalni center. 
Gre res za srednješolski center, ki bo v perspektivi skrbel za kvalitetno izobraževanje na 
področju tehniškega in pa poklicnega izobraževanja. Vsaj to je nekaj kar mi daje v 
perspektivi veliko upanja.  
 
Matej Arčon, župan:  
Če ni več razpravljavcev, bi zaključil današnjo razpravo.  

Predlagam, da pod sklep, ki je predlagan, zapišemo vse sklepe, ki so bili 
predlagani, razen dveh, ki bi ju dal kot dodatni sklep, ker vsebinsko nekako ne sodita tja. 
Predlog svetnika Tomaža Belingarja, če se strinja, bi dali kot dodatni sklep in predlog 
svetnika Müllnerja glede obešanja zastave na pol droga kot dodatni sklep. 

Izvolite, g. Trtnik. 
 
Svetnik Mitja Trtnik: 
Strinjam se z vsemi sklepi, tudi z delom sklepa svetnika Müllnerja, ne strinjam pa se, da 
spuščamo zastave na pol droga, ker vsi sklepi tu nas povzdigujejo, nas  dvigujejo. Ne 
moremo spuščati zastavo na pol droga, kvečjemu jo postavimo še višje.  

Mislim, da iz te razprave, ki je danes razbrana, vstaja Primorska. Imamo eno lepo 
besedilo ali pa pesem, ki je bila pač v tistem času in danes je to, da smo se razjezili in da 
vstajamo tu in da ne smemo spuščati zastave na pol droga, kvečjemu, da povišamo drog, 
kvečjemu to. Ne pa da se spuščamo dol in se ponižamo. 
  
Matej Arčon, župan:  
To je opredelitev glasu, če tako razumem.  

Izvolite.  
  
Svetnik Miran Müllner: 
Mislim, da podžupan ni dobro razumel mojega predloga oziroma zelo bi bil vesel, če bi 
dali nasprotni predlog in da bi lahko glasovali o nasprotnem predlogu.    

Ampak mislim, da vsi tu lahko ugotovimo, da ta država na tak način, kot se jo vodi, 
umira. Pa ne glede na to kdo je na oblasti, vsaka naslednja vlada bo še slabša, tako nas 
uči. Ampak mislim, da moramo pokazati z neko simbolično gesto, da se ne strinjamo z 
vodenjem tega, da je to samo ena simbolična gesta, kar je v sklepu tudi zapisano. 
Seveda verjamem, da boste vi, ker ste dejansko obremenjeni tudi z drugo politiko ne 
samo novogoriško, temu nasprotovali. Tudi ne pričakujem, da bodo vsi podprli, 
pričakujem pa vsaj to, da vam povem, da se je potrebno upirati takemu načinu in da je 
naša država na kolenih. Mogoče je bilo leta 1989, 1990 še slabše. 
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Matej Arčon, župan:  
Se opravičujem, razpravo sem zaključil in ne dam besede več nobenemu. Konec.  

Predlagam, da oblikujemo prve tri sklepe, ki bi jih glasovali v paketu, če se 
strinjate.  

Na pobudo svetnice Darinke Kozinc je bil predlog: Mestni svet MONG ostro 
protestira proti centralizaciji – črtali bi besedo posledičnem - in ukinjanju 
samostojnosti poslovnih enot tako kot sledi v besedilu, kar posledično vodi v 
izgubo -  dodali bi kvalitetnih delovnih mest.  

 
Točka 2. bi ostala enaka. 
Pri 3. točki svetnik Veličkov predlaga, da se namesto besede davščine napiše 
davek od iger na srečo, torej, znižal nerazumno visok davek od iger na srečo in mu 
tako omogočil preživetje. 

To bi bile korekcije ter treh točk, ki smo jih imeli v gradivu in jih dajem tudi 
na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Oton 
Filipič, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, 
Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž 
Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklepi so bili sprejeti.  
 
Točka 4. je predlog svetniške skupine SD oziroma Valterja Vodopivca, ki pravi: 
Župana MONG se zadolži, da skupaj z župani sosednjih občin zahteva od vlade in 
drugih pristojnih institucij, da v skladu s svojimi pristojnostmi zadolžijo odgovorne 
v državnih institucijah ter družbah v javni lasti, da pred kakršnokoli odločitvijo 
glede prenosa sedeža institucije ali družbe, kakor tudi njenega dela, obvezno 
pridobi mnenje lokalnih skupnosti oziroma županov. Dajem ta predlog na 
glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Miro 
Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Drugi. 5. točka bi bila: Občinsko upravo se zadolži, da pristopi k pripravi strategije 
nastopanja do državnih institucij z namenom ohranjanja oziroma privabljanja novih 
državnih subjektov na naše območje. K temu naj povabi tudi sosednje občinske 
uprave. Prav tako naj skupaj pripravijo strategijo odpiranja novih delovnih mest na 
našem območju, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Ta dokument naj predvidi 
konkretne ukrepe in spodbude za odpiranje novih delovnih mest. Dajem predlog na 
glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Oton 
Filipič, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, 
Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
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Sklep je bil sprejet.   
 
To, da se seznani vse občinske svete, bom dal pod točko 9., ker bi še prej ostale.  

Potem je točka 6., predlog svetnika Gregorja Veličkova: Mestni svet 
pooblašča župana MONG, da se z upravo Nove KBM d.d. v roku 60 dni dogovori za 
partnerski odnos med banko in občino, v smislu, da uprava Nove KBM d.d.:  
- imenuje v podružnici v Novi Gorici organ, ki bo pristojen za odločanje o 
podeljevanju kreditov lokalnim gospodarskim družbam in lokalnemu prebivalstvu,  
- zagotovi primeren fond sponzorskih oz. donatorskih sredstev na območju 
poslovanja podružnice Nova Gorica (vse sorazmerno glede na obseg poslovanja 
podružnice Nova Gorica v razmerju z ostalim delom NKBM d.d.)  
- ne posega v obstoj in ustroj lokalne leasing družbe.  
V kolikor se županu z upravo Nove KBM d.d. ne uspe dogovoriti za ustrezen 
partnerski odnos iz prvega odstavka, pooblašča mestni svet župana, da se za tak 
partnerski odnos poskusi dogovoriti z drugo banko s sedežem v Sloveniji.  
O dogovorih iz prejšnjih odstavkov obvesti župan mestni svet in lokalno javnost o 
tem, da bo izvajanje partnerskega odnosa z drugo banko odvisno od višine 
depozitov lokalnih gospodarskih družb in lokalnega prebivalstva pri tej partnerski 
banki. Dajem ta predlog na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 20 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Oton 
Filipič, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, 
Boris Rijavec, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal. 
Sklep je bil sprejet.  
 
7. točka, ravno tako predlagatelj svetnik Veličkov: Mestni svet poziva Vlado 
Republike Slovenije in Banko Slovenije, da sprožita postopke za razdelitev NKBM 
d.d. na dva dela, od katerih se Podružnica NKBM Nova Gorica organizira kot 
samostojna pravna oseba, ki prične delovati kot hranilnica. Dajem na glasovanje. 
Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 16 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Miran 
Müllner, Anton Peršič, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal.  
Sklep je bil sprejet.  
 
8. točka, predlog sklepa, ki ga je podal svetnik Miran Müllner:  Mestni svet MONG 
na področju zaostrene gospodarske situacije iz vidika železniške problematike od 
državnih institucij in Vlade Republike Slovenije zahteva:  
- realizacijo ukrepov za izvedbo posegov infrastrukturne povezave med Novo 
Gorico, Vrtojbo in Gorico,  

- realizacijo ukrepov za posege elektrifikacije in potrebnih prilagoditev na progi 
Nova Gorica – Sežana,  

- realizacijo železniške potniške povezave Jesenice-Nova Gorica-Trst v obeh 
smereh,  

- realizacijo vožnje avtovlaka za prevoz potnikov in osebnih vozil na relaciji Nova 
Gorica – Bohinjska Bistrica  

- takojšnje oblikovanje logistično prometne politike, ki bo s spremembo tarifnega 
sistema povečala prometne tokove na najkrajši železniški povezavi Jadranskega 
morja in Dunaja na progi Jesenice - Nova Gorica - Sežana - Koper,  
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- realizacijo ukrepov za posodobitev ter ureditev tako železniške infrastrukture kot 
spremljajočih objektov za posodobitev in celostno vzpostavitev turističnega 
značaja zgodovinske proge Nova Gorica – Jesenice,  

- ukrepe za vzpostavitev poslovnih vlakov (business train) ali vlakov za posebne 
dogodke (great event trains),  

- da se zaposlene na Slovenskih železnicah na progi Jesenice – Sežana obravnava 
enakopravno kot vse ostale zaposlene in pri tem upošteva specifiko geografske 
oddaljenosti od Ljubljane,  
- da se pri zaposlenem izvršilnem osebju tujih prevoznikov na SŽ dosledno 
upošteva delovnopravna zakonodaja, kot to velja za zaposlene na Slovenskih 
železnicah,  

- da se pri prenosu oziroma odprodaji neuporabne železniške infrastrukture SŽ na 
MONG (vodni stolp, stara črpalka pri Soči za potrebe civilne zaščite) upošteva 
zasledovanje javnega interesa in ne zgolj nerealno ocenjena ekonomska cena.  
Dajem ta predlog na glasovanje. Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Miro 
Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal.  
Sklep je bil sprejet.  
 
9. točka: Z vsemi sprejetimi sklepi se seznanijo občinski sveti sosednjih občin. 
Dajem na glasovanje. Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 25 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Oton 
Filipič, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
10. točka: Ta sklep začne veljati takoj. Dajem predlog z vsemi desetimi točkami na 
glasovanje v celoti kot sklep. Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Oton 
Filipič, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Tomaž Zarifa, 
Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Dodatni sklep predlaga svetnik Tomaž Belingar: Mestni svet predlaga Vladi RS, da 
se v Nacionalni program za kulturo med ključne investicije v kulturne spomenike v 
državni lasti uvrsti vila Rafut ter za obnovo vile nameni 3.000.000 EUR in v 
evidentiranje investicij v občinsko javno kulturno infrastrukturo, ki presega lokalni 
pomen ter kulturne spomenike v lasti občin, za MONG uvrsti obnovo gradu Branik 
– 8.000.000 EUR, predviden zaključek del 2017 in obnova vile Bartolomei, druga in 
tretja faza – 10.000.000 EUR.  
 
Svetnik Valter Vodopivec:  
Prvi stavek sem preslišal. Komu predlagamo? 
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Matej Arčon, župan: 
Mestni svet predlaga Vladi RS, da se v Nacionalni program za kulturo med ključne 
investicije … 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dobro, hvala. Mislim, da je to »misija nemogoče«.   
 
Matej Arčon, župan: 
To je predlog.  

Dajem ta predlog na glasovanje. Glasujemo.  
 
 Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Viljem De Brea, Oton 
Filipič, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana 
Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Marko Tribušon, 
Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko 
Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Še zadnji sklep o zastavi.  

V znak protesta proti ukinjanju in siromašenju posameznih institucij ter 
gospodarskih subjektov javnega značaja Mestni svet MONG sprejme sklep, da se za 
obdobje enega meseca državne zastave Republike Slovenije v MONG izobesijo na pol 
droga. Dajem ta predlog na glasovanje.  

Obrazložitev glasu. Izvolite.  
 
Svetnik Oton Filipič: 
S takim načinom se ne strinjam in protestiram v obrambo države in domovine, da se z 
zastavo ne norčuje na tak način. To bi povedal g. Müllnerju kar naravnost in država ni 
kriva za tako stanje kot je danes. Vsaka posamezna vlada je odgovorna, koliko časa je 
imela mandat za uresničiti svoje cilje in v kakšno smer je šla. Samo to. Ne bom podprl 
take neumnosti. 
 
Matej Arčon, župan: 
V redu, ste obrazložil svoj glas. Še kdo? Ne.  

Dajem ta predlog na glasovanje. Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 8 glasovalo za, 15 proti.  
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Viljem De Brea, Miro Kerševan, Miran Müllner, Anton 
Peršič, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov. 
PROTI so glasovali: Dejana Baša, Bojan Bratina, Oton Filipič, Darinka Kozinc, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep ni bil sprejet.  

PRILOGA 6 
 
S tem je izredna seja zaključena. Hvala in lep dan še naprej. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.07 uri. 
 
 
                Miran Ljucovič             Matej Arčon       
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS               ŽUPAN 
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OVERITELJA ZAPISNIKA: 

 

________________________________         __________________________________ 

Milojka Valantič                                                mag. Darinka Kozinc      


