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Številka: 900-31/2015-24  

Nova Gorica, 17. decembra 2015  

  

  

  

Z A P I S N I K  

  

  

11. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 17. decembra 2015 v veliki 

dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.   
  

Sejo je vodil do 13. točke Matej Arčon, župan mestne občine, v nadaljevanju pa Marko 

Tribušon, podžupan.     

  

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

  

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

   

Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 31 svetnikov, in sicer: mag. Lara Beseničar Pregelj, 

Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, dr. 

Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš 

Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, dr. 

Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, mag. Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon 

Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, mag. Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 

Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

   

Opravičeno odsoten: Gregor Veličkov.   

        

Seji so prisostvovali:  

● Andrej Markočič, vodja kabineta župana   

● mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti   

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

službe   

● Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo   

● Andreja Trojar – Lapanja, vodja projektne pisarne    

● Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe  

● Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine   

● Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada MONG    

● Tatjana Gregorčič, v.d. direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške  

● Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica  

● Boštjan Glažar, predstavnik Lokalnega pospeševalnega centra Pivka   
    
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika:  

-  Aleš Markočič in - 

 dr. Robert Golob.  
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Od 29 svetnikov jih je 29 glasovalo za.  

ZA so glasovali:Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Robert Golob, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, 

Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, 

Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 

Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 

Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

  

Matej Arčon, župan:   

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki in ostali prisotni en lep dober dan!   

 Začenjamo z 11. sejo mestnega sveta, ki je hkrati tudi zadnja v letošnjem letu. Začeli bomo 

z eno prijetno novico, da je v naši sredini tudi nov doktor znanosti Klemen Miklavič. Iskrene 

čestitke!  

  

Svetnik dr. Klemen Miklavič:  

Hvala župan, hvala za aplavz. V soboto bom to praznoval v baru Gallus in ste vabljeni vsi 

na kakšen kozarec ali dva.  

  

Matej Arčon, župan:  

Kaj pomeni naziv doktor znanosti, boste pa lahko zaznali v njegovih razpravah. Hvala.  

  Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. Svetnik Klemen Miklavič, izvolite.  

  

Svetnik dr. Klemen Miklavič:  

Za zapisnik. Seznanjeni smo z okoliščinami, v katerih ste pripravljali to sejo, vendar ne 

moremo mimo tega, da ne opozorimo, da smo ponovno soočeni s sejo, kjer je preveč točk 

dnevnega reda in veliko gradiva, med katerimi je tudi proračun.   

 Župan, zato opozarjamo in pozivamo, da nekaj storimo na tem. Med drugim bomo 

predlagali tudi podaljšanje rokov za dostavo gradiva, vendar to ne bo dovolj. Treba je 

spremeniti kulturo dela, kajti na ta način se izključuje in preprečuje možnost participacije 

mestnega sveta pri politiki in pri odločanju o pomembnih zadevah kot je proračun. In na ta 

način se izključuje tudi občanke in občane, kajti prav mestni svet je tisti, ki tu zastopa 

občanke in občane.   

 Župan, pozivamo vas k temu, da najdemo nek način, v katerem se bomo izognili takim 

situacijam kot so sedaj, ki so že kronične.   

  

Matej Arčon, župan:  

Hvala lepa za vašo pripombo. Bomo vzeli to na znanje in se bomo pogovorili na sestanku    

vodij svetniških skupin, kako bi bil način najbolj optimalen za prejem tudi gradiva.   Svetnik 

Miran Vidmar, izvolite.  

  

Svetnik Miran Vidmar:  

Predlagam, da se točka 26., to je Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONG umakne z dnevnega reda.   

Utemeljitev. Na tem mestu sem že nekajkrat opozoril na utemeljeni sum nezakonitosti 

spremenjenega odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predlagal 

sem tudi, da župan zaradi tega izvajanja odlok zadrži. Občina je zavezana ravnati zakonito 

oziroma predlagati zakonite odloke in odpraviti vsakršen dvom v njihovo zakonitost. Občina 

je tudi dolžna preveriti zakonitost v duhu ustavne odločbe, ki je razveljavila Zakon o davku 

na nepremičnine in je v določilih prepovedala uporabo novih meril in prerazporejanj v 

območja. Ravno to smo namreč v na novo sprejetem odloku naredili. S sprejemom 

amandmaja k Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2016 – 2017 je bila občinam dana 

pravna podlaga za prenovo odlokov o odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v 

občinah za leto 2016. S predlagano odločbo smejo občine za namene odmerjanja 
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nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, sprejeti nove, poudarjam nove odloke na 

podlagi 6. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih, s katerim se odpravi uporaba prejšnjih 

razveljavljenih odlokov. Ne smejo pa spreminjati odlokov, ki so bili z Zakonom o davku na 

nepremičnine razveljavljeni.   

 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v MONG v 6. točki dnevnega reda teh pogojev ne izpolnjuje in bi 

njegov sprejem pomenil nezakonitost na nezakonitost.   

 Zato predlagam, da se umakne tudi iz dnevnega reda in da se takoj še v letošnjem letu 

pripravi in sprejem predlog novega odloka na zakonskih, pravnih podlagah, ki bo omogočil 

zakonito pobiranje nadomestila v prihodnjem letu, torej v letu 2016.   

  

Matej Arčon, župan:  

Hvala za vaše mnenje, za vašo pobudo.   

 Sam se s tem predlogom absolutno ne strinjam. Po mojem mnenju in vedenju je odlok 

zakonit, do sedaj še ni prišlo do nobenih sporov, ki bi o sporavali, da odlok ni zakonit. Z 

umikom te točke pa tudi tvegate na nek način škodo, lahko rečem gospodarstvu, predvsem 

za tiste, ki imajo industrijske objekte in skladišča. S tem se je  namreč aktivno ukvarjal 

kolega, podžupan Marko Tribušon ter načelnica in veste, da v tem predlogu te točke 

znižujemo vrednost točk prav za industrijo in za skladišča in v kolikor teh znižanj ne bomo 

potrdili do konca letošnjega leta in bomo obračunavali v prihodnjem letu višino točke, ki je 

bila sprejeta lansko leto. Zato je potrebno vedno nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, 

odlok, ki je tudi vrednost točke, sprejeti do konca prejšnjega koledarskega leta za naslednje 

koledarsko leto.   

  O samem odloku morda še nekaj besed načelnica Aleksandra Torbica.  

  

Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 

Odlok je zakonit. Odlok je pač dejansko tako kakor je v tisti v zakonu, je objavljen in tudi 

potrjuje točno to, da je odlok zakonit. Govorimo pa o Zakonu o izvrševanju proračuna, kjer 

je bil sprejet neki člen, ki govori o tem, da je sprejemanje novih odlokov zakonito bilo in je. 

Mi smo naredili točno to, kar dejansko ta zakon tudi govori.   

 Strinjam se pa z g. županom, da smo v bistvu odlok glede na to, da je bila to zelo velika 

sprememba sistema in da smo vedeli, da bo pač prišlo lahko do nekih  neuravnotežen, 

intenzivno zadnje mesece delali skupaj z obema zbornicama in skupaj z g. podžupanom 

Markom Tribušonom, zato, da ustrezno tudi pripravimo spremembo  in ugotovimo, ko bi do 

tega prišlo in isto počnemo tudi na nepozidanih stavbnih zemljiščih. Mislim, da je 

obravnavanje tega odloka nujno.   

  

Matej Arčon, župan: Aleš 

Dugulin, izvolite.  

  

Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:   

Odbor za prostor predlaga umik 30. točke dnevnega reda iz razloga, ker status krajevnega 

javnega dobra parc. št. 4894/2 in 4891/11 ter 4892/12 k. o. Branik, se ne ujema z geodetsko 

parcelnimi mejami in zahtevamo ponovne meritve. To smo sklenili na odboru v skladu s 

predsednikom KS Branik, ki je to tudi predlagal.   Tako, da bi se umaknilo, da se še enkrat 

preveri stvar.  

  

Matej Arčon, župan:  

Mislim, da ta točka ni nobena nuja, da bi jo danes obravnavali ali kako drugače. Prosim 

načelnico ali svetovalko Silvano Matelič. Odbor predlaga umik točke v k. o. Branik, točke 

30. Ali je nujno, da na tej seji to obravnavamo, ali lahko na naslednji seji razčistimo njihove 

pomisleke?  
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Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje,  prostor in javno infrastrukturo. V 
bistvu smo nekako mnenja, da bi lahko to točko obravnavali in sprejeli, četudi si s strani 
krajevne skupnosti želijo, da bi točko preložili.  
  

Matej Arčon, župan:  

Marko Tribušon, izvolite.  

  

Svetnik Marko Tribušon:  

Hotel sem povedati samo to, kar ste že vi prej povedal in pojasnil. Mislim, da je totalno  

skoraj nemogoče, da bi umaknili ta predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONG. Mi to moramo danes 

obravnavati in tudi podpreti, če želimo dobro gospodarstvu, kar že toliko časa govorimo.  

  

Matej Arčon, župan:  

Da vam prihranim eno glasovanje, umikam 30. točko dnevnega reda.  

 Najprej je potrebno glasovanje za točke, ki so bile poslane naknadno, in sicer 5. točka 

Mandatna vprašanja volitve in imenovanja, tu imamo nadzorni svet sklada za malo 

gospodarstvo. Pri naslednjih šestih glasovanjih je potrebno 17 glasov, da bi te točke 

obravnavali. Najprej je točka 5.  

  Izvolite.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Samo sprašujem, zakaj smo danes ob 12. uri dobili to gradivo za 5. točko? Do 8. 12.  je bil 

čas za oddajo predlogov. Ni mi jasno, zakaj se je komisija sestala šele 17. 12. Komisija bi 

se lahko prej sestala in bi mi dobivali prej gradiva.   

  

Matej Arčon, župan:  

Komisija se je sestala prej, me bo predsednik popravil, vendar je prišlo do predloga 

kandidatur do ene napake, ker se ni upoštevalo ene kandidature in so zato sklicali še enkrat 

sejo, da se je upoštevalo tudi tisto kandidaturo. Ostale kadrovske zadeve so v roku tudi 

obravnavali in se je potem naknadno to obravnavalo.   

 Dajem predlog na glasovanje, da se točka 5. Mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja obravnava na 11. seji mestnega sveta.  Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 23 glasovalo za, 1 proti.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Robert Golob, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 

Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana 

Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran 

Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

PROTI je glasoval: Valter Vodopivec.  

Predlog je bil sprejet.  

  

Na glasovanje dajem predlog, da se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica 

obravnava kot hitri postopek. Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  

ZA so glasovali:Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 

Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, 

Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, 

Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  
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Predlog je bil sprejet.  

  

Potem je točka 16. Na glasovanje dajem predlog, da se predlog Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne 

dejavnosti v MONG obravnava kot hitri postopek. Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 29 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 

Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon 

Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 

Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. Predlog je bil sprejet.  

Potem je točka 17. Na glasovanje dajem predlog, da se predlog Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG 

obravnava kot hitri postopek. Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 30 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 

Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 

Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran 

Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. Predlog je bil soglasno 

sprejet.  

  

Točka 18. je s področja zasvojenosti. Na glasovanje dajem predlog, da se predlog  

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih 

aktivnosti s področja zasvojenosti v MONG obravnava kot hitri postopek. Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 30 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 

Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 

Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran 

Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. Predlog je bil soglasno 

sprejet.  

  

Na glasovanje dajem predlog, da se točka 26. Predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONG 

umakne iz obravnavanja. Glasujemo.  

  

Od 30  svetnikov sta 2  glasovala za , 18 proti.  

ZA sta glasovala: Matija Klinkon, Miran Vidmar.  

PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 

Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, 

Aleš Markočič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko 

Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Predlog ni bil sprejet.  
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Gremo na glasovanje o isti točki, vendar za hitri postopek. Dajem predlog na glasovanje, 

da se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča v MONG obravnava kot hitri postopek. Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 27 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 

Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen 

Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 

Ugrin, Stanko Žgavc.  

Predlog je bil sprejet.  

  

Dajem predlog dnevnega reda s spremembami na glasovanje. Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 27 glasovalo za, 1 proti.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 

Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 

Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, 

Karmen Saksida, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, 

Stanko Žgavc.  

PROTI je glasoval: Miran Vidmar.   

  

Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red:  

1. Potrditev zapisnikov 10. seje mestnega sveta, ki je bila 5. novembra 2015 in 3.  

izredne seje mestnega sveta, ki je bila 19. novembra 2015   

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov   

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov   

4. Poročilo o izvršenih sklepih   

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   

6. Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2016 (druga obravnava)  

7. Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2016   

8. Predlog Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega 

partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja 

javne razsvetljave na območju MONG (prva obravnava)  

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev 

podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 

opravlja gostinska dejavnost v MONG (druga obravnava)   

10. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Splošnim pogojem poslovanja Stanovanjskega 

sklada  MONG  

11. Predlog Sklepa v zvezi s poravnavo obveznosti najemnika do Stanovanjskega 

sklada MONG   

12. Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega 

sklada – javni sklad MONG za leto 2016  

13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (hitri postopek)  

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega 

programa športa v MONG (prva obravnava)  

15. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2016  

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov 

in projektov s področja socialne dejavnosti v MONG (hitri postopek)  
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17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov 

veteranskih organizacij v MONG (hitri postopek)  

18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov 

in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v MONG (hitri postopek)  

19. Predlog Sklepa o podaji začasnega soglasja k ekonomski ceni socialnovarstvene 

storitve pomoč družini na domu   

20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 

zavoda za šport Nova Gorica (prva obravnava)  

21. Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi Statuta Javnega zavoda za šport 

Nova Gorica   

22. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške (druga obravnava)  

23. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in 

mladinskih programov in projektov v MONG (prva obravnava)   

24. Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG (druga obravnava)   

25. Predlog Sklepa o odpustu dolgov iz naslova neplačil vrtcev oziroma šolske 

prehrane v osnovnih šolah   

26. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v MONG (hitri postopek)   

27. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna 

zemljišča v MONG za leto 2016   

28. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2946/19 k.o. 

Bate  

29. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2098/5 in 

2098/6 k.o. Branik  

31.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2340/13 in             

2340/14 k.o. Čepovan.  

  

  

  

1.  točka dnevnega reda  

Potrditev zapisnikov 10. seje mestnega sveta, ki je bila 5. novembra 2015 in  

3. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 19. novembra 2015   

  

Matej Arčon, župan:  

Odpiram razpravo. Je ni. Zaključujem.   

Na glasovanje dajem v potrditev predlog zapisnikov 10. seje mestnega sveta, 

ki je bila 5. novembra 2015 in 3. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 19. novembra 

2015. Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 30 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 

Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 

Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran 

Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Zapisnika 10. seje mestnega sveta, ki je bila 5. novembra 2015 in 3. izredne seje 

mestnega sveta, ki je bila 19. novembra 2015 sta bila soglasno potrjena.    
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2.  točka dnevnega reda   Odgovori na pobude, predloge in vprašanja 

svetnic in svetnikov  

  

Matej Arčon, župan:  

Razprava je odprta. Svetnik Tomaž Slokar, izvolite.  

  

Svetnik mag. Tomaž Slokar:  

Prejel sem dopolnjen odgovor na temo umestitve programov univerze v Novi Gorici oziroma 

v Vipavi. Iz dosedanjih razprav sem bil sam osebno skorajda v dobršnem  deležu verjetnosti 

prepričan, kakor da univerza zapušča Novo Gorico, s strani univerze pa je tu naveden 

odgovor, da selitev celotne dejavnosti v Novo Gorico žal ni možna, se pravi, da večji del 

ostaja v Novi Gorici oziroma se seli, ne pa ves, dokler ni rešeno vprašanje lokacije kampusa 

v Novi Gorici. Za morebitna vprašanja in pojasnila so nam na razpolago. Tako, da 

predlagam v bistvu, da ne bom sam, kot svetnik pa se bom  vsekakor o tem pozanimal, da 

se spet vzpostavi kontakt z univerzo in da se te zadeve zopet začnejo razčiščevati, da se 

to vprašanje o univerzi ne bo ponovno vleklo kakor jara kača.   

  

Matej Arčon, župan:  

Replik ni pri tej točki. Še kdo? Svetnica Karmen Saksida, izvolite.   

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Postavila sem več svetniških vprašanj in niti z enim odgovorom na žalost ne morem biti 

zadovoljna.   

 Najprej sem spraševala glede urejanja Ledin, ki so tam nekje zadaj vrstne hiše pozabljene 

od vseh. Prosila sem za časovnico konkretnih ukrepov, kdaj se bo kaj tam naredilo. 

Časovnica mi je bila dana samo za tiste ukrepe, ki se odmikajo za dve ali tri leta v 

prihodnost. Za tiste najbolj osnovne stvari, kot je recimo obrezovanje žive meje, tam ni 

časovnice, ali pa ni napisano, da bomo letos nekoga poslali, da bo to uredil. Zato se mi zdi 

nesprejemljivo.   

 Še bolj nesprejemljivo pa se mi zdi to, da je moja svetniška pobuda sledila kar nekaj 

pismom, ki so bila naslovljena na vas, g. župan, podpisana s strani pobudnikov in 

prebivalcev Ledin in so prosili za ogled te njihove problematike. Sedaj sem bila seznanjena, 

da so bili predstavniki občinske uprave na ogledu skupaj s predstavniki krajevne skupnosti, 

ni bil pa povabljen nihče od teh prebivalcev. To je po moji oceni ena velika ignoranca 

prebivalcev. Mislim, da pri reševanju takšnih problemov bi bilo prav, da ljudi, ki se 

podpisujejo na pisma, ki jih pošiljajo na občino, tudi povabimo zraven na oglede. To je 

glede Ledin.   

 Pri drugem vprašanju, ki sem ga postavila glede urejanja zelenice ob srednji šoli pri 

Šolskem centru sem prejela odgovor in imela občutek, da se namerno ne razumemo. 

Govorila sem o urejanju zelenice in odgovor sem dobila s strani oddelka za družbene 

dejavnosti, ki mi odgovarja, da mi ne moremo posegati v opremljanje srednjih šol. Govorila 

sem o jabolkih, oddelek mi odgovarja o hruškah. Gre za dve popolnoma drugačni stvari, 

poleg tega je pa v tem odgovoru cel kup nepravilnosti. Ni res, da Šolski center nikoli ni 

kontaktiral z občino. Šolski center je kontaktiral z oddelkom za okolje, celo več, v nekem 

predalu nekega uradnika na občini morate imeti popis del, kako bi uredili zelenico. Priznam, 

da sem zgrešila, da gre za Cankarjevo ulico, ampak mislim, da gre za Delpinovo ulico, za 

stavbo Šolskega centra, ampak vedno gre za zelenico, ki je v lasti mestne občine. Idejna 

zasnova je narejena, popis del je bil narejen, predstavniki Šolskega centra so bili na 

oddelku in rečeno je bilo, da se bo tam nekaj naredilo in potem se je stvar pač ustavila v 

nekem predalu. Škoda, da se oddelki pač med seboj ne pogovarjajo in potem dobivamo 

nepopolne odgovore s strani oddelkov, ki sploh niso zadolženi za to.   
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Opozarjam še na eno dejstvo. V tej isti pobudi sem spraševala tudi o urejanju 

Cankarjeve ulice na tistem predelu, na to mi pa sploh ni bilo odgovorjeno, tisti del je bil 

popolnoma spregledan, tako, da upam, da bom dobila odgovor v nadaljevanju.  

 Prejšnji teden sem glede nadomestila poslala še eno vprašanje. Ne vem, kako bi lahko 

označila odgovor, kjer mi občinska uprava napiše, da gospe, ki se je pritožila v pritožbenem 

roku v marcu, niso uspeli odgovoriti. V sedmih mesecih ga. lastnica zemljišča ni dobila 

odgovor s strani občine, ker občinski uradniki, ki so v službi občanov, niso imeli časa, da bi 

ji odgovorili. Zanimivo. Danes me je gospa poklicala in mi povedala, da je s strani občine 

dobila odgovor. Samo nesprejemljivo je, da ne odgovorite stranki. Seveda pa lahko mirno 

daste potem podatke naprej FURS-u, da ji pošlje položnico za nepozidano stavbno 

zemljišče za nadomestilo v višini 1.500,00 EUR brez kakršnihkoli razlag.   

Mislim, da je to prvovrstno ignoriranje občanov in tega si preprosto ne moremo 

dovoliti. Celo več, gospa je bila na občini takrat, ko je bil čas za pritožbe, referent ji je dal 

obrazec in ji svetoval naj se pritoži. Strinjal se je z njo, da ima prav, da se pritoži, ker tisto 

res ne more biti v celoti gradbena parcela in potem se sedem mesecev ne zgodi nič. To naj 

se prosim ne ponovi več. Občinska uprava je dolžna vsaj odgovarjati občanom, če že nič 

drugega ne.  

  

Matej Arčon, župan:  

Pod točko 1. vam lahko zagotavljam, da se bomo s krajani, ki so bili pobudniki o ureditvi 

okolja Ledin tudi sestali. Normalno pa je, da prve oglede opravijo strokovni sodelavci in pri 

tem tudi pripravijo neke ustrezne predloge. Tudi sam sem osebno bil na tem področju in si 

ogledal, brez da bi kogarkoli tam obvestil. Rešitve seveda bodo tako v več fazah in tudi kar 

se tiče same žive meje se bo obrazložilo kakšne aktivnosti so bile, tako, da ste lahko brez 

skrbi.   

 Pri točki 2. ste sami omenili, da je morda bila tudi vaša napaka o samih zemljiščih in je 

prišlo lahko tudi do nesporazuma in bomo naš odgovor tudi ustrezno dopolnili.    

Pri točki 3. pa bi se lahko tudi vi preden podate take obtožbe nad delom zaposlenih 

v občinski upravi, pozanimali, zakaj je prišlo do tega, da je bilo potrebno sedem mesecev 

za podati odgovor in mi smo se tega problema seveda zavedali, ker je bil sprejet nov odlok 

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ker smo pričakovali veliko pritožb, kar bo 

potem pri ustrezni točki tudi povedala načelnica. Od 14.000 odločb, ki so bile izdane, je 

prišlo približno 480 pritožb. Na teh pritožbah, na ugovorih delata dva in dva sta lahko 

sposobna približno odgovoriti, če je kolikor toliko lahko vprašanje tri do štiri odločbe na dan 

in sedaj si zamislite koliko dni ima, enostavno fizično ni mogoče odgovoriti na 500 pripomb 

z dvema strokovnima sodelavcema in če je to stranko prizadelo, se ji tudi osebno 

opravičujem. Ampak ob prvem letu smo se teh problemov tudi zavedali, tudi na novinarski 

konferenci smo novinarjem povedali, da smo imeli veliko dela, ampak glede na število 

odločb je bilo relativno malo pritožb.   

Tako, da je morda kdaj lahko tudi potrebno poiskati odgovor zakaj in potem podati 

neke kritike na delo občinske uprave.   

Izvolite.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Saj ste vi napisali, ali pa so napisali vaši zaposleni, da dela eden celo …  

  

Matej Arčon, župan:  

Da, dela eden, drugi si mora tudi večkrat ogledati na terenu.   

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Vem, vse to lahko razumem, ampak tega ne more razumeti en občan, ki je dobil položnico, 

brez, da bi mu kdorkoli karkoli odgovoril. Vaša naloga oziroma naloga direktorice občinske 
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uprave je, da če vidi, da bo imela na nekem področju veliko več dela kot drugod, pač 

preprosto prerazporedi. Tako se običajno dela v podjetjih. Še dva tam, ki bosta to delala.  

  

Matej Arčon, župan:  

Da, vendar morajo biti strokovno usposobljeni za to. Saj ne more eden referent iz oddelka 
za družbene dejavnosti ali pa iz financ delati to zahtevno strokovno delo.    Gremo 
naprej. Če ni več prijavljenih, lahko gremo na točko 3.  

  

  

  

3.  točka dnevnega reda   Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in 

svetnikov  

  

Matej Arčon, župan:  

S projektorjem imamo tehnične težave, ki jih moramo odpraviti.   

 Prijavljenih je osem. Glede na to, da imamo kar nekaj točk pred nami, bi vas lepo prosil, 

če ste čim hitrejši in nam podate vaše pobude tudi v pisni obliki. Prvi je prijavljen svetnik 

Tomaž Slokar, pripravi naj se Aleš Dugulin.  

  

Svetnik mag. Tomaž Slokar:  

Včeraj sem v spletni izdaji lokalnega časopisa prebral članek naslovljen z »Tudi parkirišče 

pred občino bo po novem modro«, kjer novinar poroča, da MONG urejuje modre cone na 

parkirišču pred mestno hišo in ukinja zaporno rampo ter plačila pri receptorju v stavbi zaradi 

uvedbe davčnih blagajn. Davčne blagajne naj bi bile nameščene na vseh parkirnih 

avtomatih, kjer se plačuje parkirnina v okviru modrih con.   Obenem pa me je zmotila 

navedba ob koncu prispevka, in sicer: »Zaradi davčnih blagajn pa se bo najverjetneje iz 

mestne hiše morala izseliti tudi mestna blagajna. A storitev naj bi bila še na voljo, saj na 

občini že iščejo ponudbe, da bi jo uredili v eni od bank oziroma hranilnic.«   

 Ker menim, in tako so vedno poročale tudi pristojne službe občinske uprave, da se je 

mestna blagajna dobro prijela in marsikomu prihranila kašen evro ter da je to po moji oceni 

ena boljših uresničenih zamisli v korist občank in občanov, pozivam občinsko upravo, da 

dobro razmisli o napovedanih korakih ukinitve mestne blagajne in da poročanje v lokalnem 

mediju podrobno pojasni in utemelji z argumenti. Kot sicer laik na davčnem področju 

menim, da bi zelo težko vzročno-posledično povezal uvedbo davčnih blagajn z ukinitvijo 

mestne blagajne.  

  

Matej Arčon, župan:  

Kot ste sami ugotovili, ne samo mi ampak tudi vse občine po celi Sloveniji kjer imamo 

mestne blagajne, proučujemo možnosti ohranjanja in tudi preusmeritve mestne blagajne 

na drugo območje ali na banko s ciljem, da bi seveda občani imeli enake ugodnosti kot do 

sedaj. Ko bodo vse te možnosti proučene, vas bomo tudi pisno obvestili. Imamo pa res 

velike težave s tistimi plačniki, kot so razni zavodi in druge institucije, ki nimajo teh potrdil 

in bi potem samo to storitev še bolj okrnili in bi bila možnost manjših položnic. Ampak vam 

bomo vse pisno obrazložili, pluse in minuse, to počnejo v Mariboru, Velenju, povsod, tako, 

da iščemo res najbolj ugodno varianto. Ni res, da bi to ukinili in da bi bile te provizije.   

  Svetnik Aleš Dugulin. Pripravi naj se Karmen Saksida   

  

Svetnik Aleš Dugulin:  

Pred dobrim mesecem sem v Primorskih novicah prebral, da je MONG v zadnjih letih 

namenila za razvoj visokega šolstva ogromna finančna sredstva.   

 Iz osnutka proračuna MONG za leto 2016, ki ga bomo danes sprejemali, lahko razberem, 

da bomo Univerzi v Novi Gorici v letu 2016 nakazali 86.000,00 EUR, VIR-su 188.000,00 

EUR, Fakulteti za elektrotehniko pa 42.000,00 EUR - skupaj 316.000,00 EUR. Iz postavke 
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10094 Sredstva za programe visokega šolstva VIRS bo mestna občina VIRS-u nakazala 

86.000,00 EUR.    

Zanimajo me kakšne so pogodbene obveznosti med VIRS-om in mestno občino, 

zato bi prosil, da se pogodbe iz preteklih let, ki so osnova za plačilo obveznosti, ki so 

navedene v obrazložitvi proračuna in aktu o ustanovitvi zavoda VIRS priložijo odgovoru za 

naslednjo sejo.   

 Iz postavke 10130 Najemnina prostorov za VIRS lahko razberem, da bo mestna občina v 

letu 2016 nakazala VIRS-u 120.000,00 EUR. Prosim, da se pripravi pregled vseh 

najemnikov oziroma fakultet s podatki o višini nakazanih sredstev za posameznega 

najemnika v letu 2015 ter urnik zasedenosti prostorov po najemnikih. Prosim, da se vse 

pogodbe med VIRS-om in mestno občino priložijo odgovoru za naslednjo sejo.   

 Glede sofinanciranja Fakultete za elektrotehniko me zanima, za kaj bomo porabili teh 

42.000,00 EUR iz postavke 10132 Sredstva za programe Fakultete za elektrotehniko, saj 

krožijo informacije, da ta fakulteta ne bo več izobraževala v Novi Gorici. Zanima me 

pogodba med mestno občino s fakulteto o sprejetih obveznostih in prosil bi, da se priloži 

odgovoru za naslednjo sejo.   

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnica Karmen Saksida pripravi naj se Anton Peršič.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Kolegi, ki se ukvarjajo s področjem kulture so me opozorili na en zakon, in sicer Zakon o 

zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi. Sama sem na spletni strani 

Ministrstva za kulturo našla tudi besedilo. Gre za zakon, ki bo za različne programe v kulturi 

namenjal direktna državna sredstva in namenjala se bodo sredstva tudi za najbolj ogrožene 

enote kulturne dediščine. V zakonu so tudi navedeni objekti in projekti, ki se bodo skozi to 

financirali in našla sem tam kar nekaj objektov, ne vem v Idriji, v Cerknem, v Piranu, v 

Kopru. Ni pa tam niti gradu Branik, niti Vile Rafut, ki sta dva najpomembnejša kulturna 

spomenika po moje v naši občini in ne morem mimo razmišljanja, kako se lahko zgodi, da 

mestna občina ni uvrstila teh dveh objektov v ta tako pomemben zakon, ker tudi iz 

proračuna je razvidno, da lastnih sredstev za obnovo  te kulturne dediščine nimamo, ali pa 

jih imamo premalo na voljo, kar je jasno. Iz evropskih sredstev bomo pa tudi težko to 

obnavljali.   

 Zato me zanima, kakšen je razlog, da teh dveh objektov ni v zakonu in seveda dajem tudi 

pobudo, ker bo to financiranje do leta 2020, da se čim prej župan aktivirate skupaj z 

občinsko upravo, da se ta dva objekta vključita. Ste se že? Super.   

 Zavedam se tudi, da Vila Rafut ni naša ampak se bo financiralo tudi zasebne objekte in še 

eno zanimivo poglavje ima ta zakon, in sicer stavbna dediščina na podeželju in tu lahko 

vključimo vse naše vasi - Tabor in lahko obnavljamo to, o čemer smo pravzaprav že veliko 

govorili na podeželju in kjer smo se z Zavodom za varovanje kulturne dediščine že 

pogovarjali, kako bi se prijavljali na evropske razpise. Tu imamo direktno možnost, da 

dobimo državna sredstva. Zato iskreno upam, da boste na naslednji  seji rekli, da smo že 

v zakonu.  

  

Matej Arčon, župan:  

Zelo pozdravljam vašo pobudo. Namreč v zadnjem času kar peljemo aktivnosti tudi na tem 

področju. Kar se tiče Vile Rafut, ki je v državni lasti, sem že obvestil pristojnega direktorja 

direktorata, da skuša med resorsko zadevo uskladiti, da bi Vila Rafut prišla v tisti seznam, 

ki zajema infrastrukturo v lasti države. Kar se tiče gradu Rihemberk in ostalih objektov bomo 

tudi pisali osebno ministrici.   

 To točko imamo tudi v ponedeljek na seji sveta regije vseh županov in absolutno podpiram 

vašo pobudo in tudi moja pričakovanja gredo v tej smeri, da se apelira na vse, ki imate 

kakršnekoli možnosti poznanstva, poslancev in vseh, da s skupnimi močmi poskusimo v ta 
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seznam resnično uvrstiti vso za nas pomembno kulturno dediščino, ki je v lasti občine ali 

pa države.    

  Hvala za vaš prispevek in upam, da ste z odgovorom zadovoljna. Ali vam moramo 

še kaj odgovoriti do naslednjič? V redu, hvala. Ali smo.   

  Anton Peršič, pripravi nas se Edbin Skok.  

  

Svetnik Anton Perišč:  

Imam eno kratko pobudo. Obiskovalci, predvsem tujci v Novi Gorici iščejo in sprašujejo kje 

je center, to je Bevkov trg in tudi Eda center. Tudi sam mislim, da ni dovolj označb in 

usmeritev za ti dve lokaciji. Tudi se bo potrebno odločiti med imenom Eda center in 

Restavracijo Rusjan. Potrebno je to rešiti.   

  

Matej Arčon, župan:  

Edbin Skok, pripravi naj se Tatjana Krapše.  

  

Svetnik Edbin Skok:  

Svetniška skupina Soča na upravo MONG naslavlja naslednjo svetniško pobudo, in sicer 

svetniška pobuda za pripravo enotnih pravil za delo v nadzornih svetih v javnih podjetjih in 

zavodih.   

 V letošnjem letu smo poslušali poročila o poslovanju vseh javnih podjetij in zavodov, ki so 

v popolni ali delni lasti MONG. Med njimi ni bilo niti enega poročila o delovanju nadzornega 

sveta v teh inštitucijah. Poleg tega je zaslediti različne standarde delovanja in izbire 

direktorjev, kar povzroča določene nejasnosti pri sprejemanju odločitev. Predlagatelji 

predlagamo, da uprava MONG v najkrajšem možnem roku, vendar ne dlje od konca maja 

2016 pripravi Pravilnik za delovanje nadzornih svetov v javnih podjetjih in zavodih ter 

Pravilnik za delovanje predstavnika MONG v nadzornem svetu, kjer je MONG solastnica. 

Poleg zakonskih določil naj vsebina pravilnikov obsega še naslednje sestavine sodobnega 

upravljanja podjetij kot na primer enoten izborni postopek za izbiro kandidatov za člane NS,  

nabor kvalifikacij in izkušenj, ki jih mora imeti kandidat za člana NS, način delovanja NS s 

poudarkom na interesu MONG, poročanje Mestnemu svetu MONG, enoten postopek izbire 

upravnih organov javnega podjetja oziroma zavoda ter sistem za pripravo razvojnih 

strategij.  

 Obrazložitev pobude. Iz  letošnjih poročil o poslovanju javnih podjetij in zavodov v lasti 

občine je evidentno, da se razlikuje delo v nadzornih svetnih v javnih podjetjih in zavodih. 

Poleg tega pa mestni svetniki letos nismo slišali niti enega poročila o delovanju niti enega 

nadzornega sveta. Še bolj nevzdržno je to, da mestni svetniki ob odgovornosti, ki jo imamo 

z imenovanjem vsakega člana nadzornega sveta, nimamo možnosti preverjati uspešnosti 

delovanja nadzornega sveta kot celote in posameznih članov ter ugotavljanja morebitnih 

navzkrižij z interesi MONG. Različni pristopi v kadriranju in delovanju nadzornih svetov 

imajo za posledico ne transparentnost in nezmožnost primerjave učinkovitosti organov 

upravljanja v javnih podjetjih in zavodih. Ne nazadnje je tu celotno področje priprave 

strategij delovanja in razvoja, ki običajno ima vpliv tudi na proračun in smotrno porabo 

javnih finančnih sredstev.   

Zaradi navedenih dejstev naprošamo upravo mestne občine za pripravo enotnih 

navodil za delo nadzornih svetov.   

  

Matej Arčon, župan:  

Tatjana Krapše, pripravi naj se Miran Vidmar.  

  

Svetnica Tatjana Krapše:  

S strani krajanov sem bila opozorjena na izrazito nevarno prometno točko na Vipavski cesti, 

kjer se šoferji vključujejo na to cesto ob prihodu po odcepu iz Ozeljana na to Vipavsko 

cesto, to je v neposredni bližini semaforiziranega križišča od koder se zavije proti avtocesti. 
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Nevarnost izhaja iz popolne nepreglednosti ob vključitvi v promet na Vipavsko cesto, kjer 

ni morebitnega ogledala ali pa morebitnega drugega vidnega signala oziroma zaradi 

popolne nepreglednosti zaradi zaraščenosti privatne parcele, ki je pravzaprav zapuščena.  

 Predlagam proučitev te situacije in sanacijo nastalega, ali poiskati pravega naslovnika, če 

za to ni odgovorna mestna občina oziroma na kakršenkoli način. Pričakujem odgovor do 

naslednje seje.   

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnik Miran Vidmar. Pripravi naj se Anton Harej.  

  

Svetnik Miran Vidmar:  

Moje svetniško vprašanje se nanaša na problem v Erjavčevi ulici, in sicer posredujem 

vprašanje stanovalcev Erjavčeve glede problema prometa na Erjavčevi ulici.   

 Navajajo, da se je gostota prometa z odpravo mejnega prehoda in odprtjem bližnjih 

nakupovalnih centrov (Supernova, Obi, itd.) izredno povečala. Znano je, da se ni kaj dosti 

razmišljalo o infrastrukturi, temveč, da se čim več pozida. Zato je kar je in ni kaj dosti 

izboljšati. Vendar moti jih pa to, da dodatno kljub tej frekvenci prometa vso zadevo otežujejo 

še tovornjaki oziroma najtežja tovorna vozila s priklopniki. Krivda ni na voznikih, saj ni v 

križišču s Prvomajsko ulico nobenega vidnega prometnega znaka, ki bi vožnjo po Erjavčevi 

prepovedal. Navajajo, da je za to kriva MONG kljub temu, da se je v tem letu že opozorilo 

inšpektorja - vodjo redarske službe in načelnico za okolje, prostor in javno infrastrukturo.   

Nekaj navedb zakaj je promet priklopnikov po Erjavčevi ulici nevaren oziroma velik 

problem:   

- Nikjer v središču mesta ne spuščajo priklopnikov oziroma težkih tovornih vozil.  

- Ogrožena je varnost ljudi po ulici in v ozkih krožiščih.  

- Povečana je koncentracija izpušnih plinov.  

- Poškodovano je cestišče (luknje, zastoj vode ob dežju, tuširanje mimoidočih).  

- Poškodovani so pokrovi cestnih jaškov, ki so hrupni tako za mimoidoče kot za 

bližnje stanovalce in lahko bi še kaj dodali.   

Njihovo vprašanje je, kdaj bo MONG pristopila k sanaciji oziroma k rešitvi teh problemov?   

  

Matej Arčon, župan:  

Še zadnji je svetnik Anton Harej, izvolite.  

  

Svetnik Anton Harej:  

Pred dvema dnevoma smo se udeležili skupne seje občinskih svetov. Seznanili smo se z 

blagovno znamko Vipavska dolina. Pogrešal pa sem pogovor na to temo v našem mestnem 

svetu in zanima me odnos naših turističnih delavcev do nove blagovne znamke ter razmerje 

z našo blagovno znamko GO. Bili smo tudi deležni vodenja skozi Vipavski  

Križ.   

 Dajem pobudo vam, g. župan, ter na občinsko upravo, da preučite možnosti, da bi takšen 

dogodek organizirali v Taboru v Dornberku, da v okviru tega dogodka vse mestne svetnike 

popeljem skozi zaselek.   

  

  

  

4.  točka dnevnega reda Poročilo o izvršenih sklepih  

  

Matej Arčon, župan:  

Odpiram razpravo. Če ni, zaključujem razpravo in dajem Antonu Peršiču besedo.  

  

Svetnik Anton Peršič:  
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Prav v zadnjem trenutku. Ti neizvršeni sklepi, ki se že vlečejo od spomladi sem, mislim, da 

bi tu morali intervenirati, saj so službe iz naše stavbe in nimamo odgovorov, katere  smo 

sprejeli s sklepom. Samo to sem hotel povedati. Da je že precej dolgo, kar so ti sklepi odprti 

in še niso realizirani.   

  

Matej Arčon, župan:  

Izvolite, Valter Vodopivec.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Razumi mojo razpravo dobro namerno, ampak to se v tem mandatu še bistveno bolj 

ponavlja kot se je v prejšnjem.   

 Svetnik ima neko pripombo, izrazi svoje mnenje, enostavno ga ignoriraš. Kulturno je, da 

vsaj rečeš, razumem, naslednjič bomo popravili, se bomo poboljšali, ali pa oprostite 

svetnik, nimate prav. Tak način kot ga uporabljaš, da mi svetniki debatiramo, diskutiramo, 

protestiramo, če hočeš, enostavno te naše debate ignoriraš, je za moje pojme 

nesprejemljivo.   

  

Matej Arčon, župan:  

Hvala lepa za vaše mnenje. Se vam opravičujem, spoštovani svetnik Anton Peršič, bomo 

pregledali vse neizvršene sklepe in jih tudi bolj obširno obrazložili, razloge zakaj so v 

izvrševanju oziroma zakaj ni izvršen.   

  Dajem na glasovanje predlog Poročila o izvršenih sklepih. Glasujemo.  

  

Od 31 svetnikov jih je 28 glasovalo za.  

ZA so glasovali:Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro 

Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 

Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, 

Karmen Saksida, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 

Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Poročilo je bilo sprejeto.  

  

  

  

5.  točka dnevnega reda   Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

  

Matej Arčon, župan:  

Besedo ima predsednik Aleš Markočič, izvolite.  

  

Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja  

Predsednica Okrožnega sodišča v Novi Gorici je dne 15. 11. tega leta na MONG naslovila 

dodaten poziv, da poda dodatne predloge za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega 

sodišča v Novi Gorici. Ker je bil na novembrski seji mestnega sveta podan predlog za 

imenovanje zgolj 15 kandidatov za sodnike porotnike, jih mestni svet lahko dodatno 

predlaga še največ 13.    

 Komisija je ponovno pozvala vse svetnike, da podamo dodatne predloge in teh je bilo v 

tem času 7, tako, da smo na svoji seji 10. 12. te predloge obravnavali in predlagamo 

mestnemu svetu v sprejem sklep, in sicer: »Mestni svet MONG predlaga Okrožnemu 

sodišču v Novi Gorici, da kot dodatne predstavnike MONG imenuje naslednje porotnike 

Tino Vidmar, Klemna Šuligoja, Tatjano Krapše, Mihaelo Kolander, Suzano Pavlin, Zvonko 

Štolfa ter Bojana Bratino.«   
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Matej Arčon, župan:  

Odpiram razpravo. Če je ni, zaključujem.   

 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da Mestni svet MONG predlaga Okrožnemu 

sodišču v Novi Gorici, da kot dodatne predstavnike MONG imenuje naslednje 

porotnike Tino Vidmar, Klemna Šuligoja, Tatjano Krapše, Mihaelo Kolander, Suzano 

Pavlin, Zvonko Štolfa ter Bojana Bratino. Glasujemo.  

  

Od 31 svetnikov jih je 30 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro 

Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 

Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon 

Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 

Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. Sklep je bil sprejet.  

Izvolite.  

  

Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja  

Najprej bi rad samo še odgovoril svetnici Karmen Saksida, zakaj smo danes dali ponovno 

ta sklep na obravnavo. Žal mi smo zadevo vezano na nadomestnega člana Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške obravnavali na prejšnji seji, ki je bila 10.12., vendar se je 

potem naknadno ugotovilo, da je žal iz kandidatov, ki smo jih obravnavali, bili so trije, 

izpadel eden, tako, da smo se danes še enkrat sešli in obravnavali vse štiri kandidate, ki 

so prispeli pravočasno do strokovnega sodelavca.   

Mestni svet je na novembrski seji imenoval nadomestno članico Nadzornega sveta 

Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije 

svetnice in članice nadzornega sveta je imenovana nepreklicno odstopila. Na poziv 

komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 2. 12. 2015 so za navedeno 

kandidaturo prispeli štirje predlogi.   

Komisija je zadevo obravnavala in sprejela sklep, ki ga predlagamo tudi v sprejem 

mestnemu svetu. Najprej pa bi predlagal Ugotovitveni sklep: »Mestni svet MONG ugotavlja, 

da je Damjana Pavlica, roj. 1950, ekonomski tehnik, Šempas 63/a nepreklicno odstopila iz 

funkcije članice Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške zaradi 

nezdružljivosti opravljanja funkcije.«  

  

Matej Arčon, župan:  

Razprava. Karmen Saksida, izvolite.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Vseeno ne morem mimo tega, ne da bi vprašala, kako je mogoče, da izgubimo eno 

kandidaturo, da komisija dobi samo tri, če so štirje prijavljeni? Saj je popolnoma jasen 

postopek, vemo, kako se to oddaja. Ti si kriv? Dobro, v redu. Dobro, sedaj smo našli vsaj 

krivca, vsaj vemo, kaj se je zgodilo. Dajte biti vsaj malo bolj previdni naslednjič, ker ni ravno 

lepo do kandidatov, da se prijavijo in potem izgubimo njihovo prijavo.  

  

Matej Arčon, župan:  

Ne, ni izgubil. Ampak ni bil po knjižen ter ni bilo posredovano komisiji in ni bilo prav.  Dajem 

na glasovanje predlog Ugotovitvenega sklepa, da Mestni svet MONG ugotavlja, da je 

Damjana Pavlica, nepreklicno odstopila iz funkcije članice Nadzornega sveta 

Javnega sklada malega gospodarstva Goriške zaradi nezdružljivosti opravljanja 

funkcije. Glasujemo.  
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Od 31 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro 

Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 

Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž 

Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. Ugotovitveni 

sklep je  bil sprejet.  

  

Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja  

Kot drugo komisija predlaga mestnemu svetu v sprejem sklep, da se za nadomestnega 

člana Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške imenuje Dejana 

Đorđevića.   

  

Matej Arčon, župan:  

Odpiram razpravo. Je ni in zaključujem.   

 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da Mestni svet MONG imenuje za 

nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva 

Goriške Dejana Đorđevića. Glasujemo.  

  

Od 31 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro 

Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 

Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Edbin 

Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. Sklep je bil 

sprejet.  

  

Matej Arčon, župan:  

Zadnja točka je točka imenovanja člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. Kot je razvidno iz gradiva je iz te funkcije nepreklicno odstopil svetnik Valter 

Vodopivec.   

  Tako, da najprej odpiram razpravo na ta ugotovitveni sklep. Razprave ni in 

zaključujem.    

 Na glasovanje dajem Ugotovitveni sklep, da je Valter Vodopivec nepreklicno 

odstopil s funkcije člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Glasujemo.  

  

Od 31 svetnikov jih je 30 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro 

Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, 

Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, 

Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 

Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc Ugotovitveni sklep je  bil sprejet.  

  

Na to mesto predlagam kot nadomestnega člana svetnika Egona Dolenca, podatki so v 

gradivu. Dobil sem tri predloge kandidatur, upošteval sem kandidaturo svetnika Egona 

Dolenca, ki je predstavnik stranke, ki je dobila tudi šesta po vrsti največ glasov.   

  Odpiram razpravo. Če ni, zaključujem.   

 Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se Egona Dolenca imenuje za 

nadomestnega člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Glasujemo.   
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Od 31 svetnikov jih je 30 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka   

Čargo, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 

Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej  

Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran 

Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc Sklep je bil sprejet.  

  

Prehajamo na točko 6.  

  

  

  

6.  točka dnevnega reda   Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2016   

  

Matej Arčon, župan:  

Vodja službe Mateja Mislej, izvolite.  

  

Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe  

Opravičujem se v imenu direktorice Vesne Mikuž, ki se seje ni mogla udeležiti.   Po 

opravljeni prvi obravnavi je predložen predlog proračuna za 2016, pripravljen ob delnem 

upoštevanju pobud in novih podatkov s katerimi razpolagamo.   

 Prihodki se v primerjavi glede na prvo branje povečujejo za 1,4 % točke, odhodki pa za 1,3 

% točke. Višina proračuna v drugem branju za leto 2016 znaša na prihodkovni strani 30,5 

milijona evrov, kar je približno 400.000,00 EUR več kot v prvem branju proračuna. Višina 

odhodkov pa 31,4 milijona evrov, kar je ravno tako 400.000,00 EUR več kot v prvem branju 

proračuna. Zadolževanje ostaja v istem obsegu, in sicer v višini 2 milijona evrov za 

nadaljevanje investicije za telovadnico Dornberk. Glavna sprememba povečanja prihodkov 

in odhodkov je nastala zaradi uskladitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s 

stvarnim premoženjem v mestni občini. Za drugo branje smo pridobili višino sredstev iz 

naslova dohodnine, ki bodo v skupni višini znašali približno toliko kot letos, to je 15,4 

milijona iz naslova dohodnine ter 241.000,00 EUR od prejetih sredstev tekočih obveznosti 

državnega proračuna, kot neke vrste izravnava. Na prihodkovni strani se povečuje tudi 

sredstva iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 23.000,000 EUR oziroma 

46,6 glede na prvo branje, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa za 459.000,00 EUR 

skladno s predlaganim letnim načrtom prodaje. Prihodki iz naslova prodaje zgradb in 

prostorov pa se znižujejo za 180.000,00 EUR oziroma za 40 %, ker se bo za prodajo 

objekta Marko Polo sklenilo pogodbo z obročnim odplačevanjem na 18 mesečnih obrokov 

in bo del kupnine poravnan v letu 2017.  

 Največje naložbe so pri drugem branju enake kot v prvem. Največ sredstev se bo namenilo 

za izgradnjo telovadnice Dornberk, sledi ureditev odvodnje in ostale infrastrukture na 

Prvomajski ulici, poskusno obratovanje centralne čistilne naprave in zapiranje odlagalnega 

polja v Stari Gori. Z drugim branjem se v večjem obsegu povečujejo sredstva na 

proračunski postavki za nakup zemljišč, in sicer za 382.000,00 EUR, kar se ravno tako 

odraža v načrtu pridobivanja stvarnega premoženja. Seveda so ta sredstva v povezavi s 

povečanjem prihodkov od prodaje zemljišč. Pri pripravi predloga v drugem branju smo 

skušali  v največji možni meri upoštevati predloge svetnikov za povečanje določenih 

postavk. Na podlagi predlogov smo zmanjšali proračunsko postavko za obnovo strehe in 

oken na občinski stavbi, pustili smo le sredstva, ki so nujna za rekonstrukcijo v izogib 

nadaljnji škodi na objektu.   

 V predlogu se dodaja 30.000,00 EUR na proračunski postavki za izgradnjo in ureditev 

kolesarskih stez, in sicer za ureditev pešpoti na območju Dornberka in začetek urejanja 

mostu čez potok Potok, dodaja se sredstva v višini 10.000,00 EUR na postavki Vodovodna 



 

 18  

cesta za nadaljevanje priprave investicije za izvedbo povezave pred nakupovalnim centrom 

Qlandia in križiščem pri nakupovalnem centru Hofer, 20.000,00 EUR se dodaja na splošno 

komunalno dejavnost v povezavi s stroški, ki niso zajeti v koncesiji za urejanje in čiščenje 

javnih površin, med temi tudi zadrževalnik ob Borovem gozdičku. Dodajajo se sredstva za 

sofinanciranje Rdečega križa, in sicer za nakup defibrilatorjev za posamezne krajevne 

skupnosti. V manjšem obsegu se povečujejo tudi sredstva za programe nudenja 

sofinanciranja društev in ostalih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture ter sredstva za 

programe športa. Povečujejo se pa tudi sredstva v posameznih krajevnih skupnostih, ki so 

nujno potrebna za delovanje.   

  Za dodatna vprašanja pa smo na voljo.  

  

Matej Arčon, župan:  

Odbori. Odbor za gospodarstvo.  

  

Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo:  

Na odboru za gospodarstvo smo predlog proračuna obravnavali, na njega nismo imeli 

posebnih pripomb, zato predlagamo, da se sprejme.   

  

Matej Arčon, župan:  

Odbor za socialno varstvo in zdravstvo.  

  

mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 

Ni imel pripomb.  

  

Matej Arčon, župan:  

Brez pripomb. Odbor za prostor.  

  

Svetnik Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:  

Odbor nima pripomb in predlaga, da se ga sprejme.  

  

Matej Arčon, župan:  

Odbor za kulturo, šolstvo in šport.   

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport:  

Naš odbor je imel pestro, burno razpravo. Proračun smo obravnavali s številnimi vprašanji, 

pomisleki, dilemami in samo dva od sedmih oziroma šestih prisotnih sta ga podprla. Vas 

zanimajo pomisleki?   

  

Matej Arčon, župan:  

Odpiram razpravo oziroma predlogi amandmajev k proračunu. Svetnik Anton Peršič.  

  

Svetnik Anton Peršič:  

Bom začel s tem gradivom, ki ga imamo pred seboj. Slišali smo, da se je prihodkovna stran 

nekaj povečala, odhodkovna tudi, ampak v glavnem za neprofitne dejavnosti, to je za tisto, 

kar bomo spet rekli, da proračun ni razvojno naravnan. To je bilo slišati že v prvi obravnavi 

in potem sem bil malo začuden, ko je župan na Radio Koper rekel, da svetniki samo 

govorimo o ne razvojnem proračunu, ne damo mu pa nobenega predloga, čeprav moram 

reči, da smo slišali, da je proračun ne razvojno naravnan, ampak predlogi so bili v  celem 

letu in tudi že lani sem vsaj z moje strani dal in govoril o predlogih, pri rebalansih, pri 

proračunih in tudi pri zadnjem, tako, da bom tako rekel. Ne morem dati zlata na mizo, če 

vam lahko samo povem, kje je rudnik zlata in potem je treba narediti vse ostalo.   

 Tudi v vašem razvojnem programu na volitvah je bil poudarjen neki razvoj in potem bi to 

moralo izhajati potem v proračunih. Sedaj če vzamemo, da je ta proračun, bom v prispodobi 
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spet rekel, ki ga moramo imeti in ga bom tudi podprl, ker ga moramo imeti, da je to kot nek 

motor nekega stroja, potem ta motor teče in premika stroj, ali pa stoji stroj v praznem teku 

in naš je tak, da stoji v praznem teku. Ne moremo reči, da je ta proračun razvojni, dokler je 

dohodkovna stran nižja od odhodkovne. Ko bomo povečali občinsko premoženje in 

povečali tudi dohodke, da se bo to zgodilo, da bomo imeli pozitiven proračun, sedaj je 

uravnotežen, ampak, da bomo imeli več sredstev, tako sem mislil, takrat bomo lahko rekli, 

da je proračun razvojni.   

 Še nekaj bi potem tu povedal, da so se prihodki zelo zmanjšali na infrastrukturnem delu in 

to za polovico. Če vzamemo tudi kmetijstvo, smo pristali na 270.000,00 EUR sredstvih, za 

gospodarstvo 300 in nekaj tisoč sredstev, to je vse v polovičnem indeksu od prejšnjih let. 

Na tak način s proračunom bomo sicer izhajali, ne bomo se pa razvijali, zato je bilo govora 

o tem ne razvojnem proračunu.   

 Sam imam danes tudi en amandma, ki vključuje nepremično kulturno dediščino in bi rad, 

da se s tem amandmajem v program za nepremično kulturno dediščino napiše tudi 

postavko za tabor na Vitovljah. Amandma se pa glasi tako: Predlagam, da se znotraj 

programa nepremična kulturna dediščina odpre postavka Tabor na Vitovljah in za 

sofinanciranje obnove taborskega obzidja in stolpa predvidi sredstva v višini 20.000,00 

EUR. Potrebna sredstva se prenese iz postavke 07032 Plačilo koncesije za javni promet.  

Letos smo nekaj delali na tem obzidju. Župan to pozna in to z intervencijskimi sredstvi. Te 

stvari smo pripeljali tako daleč, da se samo z intervencijami še rešujemo, da se stvari ne 

podrejo. Stvari so pa stare 650 let, tako, da mislim, da bi morali imeti toliko posluha, da 

take stvari, sploh kot smo slišali današnjo pobudo svetnice Karmen Saksida, kaj bi lahko 

kot občina uveljavljali, mislim, da lahko tudi tak amandma sprejmemo.   

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnica Tatjana Krapše.   

     

Svetnica Tatjana Krapše:  

Skratka na proračun smo imeli pomisleke s številnimi vidiki, naj omenim samo ključne, pri 

čemer bi izpostavila amandma. Pred tem pa na prejšnji seji, ki je bila namenjena prvemu 

branju proračuna, sem osebno postavila vprašanje in pobudo, da bi nam pripravili pojasnilo 

v zvezi z dodatnim zaposlovanjem glede na prihranek mestne občine zaradi teh dodatnih 

zaposlitev. Včeraj na odboru je bilo rečeno, da tega izračuna se ne da pripraviti, hkrati pa 

omejitev ni vezana na občine same, kar pa prebiram, kar sem danes dobila v roke, kjer je 

zapisano oziroma od 183. do 186. člena ZUJF-a je napisano takole: Zaposlovanje je tako 

vezano na soglasje, ki ga mora uporabnik proračuna neposredni in posredni (pridobiti pred 

začetkom postopka zaposlitve in tako naprej). Rečeno je bilo, da ni enakovredno 

posrednim in neposrednim uporabnikom proračuna. To je ta zadeva, ki nam ni bila najbolj 

všeč in težko se odločimo za tak proračun, čeprav smo tudi izpostavili, da edino delodajalec 

ve zakaj, katere profile zaposluje in koliko ljudi rabi. Ampak nejasnost je druga.  

 Tako kot je že kolega Dugulin izpostavil probleme glede proračunskih postavk na visokem 

šolstvu, ravno o tem smo se tudi mi zelo na dolgo in široko pogovarjali in moram reči, da 

sem uradno zaprosila pisni vir obrazložitve vezane na pogodbo med VIRS-om in mestno 

občino glede teh 68.000,00 EUR, ki je bilo navedenih v proračunu na postavko 10094. V 

pogodbi, ki sem jo prejela v roke, je zapisano, da je mestna občina dolžna pogodbeno 

nakazati VIRS-u 45.000,00 EUR. Naprej. Najemnina za prostore, ki je bila v pogodbi 

zapisana pod postavko 10130 je v vrednosti 120.000,00 EUR, proračun se pa veže na 

predhodno leto porabe, poraba je bila 109.000,00 EUR, zato znižujemo to vrednost na 

110.000,00 EUR. Enako je v postavki 10132 Sredstva za program fakultete za 

elektrotehniko s pojasnilom, ki smo ga vsi skupaj včeraj pridobili je, da mestna občina ni 

več dolžna, glede na to, da programa ni in podpisnika fakultete ni, načrtovati teh sredstev.   

 Zato smo na odboru in danes sem vložila amandma, da bi se sredstva prenakazala na 

postavko 10093, kar pomeni sredstva visokošolskega programa konkretno univerze, s 

prošnjo, ki smo jo prejeli iz univerze. Prebiram: »Univerza prosi mestno občino kot 
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ustanoviteljico za dodatna sredstva, in sicer potrebovali bi jih: Stroški financiranja za študij 

programa I. stopnje digitalne umetnosti in prakse in študij programa II. stopnje medijske 

umetnosti in prakse so ocenjeni na minimalno 450.000,00 EUR letno, na osnovi stroškov 

dosedanjega izvajanja obeh programov. Od tega pokrije univerza s šolninami in sredstvi 

evropskih projektov 266.000,00 EUR, za razliko 184.000,00 EUR pa smo zaprosili MONG, 

saj za te programe nimamo državne koncesije, izvajali pa jih bomo in jih izvajamo v sklopu 

kampusa v Novi Gorici. Drugič. Sredstva, ki jih uporablja univerza s strani mestne občine, 

uporablja namensko in jih bo namensko uporabljala tudi v bodoče. V primeru financiranja 

študijskih programov Visoke šole za umetnost bodo za knjiženje sredstev odprta ločena 

stroškovna postavka, ki bodo omogočala pregled nad porabo teh sredstev, o čemer tudi 

letno poročamo mestni občini. Tretjič. V zvezi z nadaljevanjem financiranja omenjenih 

študijskih programov pričakujemo v letu 2016 sprejetje novega Zakona o visokem šolstvu, 

ki bo po dosedanjih predlogih omogočil institucionalno koncesijo in vrednotenje financiranja 

univerz tudi na osnovi izvajanja raziskovalne dejavnosti. To bo za univerzo poleg manjšega 

dviga koncesionarskih  sredstev pomenilo tudi možnost njihovega prerazporejanja med 

študijskimi programi, ki jih izvaja. S tem pričakujemo, da po sprejetju zakona dodatna 

sredstva mestne občine za izvajanje programov ne bodo več potrebna.«  

  Torej, dileme, ki so se včeraj pojavile ali je dovolj …  

  

Matej Arčon, župan:  

Če zaključite prosim, ker je čas že potekel.  

  

Svetnica Tatjana Krapše:  

Jano je, da univerza potrebuje samo enkratno pomoč in znotraj te postavke visokega 

šolstva predlagamo, da se namensko konkretno in jasno porabijo sredstva, ki so na 

razpolago.  

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnik Miran Vidmar.  

  

Svetnik Miran Vidmar:  

Ponavljam besede s prejšnje seje. Proračun je temeljni akt na katerem sloni delovanje in 

razvoj občine v letu za katerega je sprejet. Ob prvem branju sem protestiral zaradi na hitro, 

ad hoc sklicane seje oziroma izredne seje, ki nam svetnikom ni omogočala skrbnega in 

poglobljenega sodelovanja pri pripravi proračuna. Danes sem prepričan, da je bil to 

sestavni del načrta, kako brez prehudih pretresov sprejeti proračun samo zato, da ga bomo 

oziroma, da ga boste imeli. Drugače si ne znam razložiti tega, da smo ob današnjo 

proračunsko razpravo zožili neodgovorno veliko pomembnih točk dnevnega reda (31), ki bi 

vsaka zase zahtevala poglobljeno razpravo. Samo zato, da bo šlo hitreje. Na sestanku 

svetniških skupin smo na primer ves dnevni red 31. točk dali skozi v rekordnem času. 

Očitno vas prav nič ne skrbi, da proračun kakršen že je, ne bi bil sprejet.  V prvem branju 

sem nanizal nekaj naših konkretnih pripomb na predlog. Ugotavljam, da nobena ni bila 

upoštevana, še več na nobeno od pripomb se niste niti potrudili odgovoriti.   

 Glede na to ocenjujemo, da ob tem, da bi aktivno in odgovorno sodelovali pri pripravi 

primernega in zdržnega proračuna in bili slišani, lahko le sanjamo. Nočemo vam krasti časa 

za male zadeve in za predloge, da nekaj 100 evrov namenimo  za nujne zadeve.  

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnik Tadej Pišot.   

  

Svetnik Tadej Pišot:  

Tudi sam imam en amandma na postavki v proračunu MONG za leto 2016, in sicer 

predlagam naslednjo prerazporeditev sredstev na proračunskih postavkah.  
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 Postavka 10094 Sredstva za programe visokega šolstva VIRS se zniža za 22.900,00 EUR, 

postavka 10130 Najemnina prostorov za VIRS se zniža za 3.000,00 EUR, postavka 101032 

Sredstva za programe FE se zniža za 42.000,00 EUR. Sredstva v višini 67.900,00 EUR se 

prerazporedijo na naslednje proračunske postavke, in sicer postavka 10004 Preprečevanje 

zasvojenosti se poveča za 5.000,00 EUR, postavka 10149 Sklad kulturnih dejavnosti - 

sredstva za programe se poveča za 4.000,00 EUR, postavka 10185 Sofinanciranje obnove 

nepremičnine kulturne dediščine se poveča za 4.000,00 EUR, postavka 10145 

Sofinanciranje kulturnih programov in projektov se poveča za 10.000,00 EUR, postavka 

10043 Sofinanciranje  profesionalnih trenerjev v športu se poveča za 4.000,00 EUR, 

postavka 10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture se poveča za 4.000,00 EUR, 

postavka 10047 Program športa – sofinanciranje programov, klubov in društev se poveča 

za 10.000,00 EUR, postavka 10048 Večje športne prireditve se poveča za 5.000,00 EUR, 

postavka 10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov se poveča za 

10.000,00 EUR, postavka 10148 Sofinanciranje  društev s področja socialnega varstva se 

poveča za 11.900,00 EUR.   

 Obrazložitev. Zaradi dejanskih potreb na postavkah na katerih se predlaga nižanje 

sredstev, se predlaga, da se ta sredstva v letu 2016 namenijo za javne razpise na področju 

družbenih dejavnosti, saj so se sredstva v ta namen v letu 2015 močno znižala in večina 

teh društev s področje družbenih dejavnosti že dejansko diha na škrge in je pač na meji 

propada. Če lahko vsaj malo pomagamo, dajmo jim.   

  

Matej Arčon, župan:  

Replika Klemen Miklavič, izvolite.  

  

Svetnik dr. Klemen Miklavič:  

Najbrž pričakovano ostro nasprotujemo tistemu prvem amandmaju, kajti kot smo že večkrat 

ponovili, če je kje prihodnost Nove Gorice, če vidimo kakršnokoli enačbo prihodnosti Nove 

Gorice, potem je ne vidimo brez visokega šolstva in če bomo sedaj umikali denar iz 

postavk, ki so namenjene visokem šolstvu, bomo dali zelo napačen signal in ubrali zelo 

napačno pot naprej v prihodnost tega mesta.   

  Zato pozivam svetnice in svetnike, ne podprite tega amandmaja!  

  

Matej Arčon, župan:  

Klemen Miklavič imate razpravo? Replika na svetnika Pišota, Robert Golob.  

  

Svetnik dr. Robert Golob:  

Kolegice in kolegi, včasih morava biti tudi s Pajkom na različnih straneh.   

 Dopolnil bi to razpravo oziroma ta amandma, ki ga je podal kolega Pišot z naslednjim. 

Ugotovilo se je, da na programih visokega šolstva ostajajo sredstva, ki ne bodo 

razporejena, ali porabljena, ali po domače, ki niso nujno potrebna. Večina vas, ki je tako ali 

drugače vpeta v ljubiteljske, prostovoljne, ali družbene dejavnosti natančno ve, s kakšnimi 

težavami so se srečevale v letu 2015. Polovica dejavnosti je bila tik pred tem zaradi 

delovanja občinskega proračuna, da zapre vrata. Ne gre se za to kje je prihodnost. 

Prihodnost je v otrocih in ti isti otroci so tisti, ki bodo na koncu dobili to, da bomo začeli 

zapirati njihove dejavnosti, ki jim mogoče pomenijo z vidika vzgoje še več kot šolstvo, na 

žalost. Sam sem dal tudi to zgodbo skozi in kje sem se naučil delovnih navad? To ni bilo v 

šoli, ampak je bilo po šoli in zato se mi zdi popolnoma logično, če ostajajo sredstva za 

katere vemo, da ne bodo porabljena, da jih namenimo tja, kjer bodo imela večji učinek. S 

5.000,00 EUR v katerikoli veliki astronomski organizaciji, kamor spada žal tudi Univerza v 

Novi Gorici, ne bomo naredili nobenega učinka, s 5.000,00 EUR v šolo malega nogometa 

bomo pa osrečili dvesto otrok.   

  Moja odločitev je zelo enostavna, ker vem, kje ta denar bolj potrebujejo.   
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Matej Arčon, župan:  

Razprava Klemen Miklavič, izvolite.  

  

Svetnik dr. Klemen Miklavič:  

Sedaj pa še splošno na proračun v imenu svetniške skupine.   

 Ne bom se ponavljal oziroma ne bomo ponavljali naše stališče o tem, kakšen mora biti 

proračun in kako naj župan vodi to občino je jasno. Obregnili se pa bomo na komentarje, 

ki smo jih zasledili v medijih, vaše komentarje g. župan, pri prvem branju proračuna. Morda 

je za vas razvojna naravnanost oziroma strateška naravnanost proračuna, kot jo 

predlagamo mi in še drugi svetniki, smo slišali danes, floskula. Morda je to za vas floskula. 

Za ljudi tam zunaj, pa zlasti mlajše generacije, ki morda študirajo, so dijaki, so diplomirali, 

tudi že iščejo službo, to ni floskula. Mi želimo, da to mesto postane bolj prijazno, bolj 

razvojno naravnano, ponudi več priložnosti tako mladim kot občanom in občankam vseh 

starosti, zato, da bo bivanje prijetno, zato, da bo bivanje ustvarjalno in zato, da bomo živeli 

v naprednem mestu. Torej, razvojna uravnanost in strateška naravnanost nikakor niso 

floskula.   

 G. župan, ne vodite nekega društva, vodite javno ustanovo. Vodite občino, upravljate z 

javnim dobrim in nujno je, da v prvi vrsti razmišljate o tem, kako bo ta občina, ta teritorij s 

katerim upravljate, ljudi, ki jih zastopate, kako bodo živeli in bivali v prihodnje in da jim z 

razvojno naravnanostjo proračuna zagotovite blaginjo in napredek. To je generalni 

komentar.   

 Potem pa še o participativnem proračunu. To je bila ena naših volilnih obljub in glavnih 

točk našega volilnega programa. Vztrajamo, da je participativni proračun  smiselno uvesti 

v naše okolje. Hoteli smo pripraviti amandma, vendar smo v pogovorih z vami prišli do 

zaključka, da je prav, da se skupaj o tem dogovorimo oziroma, da najdemo nek političen 

konsenz.   

 Namreč župan nas je obvestil skozi pogovore, da tudi sam nekje vidi smisel modela tega 

proračuna, zato namesto amandmajev predlagamo spremljevalni sklep k proračunu, ki se 

glasi: «Mestni svet MONG županu predlaga ustanovitev delovne skupine za pripravo 

uvedbe ene od oblik participativnega proračuna v MONG. Delovna skupina naj bo 

zadolžena predvsem za pripravo in utemeljitev načrta za poskusno uvedbo participativnega 

proračuna v izbrani krajevni skupnosti ter podporo pri izvedbi.«    To je spremljevalni sklep, 

ki ga vlaga Goriška.si.   

  

Matej Arčon, župan:  

Dovolite mi, spoštovani kolega Klemen Miklavič, en kratek komentar na vaš amandma, ki 

ga absolutno tudi sam osebno podpiram. Tudi o tem sem v medijih govoril in tudi sam 

potrdil, da mi je interes, da v naslednjih letih pripravimo nek način, možnost uvedbe 

participativnega proračuna vsaj v kakšni krajevni skupnosti ali v kakšni drugi obliki.   

 Kar se tiče pa vaših kritik na moje izjave, seveda ostajam še vedno na istem stališču. Zame 

samo beseda ta proračun ni razvojno naravnan, je floskula. To trdim, ostajam na tem. Brez 

nekih konkretnih predlogov, kako bi pa bil proračun razvojno naravnan. Pred letom dni sem 

nastopal na volitvah s svojim programom in očitno je večina ljudi zaznala v tem programu, 

da je razvojno naravnan. Moram povedati, da se skušam tudi približati vsem pozitivnim 

pobudam, ki jih dajete tudi svetnice in svetniki in jih tudi v največji meri upoštevati in to smo 

tudi v tem proračunu upoštevali, ne da smo jih popolnoma vse zavrnili. Tudi poslušali in 

slišali smo veliko predlogov in pobud, ki so prišle s strani krajevnih skupnosti. Vsak ima 

seveda pogled, kaj je za njega razvojno naravnan. Recimo grad Rihemberk je po mojem 

zadeva razvojno naravnana, ker spodbuja turizem, kulturno dediščino in tako naprej, za 

nekoga je sanacija neke ceste, za nekoga je vodovod, za nekoga je nadstrešek, za nekoga 

je izgradnja telovadnice v Dornberku in tako naprej. Pogledi so različni in prav je, da se jih 

pove. Ostati samo na eni trditvi, ta proračun ne podprem, ker ni razvojno naravnan, še 

enkrat trdim, zame je floskula. Če pa prideš s predlogi in pobudami, kako bi pa bil boljši in 

razvojno naravnan, se pa strinjam.   
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 Tako, da generalno ne mislim, mislim na tiste, ki so pač to povedali in to berem v medijih 

tudi sam. Tudi v Vipavi, ko smo se pogovarjali s kolegi župani, je povsod enako, je ta 

splošna kritika. Želel bi, da tudi z amandmaji ta proračun zboljšamo, saj to je smisel 

amandmajev. Tako, da ste morda narobe razumeli, ali pa sem se narobe izrazil, ali pa ne 

vem, včasih tudi izrežejo izjavo.   

  Replika, Tatjana Krapše, izvolite.   

  

Svetnik Milan Miklavič:  

Ali lahko jaz, ker sem bil izzvan?  

  

Matej Arčon, župan:  

Izvolite.  

  

Svetnik dr. Klemen Miklavič:  

Samo v pojasnilo. Nikakor ne morem pristati oziroma Goriška.si na namig, da ni 

konstruktivnega pristopa. V zadnjem letu smo sodelovali pri vseh večjih projektih, ki so 

strmeli k temu, da se zapiše nekaj na papir in da se celovito pristopi k reševanju 

problematike, tako na področju energetike, visokega šolstva, trajnostne urbane strategije, 

k vam smo  pristopili z napisano strategijo in predlogom strategije za razvoj športnega 

turizma in tako naprej. Skratka predlogov na mizi je veliko in teh predlogov se ne da umestiti 

v proračun skozi amandmaje. Se pravi ne gre za proces amandmajev, gre za proces 

iskanja konsenza slike Nove Gorice čez  dvajset, trideset let.  

  

Matej Arčon, župan:  

Da, vendar ne morete trditi, da te predloge in pobude nisem upošteval, ker sem jih, ker  ste 

bili vključeni v vse te procedure, ki ste jih sedaj tudi našteli.   

  

Svetnik dr. Klemen Miklavič:  

Upam, da bo kmalu tudi rebalans proračuna kjer se bo to tudi odrazilo de facto.  

  

Matej Arčon, župan:  

Kakšni procesi ne gredo tako, ampak so tudi bolj dolgotrajni.   

  Pojdimo naprej prosim, Tatjana Krapše, replika. Izvolite.  

  

Svetnica Tatjana Krapše:  

Žal se moram tudi sama vključiti v diskusijo o razvojni naravnanosti. Nuja je hotela, da sem 

se skozi leta prakse in tudi izobraževanja morala profesionalno ukvarjati z besedo razvoj. 

Kaj to razvoj je? Ne more biti drugega kot dodana vrednost, dodana vrednost pa zahteva 

podporo, podpora nabava računalnikov, sanacija cest vodi k neki nujni dodani vrednosti, k 

nekemu razvoju. Zato bi bilo zelo prav, da se enkrat vsi sporazumemo in enotno razumemo 

kaj razvoj je. To je prvo.   

 Drugo zelo sem za, da imajo predvsem mladi možnosti vključevanja v raznovrstne 

dejavnosti, da skozi lastne potenciale nadarjenosti razvijejo lastne potenciale, ampak 

nikakor nisem za pri enostranski in črno beli obravnavi podpore za ali proti. Bom pojasnila. 

Enajst let ravnateljevanja mi priča, kako imajo otroci možnost vključevanja v številne 

dejavnosti, ki so povsem brezplačne, od športa, kulture glasbe, vse mogoče. To je številka 

ena. Druga, koliko možnosti imajo pri razpisih, da, vedno manj, ne samo te dejavnosti, vse, 

čisto vse. Ko bi se pa mi vsi obrnili in iskali odgovor na vprašanje, čemu bom dajal prioriteto, 

temu, da bo moj otrok imel osnovni pogoj za preživetje, to pomeni izobrazbo, ali, da se bo 

danes dobro počutil, potem verjetno ni razloga za pomislek kaj je za in kaj proti.  

  

Matej Arčon, župan:  

Replik na repliko ni, g. Golob. Niste bil tudi posredno izzvan.   
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  Replika, Anton Peršič.   

  

Svetnik Anton Peršič:  

Na to razvojno naravnanost proračuna in na projekte. Sam vem, da sem oddal nekaj 

napisanih idej, vendar dalj od idej to ne gre, gre prepočasi za moje pojme in ko bo to prišlo 

v realizacijo, bomo lahko govorili mogoče tudi o drugačnem razvoju. Je pa res, poudarjam 

še enkrat, da najprej moramo ustvariti in potem bomo lahko delili.  

  

Matej Arčon, župan:  

Gremo naprej z razpravami oziroma amandmaji. Tanja Pipan, izvolite.  

  

Svetnica mag. Tanja Pipan:  

Župan, mislim, da je tudi naša svetniška skupina dala kar nekaj predlogov, kako izboljšati 

proračun. Res, da smo včasih kritični, ampak predlogi so pa bili. Letos bi se tudi zahvalila 

občinski upravi, ker je na pobude, ki sem jih podala v večini tudi odgovorila, sicer nobenega 

izmed predlaganih predlogov ni sprejela v proračunu, kar mi je pač žal. Ampak vseeno bi 

želela, da se mi poda odgovore na en kup drugih vprašanj, ki so jih moji kolegi podali, pa 

nisem videla odgovorov v gradivu za drugo branje.   

 Najprej bi vprašala glede kadrovskega načrta. Nekaj smo že govorili, v prvem branju je bilo 

res veliko besed, vsi smo imeli pomisleke okoli tega, pa niti ene besede v obrazložitvi za 

drugo branje. Vseeno bi prosila, da se nam tu malo obrazloži, ali se to sedaj načrtuje 

oziroma vsaj nek odgovor na naše pomisleke, ki so bili resnično številčni.  Potem sem tudi 

predlagala v prvem branju, da bi se nekaj denarja namenilo za komunalno opremljanje in 

nakup zemljišč za univerzitetni kampus. Tudi tu nisem dobila odgovora. Se pravi, ne vem, 

ali smo se temu projektu sedaj odpovedali, ali se bomo o tem še pogovarjali? Pobude so 

različne. Komisija za visoko šolstvo tu dela in bi vseeno pričakovala nek odgovor v zvezi s 

tem.  

  

Matej Arčon, župan:  

Se opravičujem. Preslišal sem to drugo vprašanje. Na kratko samo če …  

  

Svetnica mag. Tanja Pipan:  

Predlagala sem v prvem branju, da bi se v proračun uvrstilo oziroma, da bi se nekaj denarja 

namenilo za komunalno urejanje in nakup zemljišča za univerzitetni kampus.   

  

Matej Arčon, župan:  

Da, dobro. Naprej.   

  

Svetnica mag. Tanja Pipan:  

Ampak odgovor na to vprašanje mi ni bil dan. Potem je kolegica Karmen spraševala o 

postavki, kjer se je za 300.000,00 EUR znižala postavka za povračilo komunalnega 

prispevka. Slišali smo, ker za to ni bilo interesa oziroma se nihče ni prijavil na razpis. Že ob 

prvem branju smo spraševali zakaj, kakšni so bili razlogi, da ni bilo prijavljenih na razpis. 

Tudi o tem nam niste nič odgovorili, nas bi pa to zanimalo. Postavljeno je bilo tudi vprašanje 

okrog turizma in kmetijstva, in sicer večkrat govorimo, da je Nova Gorica paradni konj 

turizma. Kolegica Karmen je predlagala, da se tistih 300.000,00 EUR nameni za kmetijstvo, 

recimo za razvoj turističnih kmetij, pa tudi ni bilo odgovora na to vprašanje.   

 Pri postavki 704 Domači davki na blago in storitve, glavni vir v tej podskupini predstavljajo 

okoljske dajatve za onesnaženje okolja za odvajanje odpadnih voda, načrtovani znesek je 

približno 900.000,00 EUR in v obrazložitvi ste napisali, da je ocenjen na podlagi dejanskih 

podatkov iz preteklih let in naj bi bil namenjen za novogradnjo kanalizacije. Če pa se 

pogleda odhodke, tako na prt bomo rekli, jih je okrog 290.000,00 EUR. Zanima me, kam 

gre preostali del teh prihodkov?  
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 Na postavki 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja. Višina prihodkov od 

najemnin za infrastrukturo dana v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb, prihodkov 

od najema zemljišč in drugih najemnin ter dodeljenih služnostih je ocenjena na 2 milijona 

evrov. Zanima nas, koliko je prihodkov od posamezne infrastrukture in kako se ta sredstva 

uporabljajo, kje se to vidi v proračunu in zakaj so pač uporabljena?   

 Potem je bilo postavljeno tudi vprašanje glede pločnika Dornberk – Draga, kjer je za 

Krajevno skupnost Dornberk poleg telovadnice to prva prioriteta. Sicer ste nekaj že 

odgovorili, ampak vseeno krajanom je bilo obljubljeno, da bo občina sama pričela z obnovo 

mostu, če tu železnica ne bo  pristopila. Tudi tu ni nobenega odgovora.  

 Potem je bilo postavljeno tudi en kup vprašanj s področja NRP-jev, in sicer kaj je z 

gasilskim domom, zanimalo nas je kaj bomo naredili s temi 100.000,00 EUR, glede na to, 

da potem v NRP-jih ni razvidno, da bi se še kaj financiralo? Vprašanje je bilo tudi glede 

energetskega koncepta, kaj bomo počeli s 40.000,00 EUR letno? Potem pri Prvomajski 

ulici smo že do sedaj porabili približno 1.100.000,00 EUR, sedaj se nekako ta postavka 

zaključuje. V letu 2016 je predvidenih samo še 10.000,00 EUR. Zanimalo nas je, zakaj se 

je ta znesek porabil? Potem je bil tudi v NRP-ju podatek, da je magistrala, do sedaj se je 

porabilo 562.000,00 EUR. Zanima nas, kaj so prebivalci Nove Gorice dobili za ta denar? 

Hkrati pa pri celostni prenovi osrednje ulice želimo, da se nam pojasni, kaj zajema ta 

postavka glede na to, da progresivno rastejo ti zneski, in sicer v letu 2016 100.000,00 EUR, 

potem 230.000,00 EUR, potem pa kar 1.900.000,00 EUR? Radi bi vedeli, kaj bodo meščani  

pridobili oziroma da se ve, kaj se bo na tem projektu delalo?  

 Potem je postavka Nova delovna mesta, kjer smo tudi želeli dodatna pojasnila. Tudi tu bi 

prosila, če nam lahko razložite, kaj je tu mišljeno? Pri Regijskem razvojnem centru je bil 

projekt marca 2014 ustavljen, ampak planiramo vseeno še 50.000,00 EUR, pa nas zanima 

čemu je namenjen ta denar? In ne nazadnje za odvodnik Sočo bo za investicijo prej 

omenjenih 8,8 milijona evra v naslednjih petih letih in zanima nas, ali smo s temi sredstvi, 

ki naj bi jih iztržili s pogajanji, dosegli tako visoko številko, se pravi denar kot ga rabimo za 

izgradnjo odvodnika v Sočo? Kajti po urbanistični pogodbi je bila zaveza, da investitorji v 

Supernovo z lastnimi sredstvi zgradijo kompleten odvodnik v Sočo. Podan je bil tudi 

predlog, da se iz NRP-ja izloči investicijo v zdravstveni dom.   

 Vsa ta vprašanja so bila podana že v prvem branju, prosila pa bi, če jih lahko odgovorite 

sedaj.   

  

Matej Arčon, župan:  

Karmen Saksida. Bom kasneje.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Si boste zapomnili župan vsaj ta vprašanja?  

  

Matej Arčon, župan:  

Si delam alineje, kar bom pozabil, me bo zagotovo svetnica opomnila.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Bomo videli, če boste bolj korektni kot v prvem branju.   

 Sama imam pa konkreten amandma in to prav zato, ker trdimo, da proračun ni razvojno 

naravnan. Bom tudi utemeljila. Izpostavil ste kar nekaj investicij, ceste in tudi   

telovadnico Dornberk. To so vse nujno potrebne investicije. Skozi vse te investicije pa ni 

nujno da pokažemo razvojno naravnanost. Manjkajo nam investicije, ki nam bodo prinašale 

nova delovna mesta in boljše življenje, sploh možnost, da bodo mladi lahko prišli v Novo  

Gorico, tu živeli in ustvarjali. To je zame razvojna naravnanost in zato predlagamo 

konkreten amandma, da se na postavki 07273 Celovita prenova osrednje ulice Nova 

Gorica sredstva znižajo za 100.000,00 EUR in da se za 50.000,00 EUR znižajo sredstva 

na postavki 07201 Zahodna vpadnica. Predlagamo pa da se odpre nova postavka v 
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poglavju Pospeševanje in podpora gospodarskim dejavnostim, nakup zemljišč  in 

komunalna ureditev obrtne cone na območju med Merkurjem in MIP-om v poglavju 

spodbud za gospodarstvo, in sicer v znesku 150.000,00 EUR.  

 To utemeljujemo pač z tem, da vemo vsi, da potrebujemo nove prostore za gospodarstvo 

in nova delovna mesta. Z odprtjem te nove postavke dajemo možnost, da potem razvojna 

sredstva, ki predpostavljam, da jih boste tudi na podlagi TUS-a, ki sicer še ni bil sprejet s 

strani tega mestnega sveta, ampak predstavljen, lahko namenjali v opremljanje obrtne 

cone in bomo potem lahko sem privabljali podjetja in tudi bodo odpirali nova delovna mesta. 

Seveda potem pričakujem, da bomo ob rebalansih ustrezno spremenili NRP-je, tako da 

bomo več vlagali v gospodarstvo in tudi v stanovanjsko politiko. Direktor Stanovanjskega 

sklada nas prosi za dodatna sredstva, letos jih je res težko dobiti, lahko pa razmišljamo 

vsaj v prihodnjih letih in potem bomo lahko rekli, da imamo vsaj malo bolj razvojno naravnan 

proračun.   

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnik Valter Vodopivec.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

V imenu svetniške skupine Socialnih demokratov bom po komentiral ta proračun, glede na 

to, da sem bil očitno pri prvem branju slabo razumljen, ali pa sem slabo podal svoje 

pomisleke. Skoncentriral, ali pa ustavil se bom izključno na NRP-jih.   

  

Matej Arčon, župan:  

Se opravičujem, svetnica Karmen Saksida prosim, če dostavite amandma.   

  

Svetnik Valter Vodopivec:   

Torej, da nadaljujem. Že zadnjič sem opozarjal na čudno postavko pri novogradnji 

gasilskega doma. Moram opaziti, da sem bil tudi tu uslišan, saj je postavka sedaj dvignjena 

iz 50.000,00 EUR na 200.000,00 EUR. Berem pojasnila v obrazložitvi proračuna. Proračun 

je sestavljen iz večjih sklopov podatkov, potem se morajo pač svetniki prebijati iz ene tabele 

na drugo obrazložitev in torej sem se jaz tokrat potrudil. Ni  enostavno, ampak se da.   

 Bom prebral: »V letu 2013 je bila pripravljena analiza pregleda primernih lokacij, 

pripravljena programska zasnova in lokacijska preverba za izbrano lokacijo. V nadaljevanju 

je predvideno financiranje dokumentacije za gasilski dom in pridobitev zemljišč, ki so 

potrebna za gradnjo.« Pika. Če pogledamo v tabelo, zadeva se zaključi leta 2017 in naprej 

je 0. Iz te obrazložitve zaključujem, da bodo narejeni projekti, pridobljena zemljišča in potem 

je konec, zadeva je končana. To ne razumem. Mislim, da tudi ni mišljeno tako, poudarjam, 

da je obrazložitev postavk slaba.   

 Gremo naprej. Prvomajska ulica. Iz obrazložitve vidimo, da se v naslednjem letu še z 

10.000,00 EUR zadeva zaključi. Obrazložitev pravi, da je bila v letu 2008 s partnerjema 

Immorent in Primorje podpisana pogodba o medsebojnih obveznostih, opremljanju in tako 

naprej, ki je med drugim vključevala tudi rekonstrukcijo Prvomajske ulice, in sicer na odseku 

od Bidovičeve do Gostola. To je praktično skoraj več kot polovico Prvomajske ulice. Zaradi 

spremenjenega prometnega profila rekonstruiranje ceste je smiselno, da se ulica uredi na 

celotni trasi. Manjkajoča severni in južni krak. V letu 2015 so se zaključila usklajevanja v 

okviru urejanja pogodbenega razmerja. V nadaljevanju je predvidena priprava projektne 

dokumentacije za ureditev severnega in južnega kraka. Sprašujem sedaj župana, za katere 

namene smo porabili 1.155.000,00 EUR, toliko smo jih že porabili do danes in pa kje se 

odražajo in pa kje lahko zasledimo eventualno sredstva, ali od garancij unovčene, ali od 

Immorenta, ali tisti, ki ste se usklajevali pri rešitvah teh odprtih vprašanj.  

 Gremo naprej. Želim poudariti, da so obrazložitve in pojasnila katastrofalno slaba. Cesta 

Dornberk – Oševljek. Zanima me, koliko je dolga ta cesta, čeprav sem jo prevozil s 

kolesom, vendar glede na to, da bo stala nekaj čez dva milijona evrov? Iz obrazložitve 
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izhaja, da je razdeljena na osem odsekov, da je bilo za štiri odseke porabljenih 404.000,00 

EUR skupaj s sanacijami plazov in ne vem kaj, ki so se pojavile kot dodatna nepredvidena 

dela, za naslednje štiri pa 1,8 milijona evrov. Sprašujem, ali pa dajem svoje mnenje. 

Logično je in to traja, da se razumemo od leta 2011 do leta 2019, potem manjkajo, ni več 

podanih NRP-jev, verjetno bo šlo še naprej. Logično je, da dober gospodar odpre gradbišče 

in ga zaključi, če ni v stanju v enem letu, v dveh letih, če to gre čez novo leto, vendar ne da 

razvleče investicijo v višini 2 milijona čez deset let. To je za moje pojme ne gospodarno, 

neracionalno ali pa še kaj.  

 Gremo na Magistralo. Pri Magistrali ugotavljamo, da je v bistvu porabljeno 562.700,00 

EUR. Zanimivo je pa nekaj. Tu se v obrazložitvi navaja, da so ta sredstva bila namenjena 

za projekte. Dobro. Potem postavke Magistrala ni več, se pojavi Celovita prenova osrednje 

ulice, dobimo neko novo postavko, kjer se očitno bodo glede na pojasnila vsi ti projekti 

udejanjili, in sicer v predvidenih zneskih 8.370.000,00 EUR in tako naprej spet od leta 2016 

do 2019, predpostavljam, da bo takrat konec. Sprašujem tu župana, ker sem slišal vsaj 

dvakrat okrog pripomb razvojnih naravnanj proračuna. Bom rekel drugače. Sprašujem nas 

in vas, spoštovane svetnice in svetniki, ali mi dojemamo rekonstrukcijo magistrale kot 

razvojno nujno, razvojno investicijo te občine največ, če pogledamo posamično investicijo 

za naslednje petletno obdobje? Mi tega ne dojemamo tako, morda pa se tudi motimo. Ne 

bomo vztrajali.  

  Pri zahodni obvoznici mimo grede, so tam datumi neusklajeni, ampak se pojavi 
naslednja utemeljitev: »Mestna občina že nekaj let vodi razgovore z Direkcijo za ceste RS 
o umestitvi, projektiranju in posledično gradnji zahodne vpadnice v mesto. Investitor 
izgradnje bo država, pri čemer je zaradi lokacije potrebno tudi aktivno sodelovanje 
občine. Na osnovi dogovorov z DRSI se izdelujejo potrebni (pozor) prehodni dokumenti.« 
Sprašujem, kaj razumemo pod prehodne potrebne dokumente? Ne trdim, da ne obstajajo, 
da se razumemo. Ampak morate razumeti, mi smo svetniki, zdravniki, doktorji in tudi 
kakšni bolj tako in ne poznamo, ne obvladamo vseh teh kompletov izrazov in tako naprej. 
Še enkrat, obrazložitev je slaba.  
  Gremo naprej. Se opravičujem, ker moram iskati opombe.  

  

Matej Arčon, župan:  

Še pol minute.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Župan, bom zaključil v času. Pri kar nekaterih investicijah vodovodi, kanalizacije in podobno 

se enostavno odpre postavka in predvidi sredstva na letni ravni vsako leto enako po 

150.000,00 EUR, 100.000,00 EUR. To sem že zadnjič opozarjal in nisem dobil v 

obrazložitvah ali kakorkoli nobenega pametnega odgovora, zakaj je to dobro. Razen iz 

enega razloga, ker če nekdo ne ve, kaj bo počel, potem nekdo napiše čez vsa leta vsako 

leto 10.000,00 EUR, potem bomo pa že vsako leto posebej spreminjali postavke. To niso 

NRP-ji, župan. NRP-ji so, ko občinska uprava z županom na čelu točno ve, vsaj ima idejo 

kaj bo počela naslednjih štiri, pet let. Tako.  

  Sedaj pa se samo še ustavim pri…  

  

Matej Arčon, župan:  

Čas je potekel.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

… zdravstvenem domu. Če dovoliš. Namreč, dobil sem tri pojasnila okrog zdravstvenega 

doma. Enkrat prej smo imeli, da se investirajo iz sredstev proračunskega porabnika, potem 

iz lastnih sredstev, v NRP-jih so, v proračunu je. V obrazložitvi pa piše, da bo zavod z 

lastnimi sredstvi investiral v prizidek zdravstvenega doma. Ne razumem sedaj, kdo bo tu 

investitor, ali občina, skupnost občin ali zdravstveni zavod. To bi želel, da se razčisti, 

nedvoumno definira. Toliko sem imel.   
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Matej Arčon, župan:  

Hvala.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Samo da pojasnim. Mi tega proračuna ne bomo podprli.  

  

Matej Arčon, župan:  

Razumem.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Ste razumeli zakaj?  

  

Matej Arčon, župan:  

Proceduralno. Svetnik Golob. Mikrofon je očitno slab, če poskusite še enkrat.   

  

Svetnik dr. Robert Golob:  

Župan, vseeno bi prosil za eno pojasnilo, ker ni več prvo branje in ne razumem. Tudi če 

ima nekdo od svetnikov amandma, da se mu dovoli desetminutna razprava mimo 

amandmaja, ker je bila razprava o vsem živem, en čas sem se trudil poslušati, potem sem 

ugotovil, da je itak razprava namenjena razpravi in potem sem nehal poslušati. Sedaj, če 

bomo vsi tako razpravljali, bomo res, ne glede na to, da je še dvajset točk potem, do polnoči. 

Tako, da dajmo se držati prosim poslovnika. Tudi obrazložitev naj bo obrazložitev na 

amandma, ne obrazložitev vsega kar pade komu na pamet.  

  

Matej Arčon, župan:  

Replika, izvolite.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Bom zelo kratek. Če odmislimo tistih nekaj sekund, ko sem prekoračil odmerjen čas, sem 

v skladu s poslovnikom v imenu svetniške skupine …  

  

Matej Arčon, župan:  

Razumem.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

… pojasnil in sedaj..  

  

Matej Arčon, župan:  

Postavljali ste vprašanja in sedaj ima tudi svetnik Golob prav. Če vseh dvaintrideset začne 

postavljati na novo vprašanja, se spet na neki način vrnemo v prvo branje. Je pa res, da 

očitno nekatere odgovore v prvem branju niste zasledili, ali ste jih pač zasledili znotraj in 

jih bom pač skozi odgovor skušal na kratko tudi odgovoriti, da rešimo oboje. Izvolite.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Še ena replika župan.  

  

Matej Arčon, župan:  

Izvolite.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  
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Lepo prosim, ne si tega dovoliti, kajti če sem te prav razumel od začetka, potem se moramo 

sedaj zmeniti, koliko bo lahko kdo govoril, nimamo vsi enakih pravic. Kršite eklatantno 

poslovnik. Oprosti. Mi imamo toliko svetniških skupin in vsaka svetniška skupina ima na 

voljo toliko minut, ali imamo dosti točk ali pa malo.  

  

Matej Arčon, župan:  

Saj, kaj se razburjate.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Preberi si magnetogram, kaj si govoril.  

  

Matej Arčon, župan:  

Sedaj pa vas res ne razumem. Ni treba.   

  

Svetnica Karmen Saksida:   

Ne, bom imela še jaz repliko.  

  

Matej Arčon, župan:  

Ne bom dovolil. Glejte, je drugo branje proračuna, kjer je možnost vlaganja amandmajev, 

obrazložitev amandmajev, obrazložitev glasu za proračun. Postavili ste petinpetdeset 

vprašanj, na katere želite odgovore, skušal bom na hitro jih tudi odgovoriti, čeprav ni to 

namen drugega branja, ker očitno v obrazložitvah tega nismo zapisali. To sem povedal in 

ne vem. kaj se razburjate.   

 Kar se tiče NRP-ja je bila namenoma priloga k proračunu k obrazložitvi proračuna tudi 

nabor projektov, ki smo jih zaznali s strani krajevnih skupnosti. V NRP se umeščajo projekti, 

ki imajo ustrezno projektno dokumentacijo. Res je, da bi lahko dali noter, ne da bi lahko 

dali, bi dali v načrt razvojnih vse tisto, kar si želimo, ampak tako proračun kot načrt razvojnih 

programov se z letom v leto spreminja, z rebalansom se spreminja, dopolnjuje, projekti 

pridejo v proračun, pridejo v NRP in tako naprej.   

 Kar se tiče zahodne obvoznice, je seveda projekt o katerem že veliko časa govorimo, sedaj 

je le-to kako se ti dokumenti imenujejo, bo morda načelnica odgovorila, je pa dejstvo, da tu 

skušamo z direkcijo doseči konsenz, kako bo ta obvoznica uvrščena v državni proračun, 

kaj mora vse narediti občina, ker tu gre na nek način dolgoročno za razbremenitev mesta. 

Se pravi, da ugotavljamo, da bo dejansko čez pet, deset let promet skozi predor Panovec 

tako številčen, da bo mesto potrebovalo tudi zahodno obvoznico in zato se pripravlja tudi 

ta dokumentacija. Sedaj delamo pa tudi vse po navodilih od direkcije. Saj si mi ne 

izmišljujemo nobenih dokumentov.  

 Cesta Dornberk – Oševljek. Vem, da je razdeljena na osem faz, to bo tudi povedala 

načelnica. Kar se tiče Prvomajske bo odgovorila Mateja Mislej. Gasilski dom je cilj, da do 

leta 2018 pridemo do gradbenega dovoljenja, ne do gradnje, ampak do gradbenega 

dovoljenja, zato je potrebno pridobivanje zemljišč, narediti projektno dokumentacijo, 

gradbeno dovoljenje.   

 Kar se tiče amandmaja, ki ga je dala svetnica Karmen Saksida, ga absolutno ne podpiram, 

ker ga ne morem podpreti. Glejte, vlagali bomo v zemljišča, ki sploh niso v lastni mestne 

občine, ki so v privatni lasti, za katera hoče imeti lastnik, ne vem 100 in več evrov in mi 

bomo vlagali noter 150.000,00 EUR v cono, kjer nimamo niti m2 svojega lastnega 

zemljišča. Poleg tega ima lastnik možnost urediti, komunalno opremiti, ima sprejet OPPN, 

ima sprejet program opremljanja in za obstoječo komunalno infrastrukturo lahko dobi tudi 

subvencijo do 85 %.   

 Zakaj se investitorji ne odločajo za uveljavljanje subvencije komunalnega prispevka? Ne 

vem, če smo pravi odgovor, mi smo skozi gospodarsko zbornico, očitno ni še dovolj močan 

investicijski ciklus, da se pač podjetja in obrtniki ne odločajo v tem trenutku, glede na čase, 
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ki so, bil je tudi nek krč, kar se tiče dajanja kreditov, ne odločajo za gradnjo in zato ne pride 

do teh subvencij.  

 Zdravstveni dom bo investicija zdravstvenega doma, katerega smo solastniki in takrat 

bomo definirali koliko je potrebno, koliko dodatnih parkirnih mest moramo tam zgraditi, da 

bi na nek način zagotovili tudi boljšo kvaliteto življenja ljudi na Gradnikovi ulici, Cankarjevi 

ulici, da bi dejansko bila neka investicija, ki bi imela neko kombinacijo potreb zdravstvenega 

doma, potreb ljudi, ki obiskujejo večje prireditve tam v obeh telovadnicah in to investicijo 

bomo v začetku prihodnjega leta tudi z vodstvom zdravstvenega doma na nek način 

uskladili, pregledali še enkrat projektno nalogo in začrtali pot za naprej.  

 Kar se tiče sredstev za Magistralo, da so bila porabljena v višini 562.000,00 EUR.  V veliki 

meri je tu šlo za investicijo trga Vrtnica, ki je bila v lanskem letu tudi zaključena, to mi bo 

potrdila oziroma dodatno lahko obrazložila Mateja Mislej, Prvomajska ulica ravno tako, 

gasilski dom sem vam odgovoril.  

 Pločnik Dornberk – Draga. Priznam, da sem včasih tudi preveč optimist, ampak se mi zdi 

pa res smiselno in racionalno, da nadaljevanje pločnika in prehoda čez ta most res na nek 

način uredimo, uredimo takrat, ko bo direkcija imela denar za ta most in vzporedno 

speljemo tudi mi investicijo, sicer si bomo delali dvojne stroške. Mislim, da se tudi na 

direkciji finančno stvari na nek način izboljšujejo, glede na to, da smo se danes tudi na nek 

način dogovorili o načinu umeščanja krožišč na območju mestne občine. Eno 

pomembnejših je na Ajševici z umestitvijo še kolesarske steze in pločnika, drugo je pri 

Hrastu, kasneje bo prišlo na vrsto krožišče pri industrijski coni Meblo, pa pri Solkanskem 

mostu. Ena pomembnejša investicija se bo zgodila na Trnovsko – Banjški planoti, na 

Prevaljah, kjer naj bi dejansko prišlo do razširitve ceste in umeščanja tudi krožišča.   

 Kar se tiče sredstev za komunalno opremljanje kampusa niti za enkrat ni bilo mišljeno, 

peljemo pa aktivnosti v smeri razbremenitve in čim večje pozidave cone ob Kornu, kjer naj 

bi se zgodila neka meddržavna investicija, v kateri tudi aktivno sodelujemo, ko bodo 

dejansko šest metrski odvodnik na ulici San Gabriele Italijani začeli verjetno prihodnje leto. 

Meddržavna komisija se v sodelovanju z nami pogovarja, da se ta odvodnja povleče do 

križišča med Prvomajsko in Erjavčevo ulico in s tem bomo razbremenili kar velik del tega 

območja ob Kornu. Aktivno iščemo možnosti menjave zemljišč z zasebnimi lastniki ob 

Kornu in ko bomo našli ustrezno rešitev, kar ni tako enostavno, bomo pač tudi spremenili 

načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem v proračunu.   

 Kadrovski načrt ne sprejema mestni svet, sprejema ga župan, ker je to samo priloga 

proračuna. Sam bom vaše pripombe tudi skušal v čim večji meri upoštevati, morate pa 

razumeti, da stremimo k temu, da smo čim bolj učinkoviti in da imamo dejansko čim več 

strokovnih ljudi. Imamo pa dejansko pomanjkanje ustreznega kadra na posameznih 

področjih. V pravni pisarni pokamo po šivih. Poglejte, 31. točk tega gradiva ni tako malo, 

da se to pravno vse pregleda in imamo vmes bolniške, skratka bi želeli, da se na nek način 

vpelje nov pravnik, ko bo šel naslednji v pokoj. Želimo dobiti strokoven kader na področju 

izgradnje komunalne infrastrukture, kjer smo samo ob dejstvu, da smo gradili zelo veliko 

investicijo Centralno čistilno napravo, na tem področju bili zelo podhranjeni. Potem je 

načrtovan prometnik. Računamo dejansko v tej smeri, da bi skupaj s projekti, ki se peljejo 

na EZTS-ju, trajnostna urbana strategija, prišel prav en kvaliteten prometnik. Ampak lahko 

rečem, da bom o prometniku in pravniku resnično razmislil, ali je smiselno prihodnje leto iti 

v zaposlitev ali ne.   

 Absolutno pa bom vztrajal na medobčinski upravi, kar se tiče zaposlitev inšpektorja in 

redarja. Cestni inšpektor gre prihodnje leto v pokoj, mi nujno rabimo zaposliti nekoga, da 

bo dejansko ta dokler ne gre v pokoj, ga vpeljal in bo potem v letu 2017 ostalo enako število. 

Na področju redarjev, vem, da ste imeli burne razprave na odborih in tudi izven njih. O 

redarju mi smatramo, če želimo narediti red v mestu in izven njega, da smo s štirimi redarji 

podhranjeni na tem področju in bi želeli redarje uvesti tudi v popoldanskem času. Veliko je 

dopustov, pa pride bolniška in smo dejansko na zelo tesnem kar se tiče kadra na področju 

redarjev. Včasih se premalo pohvalimo, da smo skupaj z Občino Brda in da imamo 

refundiranih 50 % sredstev za plače s strani države.    Sedaj bi prosil Matejo Mislej, da 
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odgovori na tista vprašanja, na katera nisem odgovoril. Zelo na kratko in še načelnico 

Aleksandro Torbica.   

  

Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe:  

Glede realizacije na Prvomajski ulici, kot je že prej povedal g. Vodopivec, je prišlo do 

realizacije pogodbenega razmerja. Del komunalnega prispevka je investitor poravnal v 

naravi. To je cesta, vodovod, zemljišča, projektna dokumentacija in to se knjiži na prihodek 

iz naslova komunalnega prispevka in hkrati kot odhodek na drugi strani. Dejansko ni bilo 

denarnega toka. Zakaj smo zaključili proračunsko postavko Prvomajska ulica? Zato, ker 

smo odprli novo proračunsko postavko, ker na osnovi te računamo na trajnostno urbani 

razvoj in enako velja za ureditev Magistrale, kjer smo tudi odprli novo postavko ravno zaradi 

tega razloga. Sedaj pa kot je dejal župan, dve leti nazaj so tudi sredstva za obnovo trga 

Vrtnice bila res financirana tudi iz Magistrale. Sem še kaj pozabila?  

  

Matej Arčon, župan:  

Aleksandra Torbica, še zahodna vpadnica zelo na hitro.  

  

Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo:  

Zahodna cesta je zelo dolgoročen projekt, ki pravzaprav naj bi razbremenil, kot je že prej 

rekel g. župan, Vojkovo cesto. Ko Vojkova pregori, pravzaprav nimamo neke druge 

alternative in dejansko potekajo intenzivni pogovori z DRSI- jem in dejansko je tudi to cesta, 

ki je umeščena v prometno strategijo Slovenije. Je pa tu ena velika težava in se dejansko 

z državo zelo trudimo najti rešitev, da bi to postala državna investicija. Oni so za to in zato 

moramo pač trenutno v tej fazi nadgraditi neke študije, ki so bile narejene v preteklosti, jih 

posodobiti v luči tega, kar se pač dogovarjamo, da bi postala državna investicija. Žal te 

stvari pač stanejo.   

  

Matej Arčon, župan:  

Še na kakšna vprašanja mogoče. Zelo na hitro. Izvolite, Karmen Saksida.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Najprej glede mojega amandmaja. Predlagala sem odkup in opremljanje zemljišč, nisem 

predlagala da opremljamo zemljišča, ki niso v naši lasti. Še vedno trdim in sem prepričana, 

da če želimo to občino razvijati, nujno rabimo delovna mesta in nimamo na voljo obrtne 

cone in v to bomo enkrat morali zagristi. Danes sem poslušala, da tako za zahodno 

vpadnico kot obnovo osrednje ceste v Novi Gorici, računate na sredstva TUS-a. Sama 

iskreno upam, da bomo kolegi svetniki veliko racionalnejši v odločitvah in da se bomo 

odločali, da vlagamo v gospodarstvo in v gospodarski razvoj. Za vpadnico ne bom rekla, 

da je ne potrebujemo, ampak lišpanja osrednje ceste pa nedvomno ne potrebujemo v tem 

trenutku.   

 Še enkrat replika na to, kar je g. Golob prej repliciral na naše izvajanje. 58. člen poslovnika 

pravi: »V drugi obravnavi razpravlja mestni svet o vsebini predloženega besedila odloka in 

v drugi obravnavi lahko župan in svetniki predlagajo amandmaje.« Svetniki imamo pravico, 

da razpravljamo, res pa je, da vse te razprave danes ne bi bilo, če bi mi dobili odgovore na 

to, kar smo spraševali v prvi obravnavi.   

 Župan, danes v treh minutah je bilo enostavno tako čez palec odgovoriti na vse, en mesec 

pa niste imeli časa, ali koliko je minilo od zadnje seje. Če bi odgovorili korektno in če bi bila 

tudi pojasnila k proračunu in NRP-jem korektno napisana, potem te razprave ne bi bilo. 

Nikakor pa ne morem sprejeti razloga da, ker se nekdo dolgočasi, mi ne bi razpravljali.   

  

Matej Arčon, župan:  

Spoštovana svetnica Karmen Saksida, lahko ste tudi malo bolj prijazna. Kaj počnejo drugi 

je stvar posameznika.   
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 Ne bom pa pristal, ali ne soglašam, da ne bom napačno razumljen, da je obrtnih con 

premalo. Če smo široki in gledamo izven občinskih meja je con dovolj in preveč.  Potreb 

po conah ni tako kot si mi sploh mislimo in zelo malo. Sedaj vlagati v neko cono, ki je v 

privatni lasti, se mi zdi, pač boste o tem glasovali, dejansko negospodarno, ker sosedje tu 

s Projekta imajo vse akte sprejete že ne vem koliko let. Takrat se  

 Robert Golob, razprava. Izzvan? Da, omenila ste Roberta Goloba. Prosim, zamenjajte 

mikrofon.  

  

Svetnik Robert Golob:  

Prijaznost niti ni pomembna vrlina. Tudi ta mikrofon ne dela.   

  

Matej Arčon, župan:  

Pri starejših deluje.  

  

Svetnik Robert Golob:  

Prijaznost mogoče ni pomembna vrlina v mestnem svetu, spoštovanje pa je. Vrnil se bom 

v čas, ko je tam sedel eden zelo moder mož na mestu od župana, moder tudi po smislu 

zgleda, tako, da ni bil sedanji župan in ko je en mladi svetnik v opoziciji poskušal v drugem 

branju govoriti o čemerkoli drugem kot o obrazložitvi amandmaja, so mi vzeli vedno besedo. 

Župan mi jo je vzel, zato, ker je bilo tolmačenje poslovnika zelo jasno. Vsaj takrat.   

 Sem si tudi jaz prebral 58. in 59. člen in moram pritrditi, da se da poslovnik razlagati tudi 

tako, da lahko kdorkoli od nas tudi v drugem branju katerega koli odloka razpravlja o 

čemerkoli. Drži. Vendar se do sedaj, če ste vi to vedeli, super, če niste vedeli, sem sam to 

ravnokar izvedel, pa je to moj četrti mandat, ker je bilo to sedaj vedno povedano in 

tolmačeno drugače. Tako, da v resnici imajo kolegi SD-ja prav in upam, da se bodo tega 

prav držali tudi takrat, ko ne bo to njim v prid, ker se v preteklosti tega niso.  

Tudi v drugem branju katerega koli odloka se lahko karkoli razpravlja, v resnici o čemer koli 

kar se tiče odloka ali pa tudi malo manj.   

  

Matej Arčon, župan:  

Ker ni več prijavljenih, zaključujem razpravo.  

 Imamo amandmaje, in sicer amandma, ki ste ga dobili po elektronski pošti svetnika Valterja 

Vodopivca glede asfaltacije Ulice Bratov Hvalič in Iztokove, Anton Peršič gre za kabelsko 

televizijo v Vitovljah, samo na kratko, da bom videl, če imam vse amandmaje, ki ste jih 

podali. Tatjana Krapše in sopodpisniki imajo amandma, da se sredstva pač iz določenih 

postavk na področju visokega šolstva vzame in vse da na programe univerze, svetnik Tadej 

Pišot, svetniška skupina Soča ima podoben amandma, ampak se ta sredstva namenjajo 

desetim postavkam družbenih dejavnosti, ko gre za razpise družbenih dejavnosti. Potem 

sem prejel amandma svetnice Karmen Saksida za  nakup zemljišč in komunalna ureditev 

obrtne cone na območju med Merkurjem in MIPom. Imate moj amandma na predlog načrta 

razvojnih programov, kar se tiče gradu Rihemberk in imate spremljevalni sklep svetniške 

skupine Goriška.si za uvedbo participativnega proračuna. Mislim, da so to vsi amandmaji, 

ki ste jih dali.   

  Postopkovno, izvolite.  

  

Svetnik Anton Harej:  

Prosil bi samo enega po enega.    

  

Matej Arčon, župan:  

Da, da. Sedaj bomo naredili pavzo. Odrejam petnajst minut odmora. Prosim vodje 

svetniških skupin, če se zglasite v poslanski pisarni, da vidimo, ali smo zmožni te 

amandmaje na nek način uskladiti in potem bomo šli na glasovanje.   
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Spoštovane, spoštovani, nadaljujemo sejo. Prosim, če zasedete svoja mesta.    

 Mi smo se z vodji svetniških skupin praktično uskladili za vse amandmaje, razen 

amandmaja svetnice Karmen Saksida glede nakupa zemljišč in komunalne opreme v coni 

Meblo.   

 Svetnica Tatjana Krapše umika amandma in pripravlja dodaten sklep k proračunu, ki ga 

bomo v kratkem tudi prejeli in ga bomo na koncu z dodatnim sklepom tudi dali na 

glasovanje in ga prebrali.   

 Gremo z glasovanjem. Najprej amandma, ki ga je podal po elektronski pošti svetnik Valter 

Vodopivec. Dajem na glasovanje predlog amandmaja, da se poveča proračunska 

postavka 07009 – Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah za 24.800,00 EUR. Za ta 

znesek se zmanjšata proračunski postavki 07272 – Preprečevanje degradacije 

centralnih površin Nove Gorice - odvodnik Soča za 14.800,00 EUR in 07164 – 

Vzpostavitev katastra javne infrastrukture za 10.000,00 EUR.  Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 25 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Ana Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, 

Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, 

Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, 

Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. Amandma je bil 

sprejet.  
  
Potem je amandma svetnika Antona Peršiča. Dajem na glasovanje predlog amandmaja, 

da se poveča proračunska postavka 10185 – Sofinanciranje obnove nepremične 

kulturne dediščine za 16.000,00 EUR. Za ta znesek se zmanjša proračunska postavka 

07032 – Plačilo koncesije za javni promet.  Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka  

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Miro Kerševan,  

Matija Klinkon, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, 

Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, 

Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Amandma je bil sprejet.  

  

Potem je amandma svetnika Tadeja Pišota - svetniška skupina Soča. Dajem na 

glasovanje predlog amandmaja, da se znižajo proračunske postavke 10094 – 

Sredstva za programe visokega šolstva – VIRS za 22.900,00 EUR, 10130 – Najemnina 

prostorov za VIRS za 3.000,00 EUR in 10132 – Sredstva za programe FE za 42.000,00 

EUR. Povečajo se proračunske postavke 10004 – Preprečevanje zasvojenosti za 

5.000,00 EUR, 10149 – Sklad kulturnih dejavnosti – sredstva za programe za 4.000,00 

EUR, 10185 – Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine za 4.000,00 

EUR, 10145 – Sofinanciranje kulturnih programov in projektov za 10.000,00 EUR, 

10043 – Sofinanciranje profesionalnih trenerjev za 4.000,00 EUR, 10045 – 

Sofinanciranje programov tehnične kulture za 4.000,00 EUR, 10047 – Program športa 

– sofinanciranje programov klubov in društev za 10.000,00 EUR, 10048 – Večje 

športne prireditve za 5.000,00 EUR, 10067 – Sofinanciranje otroških in mladinskih 

programov in projektov za 10.000,00 EUR in 10148 – Sofinanciranje društev s 

področja socialnega varstva za 11.900,00 EUR.  Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 28 glasovalo za.  
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ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, 

Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 

Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, 

Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana 

Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Amandma je bil sprejet.  

  

Potem imamo še amandma, ki ni dobil podpore vseh svetniških skupin, in sicer amandma 

svetnice Karmen Saksida. Dajem na glasovanje predlog amandmaja, da se zmanjša 

postavka 07273 - Celovita prenova osrednje ulice za 100.000,00 EUR in 50.000,00 EUR 

na postavki 07021 - Zahodna vpadnica in da se nameni za nakup zemljišč in komunalno 

ureditev obrtne cone na območju med Merkurjem in MIP-om za 150.000,00 EUR.   

Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov so 4 glasovali za, 21 proti.  

ZA so glasovali: Anton Harej, Tanja Pipan, Karmen Saksida, Valter Vodopivec.  

PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Ana Jug, Miro Kerševan, Matija  

Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana 

Pavlica, Anton Peršič, Tadej Pišot, Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, 

Stanko Žgavc.  

Amandma ni bil sprejet.  

  

Potem je amandma na predlog proračuna, kar se tiče načrta razvojnih programov, ki sem 

ga sam predlagal glede gradu Branik. Dobili ste ga tudi po elektronski pošti. Dajem na 

glasovanje predlog amandmaja, da se ukine proračunska postavka 10164 - Grad 

Branik. Sredstva v višini 130.000,00 EUR se prerazporedijo na novo proračunsko 

postavko Revitalizacija gradu Rihemberk v višini 130.000,00 EUR. Glasujemo.   

  

Od 30 svetnikov jih je 21  glasovalo za, 1 proti.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, 

Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, 

Anton Peršič, Tadej Pišot, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin.  

PROTI je glasoval: Valter Vodopivec.   

Amandma je  bil sprejet.  

  

Sedaj gremo na glasovanje o proračunu s prilogami v celoti in potem imamo še dva dodatna 

sklepa, in sicer en predlog sklepa kot ga je predstavila svetniška skupina Goriška.si in še 

predlog sklepa svetnice Tatjane Krapše.    

 Dajem na glasovanje predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2016 s prilogami in 

spremembami. Glasujemo.  

  

Od 30  svetnikov jih je 19 glasovalo za, 8 proti.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 

Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš 

Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tadej Pišot, Edbin 

Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin.  

PROTI so glasovali: Kristina Bratož, Ana Jug, Matija Klinkon, Klemen Miklavič, Tanja Pipan, 

Simon Rosič, Karmen Saksida, Miran Vidmar.  

Odlok o proračunu MONG za leto 2016 bil sprejet.  
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Goriška. si predlaga predlog dodatnega sklepa. Dajem na glasovanje predlog Sklepa, 

da mestni svet predlaga županu ustanovitev delovne skupine za pripravo uvedbe 

ene od oblik participativnega proračuna v MONG. Delovna skupina bo zadolžena 

predvsem za pripravo in utemeljitev načrta za poskusno uvedbo participativnega 

proračuna v izbrani krajevni skupnosti ter podpora pri izvedbi. Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 16 glasovalo za, 4 proti.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc,   

Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Anton Peršič, Tadej Pišot, Simon Rosič, Ana Zavrtanik 

Ugrin.  

PROTI so glasovali:Matija Klinkon, Karmen Saksida, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 

Sklep je bil sprejet.  

  

Potem je pa sklep Tatjane Krapše: »Župan se zavezuje, da bo v rebalansu proračuna 

oziroma najkasneje do 31. 3. priskrbel 60.000,00 EUR za program Visoke šole za umetnost 

pri Univerzi v Novi Gorici, v letu 2015 pa s sklepom prenese 14.000,00 EUR na postavko 

za financiranje programov Univerze v Novi Gorici. Do rebalansa proračuna bo štiričlanska 

komisija v sestavi člana Upravnega odbora UNG Dejana Paravana, načelnice za družbene 

dejavnosti Marinke Saksida, predsednice odbora za kulturo, šolstvo in šport Tatjana Krapše 

in predsednika komisije za razvoj visokega šolstva Klemna Miklaviča ugotovila finančne 

potrebe zgoraj omenjene visoke šole.«   

 Sedaj boste vi sprejeli, da se župan zavezuje. Predlagam tako, da mestni svet nalaga 

županu in občinski upravi, da pri pripravi rebalansa proračuna oziroma najkasneje do 31.3. 

zagotovi 60.000,00 EUR za program Visoke šole za umetnost pri Univerzi v Novi Gorici, to 

bi bil prvi del. Se mi zdi bolj smiseln, ne morem pa tu sprejeti, da se v letu 2015  s sklepom 

prenese 14.000,00 EUR na postavko, sam bi tu dal v enem mesecu od objave proračuna, 

ker sprejeti proračun bo sedaj šel v Uradni list in začne veljati naslednje leto.   

Ne morem jaz v letu 2015 zagotoviti. Bi napisal v 30. dneh od sprejema objave proračuna 

v Uradnem listu, s sklepom prenese na to postavko 14.000,00 EUR in potem naprej ostale 

postavke, če se strinjate.   

 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da Mestni svet MONG nalaga županu in 

občinski upravi, da pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2016 oziroma najkasneje 

do 31. 3. zagotovi 60.000,00 EUR za program Visoke šole za umetnost pri Univerzi v 

Novi Gorici. Najkasneje v roku 30 dni po objavi proračuna v Uradnem listu RS se 

prerazporedi 14.000,00 EUR na proračunsko postavko za financiranje programov 

Univerze v Novi Gorici. Do rebalansa proračuna bo 4-članska skupina v sestavi Dean 

Paravan – član Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici, Marinka Saksida – 

načelnica oddelka za družbene dejavnosti, Tatjana Krapše – predsednica odbora za 

kulturo, šolstvo in šport in Klemen Miklavič – predsednik komisije za razvoj visokega 

šolstva, ugotovila finančne potrebe zgoraj omenjene visoke šole. Glasujemo.  
  
Od 30 svetnikov jih je 17 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Egon 

Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 

Markočič, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, 

Tomaž Slokar, Miran Vidmar.  

Sklep je bil sprejet.  

  

Prehajamo na točko 7.  
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7.  točka dnevnega reda    Predlog Sklepa o sprejemu programa dela 

mestnega sveta za leto 2016  

  

Matej Arčon, župan:  

Odbor za socialno varstvo in zdravstvo?  

  

mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 

Ni imel pripomb.  

  

Matej Arčon, župan:  

Ni imel pripomb.  

  

Edbin Skok, član odbora za gospodarstvo:  

Nadomeščam predsednika. Po razpravi je odbor soglasno 5 za sprejel naslednja sklepa, in 

sicer: Odbor za gospodarstvo predlaga, da se predlog Sklepa o sprejemu programa dela 

mestnega sveta za leto 2016 dopolni tako, da se do letnega odmora spremeni tako,  

formulacija ni sicer prav poslovenjena, da se glasi: »21. januar seja, se pravi z dodatno 

sejo 10. marec, 7 april, 12. maj in 16. junij ter 21. julij. Mestnemu svetu MONG se predlaga, 

da predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2016 sprejme.« Se 

pravi z dodatno sejo. Datume bom še enkrat pojasnil, in sicer 21. januar, 10. marec, 7. april, 

12. maj, 16. junij in 21. julij.   

  

Matej Arčon, župan:  

Odbor za prostor? Še avgusta.  

  

Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:  

Mi nimamo pripomb.  

  

Matej Arčon, župan:  

Ni pripomb. Odbor za kulturo, šolstvo in šport?  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: Podpiramo 

ta predlog.  

  

Matej Arčon, župan:  

Kaj ste sprejeli na odboru? Nič.  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport.:  

Se oproščam, ker sem bila še v prejšnji. Podpiramo predlog, ki je bil ravnokar prebran.  

  

Matej Arčon, župan:  

Vi ste to obravnavali?  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: Tudi 

to smo obravnavali. Se opravičujem.   

  

Matej Arčon, župan:  

Odpiram razpravo. Svetnica Ana Jug, izvolite.  

  

Svetnica Ana Jug:  

Saj ste dobili amandma. Nekaj bom popravila. Mi imamo tak predlog na Goriški.si, vezano 

na to, kar je naš novopečeni doktor tudi že povedal, in sicer, da bi bili radi bolj pripravljeni 
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na seje, da bi bile krajše, bolj opredeljene in da bi imeli več časa za pripravo in predlagamo 

tako spremembo v primerjavi s predlogom mestne uprave.    

 Predlagamo prvi del do dopustov, torej do avgusta, ko bi bil letni odmor, 28. januar, malo 

je sedaj drugače kot v prvotnem predlogu iz tehničnih razlogov. To smo ugotovili, da bi bilo 

malo težje izvesti prej sejo, torej 28. januar, 25. februar, 24. marec, 21. april, 19. maj, 16. 

ali 23. junij in 21. julij. Od tu naprej pa enako.   

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnik Anton Peršič.   

  

Svetnik Anton Peršič:  

O tem programu dela smo že razpravljali na odboru za gospodarstvo in moj predlog je bil 

tudi ta, da bi morali imeti več sej. Prihaja do tega, da imamo take seje kot je današnja s 30. 

točkami in vsaka seja do sedaj je imela več kot 20. točk in to je tisti vsebinski del. Lahko bi 

bile seje mesečno in zato smo sprejeli nek kompromis, drugi del je pa tudi finančni.   

 Če mi gremo kar tako mimo tega, potem vidimo tudi, da z umikom dveh sej, ali pa z 

zmanjšanjem dveh sej, smo tu privarčevali 17 % občinskega proračuna za namen 

delovanja mestnega sveta. Tudi to je tisto kar recimo lahko upoštevamo, potem, da imamo 

ogromno dela v mesecih, ko so dnevni redi tako natrpani in zato bi bilo prav, da popravimo 

ta program dela, mogoče tudi tako, kot ga je predlagala Goriška.si.   

  

Matej Arčon, župan:  

Da, veste, to je res, to ni toliko točka odborov, čeprav pozdravljam vsako pobudo odbora, 

to je resnično točka usklajevanja vodje svetniških skupin, ker gre za naše skupno delovanje 

v mestnem svetu. Sedaj je zelo težko na nek način uskladiti skorajda tri različne predloge.   

 V torek, ko smo se dobili, sem pričakoval, da bo kdo na to opozoril in da bi tam že poskusili 

uskladiti in sedaj smo pač v situaciji, ko je to potrebno uskladiti. Predlagal bi, da bomo ob 

naslednji pavzi to poskušali uskladiti, če se strinjate in gremo s točkami naprej. Tako bi dali 

nek poenoten predlog na glasovanje.   

 Treba pa se je zavedati, da poleg rednega dela občinske uprave veliko časa vzamejo 

odgovori na vprašanja in pobude, priprava gradiv in tako naprej. Lahko bo včasih prišlo do 

tega, da bo sedem točk, da ne boste potem nezadovoljni, da ni gradiva. Sam bi šel bolj v 

smeri manj rednih sej, več izrednih sej in mogoče tisto, kar je g. Miklavič opozoril na 

začetku, da naj bi bilo prej gradivo. To je moje razmišljanje.   

  Robert Golob, izvolite.  

  

Svetnik dr. Robert Golob:  

Tudi sam mislim, da varianta po kateri danes fiksiramo datume, sicer zgleda na prvi pogled 

tudi učinkovita, vendar se bojim, da ne bo. Mi smo imeli tudi eno obdobje, ko smo imeli 

bistveno manj točk, ali pa so bile manj pomembne ali kakorkoli in takrat so bile seje hitro 

zaključene. Bile pa so tudi manj učinkovite zaradi tega. Manj učinkovito uporabljen čas ali 

denar za naš namen.   

 Predlagal bi, da raje naredimo nekaj drugega. da takrat, ko imamo sejo z dosti točkami, jo 

razbijemo na dva dela, bomo pač imeli nadaljevanje seje, izredno sejo in da bi si mi dali 

usmeritev ali pa usmeritev občinski upravi, da je na enem zasedanju, če je seja v dveh 

delih, maksimalno petnajst točk in čez en teden ali 14 dni ali nadaljujemo v obliki 

nadaljevanja ali v obliki izredne seje. Zakaj bi morali mi dobivati vse kar sprodukcira 

občinska uprava v tistem trenutku na mizo. To se mi ne zdi ne smiselno, ne potrebno, ne 

nič. Je treba pač tempirati delo in ne prinesti takrat, ko je sprodukcirano, ampak takrat, ko 

je nujno potrebno, da se to obravnava.   

 Hkrati bi pa rad opozoril, vem, da smo o tem že imeli debato, 21. julij se sicer zelo  dobro 

sliši, samo, da ne bomo imeli problemov s sklepčnostjo, ker jaz že sedaj povem, da me ne 

bo. Se opravičujem v naprej. 21. julija me ne boste videli tu.   
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Matej Arčon, župan:  

Tudi mene ne. Mi smo spoštovali sklep mestnega sveta, ko ste se odločili, da želite 

obravnavati polletno poročilo. Preverili smo po nekaterih mestnih občinah, samo pošljejo 

svetnikom in ga ne obravnavajo. Ampak glejte, tako ste se takrat odločili in mi smo to 

upoštevali.  

 Sam bi predlagal nekaj. Res je, da v poslovniku piše, da sprejmemo decembra program 

dela za naslednje leto, vendar, da smo bolj produktivni, predlagam, da se malo pogovorite 

v svetniških skupinah, da določimo danes januarsko sejo in da do januarske seje potem 

začrtamo delo za naprej in do takrat poskusimo uskladiti. Sedaj so tu neki različni datumi 

in se mi zdi bolj smiselno, da se dobimo 21. januarja in rečemo januarska seja je takrat, 

vemo, da je takrat in potem do takrat uskladimo vse seje za naprej, če se s tem strinjate.  

  Klemen Miklavič ima še repliko.  

  

Svetnik dr. Klemen Miklavič:  

Glede načel. Slišali smo v izvajanju Roberta Goloba, zakaj bi svetniki dobili takoj na mizo, 

kar počne občinska uprava. Zato, ker smo predstavniki občank in občanov in zato, ker je 

naša dolžnost, da v prvi vrsti nadziramo to, kar dela uprava in v drugi vrsti, da sodelujemo 

pri oblikovanju politike te občine. Zato moramo dobivati in spremljati zelo od blizu to, kar 

počne občinska uprava. To ni privilegij, to je naša dolžnost, g. Golob in to, da sedaj tega 

ne moremo početi, je preskakovanje mestnega sveta v postopkih odločanja. To ne sodi 

med načela demokratičnega sistema.   

  

Matej Arčon, župan:  

Replika. Izvolite.  

  

Svetnik dr. Robert Golob:  

O madona. Upam, da ni doktorat tisti, ki napeljuje svetnika k takemu razmišljanju. Da, 

uporabljaš ime, se boš mogoče naučil naslednjič, da ne boš, pa ne bom mogel replicirati.   

Ko rečem, da ni nujno da pride vse, kar pripravlja občinska uprava, pomeni to, da 

občinska uprava, če želi, da nekaj gre v življenje, mora pripraviti in prinesti v potrditev. Brez 

potrditve si s tem ne more nič pomagati občinska uprava.   

 Če si pogledamo dnevni red za danes, bomo videli, da je na njem cel kup točk, ki če jih 

obravnavamo čez štirinajst dni, se ne bo nobenemu nič zgodilo. Ne bodo šle v življenje, ker 

ne morejo mimo mestnega sveta, tako, da ne vem kje svetniku Miklaviču ideja, da če mestni 

svet danes ne bo obravnaval vseh 31. točk, da bo pa občinska uprava sama mimo volje ali 

karkoli tega spravila v življenje. Saj ne more. Zelo napačno interpretirate delo in pooblastila 

mestnega sveta in občinske uprave. Zelo napačno.   Tisto kar sem želel povedati je bilo, 

da bi po mojem bilo bistveno bolj smiselno, ko bi vse, bom kar direkten, proračune imeli na 

izrednih sejah in imeli na rednih sejah redne točke. Že samo s tem bi se razbremenili teh 

špic, ki jih sedaj imamo tri četrt. To je samo stvar organizacije našega dela, ne pa 

izigravanje pooblastil s strani občinske uprave mestnega sveta. Gre za organizacijo, nič 

drugega.  

  

Matej Arčon, župan:  

Replika, svetnica Karmen Saksida.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Ena kratka replika g. Golobu. Bom poskušala znižati glas, zato bom zelo vljudna. Sama  se 

derem tudi kadar sem vljudna, toliko v pojasnilo. Sem pač ena tistih, ki imamo močen glas. 

Ampak najprej g. Golob, sedaj ste bili pa vi do Klemna Miklaviča žaljivi, v tem nastopu okrog 

doktorata. Ampak pustimo sedaj to.   
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 Kako naj potekajo seje? Verjamem, da je lahko rešitev tudi to kar ste vi predlagal, da 

imamo sejo in nadaljevanje seje. Sem pa globoko prepričana, da se svetniki lažje 

organiziramo, če imamo enkrat na mesec sejo, kot da kadar ne končamo, sledi potem še 

ena seja naslednji teden in potem imamo v enem mesecu dvakrat sejo. To je za marsikoga 

tudi prevelika obremenitev. Ali ne bi bilo bolj pametno in bolj smotrno porazdeliti točke na 

vsak mesec? Sama sicer nimam tako grozno dolge zgodovine v mestnem svetu, ampak 

dolga leta sem opazovala mestne svetnike iz zadnje klopi in seje so bile vedno vsak mesec, 

razen avgusta, ko so pač imeli počitnice. Sploh ne vem, zakaj imamo tako dolgo razpravo 

okoli tega. To je bila stalna praksa od nekdaj.  

  

Matej Arčon, župan:  

Predlagal bi, da o tem razmislite, da določimo januarsko sejo 21. januar in do takrat 

določimo termine, jih uskladimo in malo razmislimo o vseh teh pobudah in razpravah ter  

nadaljujemo z bolj pomembnimi točkami, ki so pred nami. Resnično bi želel, da bi bile take 

teme, ko se tiče dela, bolj usklajene, da ne pridemo res z nasprotnimi predlogi in da smo 

malo bolj enotni, kar se tiče našega dela. Se pogovorimo, če se strinjate. V poslovniku 

opozarjam, piše, da moramo definirati, ampak bi sprejeli sklep, da se za program dela za 

prihodnje leto določi redna seja 21. januar in mestni svet bo o naslednjih nadaljnjih sejah 

določil termine na tej seji.   

 Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se določi redna seja Mestnega sveta MONG 

21. januarja 2016, na tej seji pa bo mestni svet odločal o nadaljnjih sejah ter terminih 

teh sej. Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 16 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Anton Harej, Miro  

Kerševan, Matija Klinkon, Jožef Leban, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 

Pišot, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc.  

Sklep je bil sprejet.  

  

  

  

8.  točka dnevnega reda  Predlog Odloka o ugotovitvi javnega interesa za 

sklenitev javno zasebnega  partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja 

in vzdrževanja  omrežja javne razsvetljave na območju MONG   

  

Matej Arčon, župan:  

Skratka gre za nadaljevanje prve obravnave. Načelnica Martina Pečenko, izvolite.  

  

Poročevalka: Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe   

Na prejšnji seji je bil sprejet sklep, da je potrebno gradivo dopolniti z ustrezno analizo, ki bo 

na nek način pokazala to javno zasebno partnerstvo, ali je ali ni ustrezna odločitev za 

občino. Vendar pa je bila ta odločitev s strani mestnega sveta že sprejeta, imamo namreč 

veljaven odlok. Takrat so bile tudi pripravljene vse potrebne analize, ocena upravičenosti, 

DIIP, tehnična in projektna dokumentacija, vse kar je bilo pač potrebno zato, da se razpis 

pripravi in objavi. Posredovana vam je bila  tudi povezava na vso to dokumentacijo, tako, 

da kar se tiče pa te odločitve, takrat je bila to zavestno sprejeta odločitev ob upoštevanju 

dejstva, da gre pač za investicijo, kjer sploh obstaja interes zasebnega partnerja za 

investiranje, ker tam kjer tega interesa ni, mora občina tako in tako sama iz lastnih sredstev 

investirati oziroma se zadolžiti in glede na situacijo bi se takrat občina lažje zadolžila, kot 

to stori danes.   

 Vse kar želimo sedaj, je v bistvu samo ponoviti razpis. Vendar veljavni odlok nam ne 

omogoča oziroma način, ki ga določa, nam ne omogoča izbora naj optimalnejše ponudbe, 
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zato, ker določa odprti postopek izbora koncesionarja. Ta postopek je precej rigiden, vse 

je v naprej določeno. Tudi sam odlok je precej precizen in to bi nam lahko povzročalo oviro 

pri pripravi razpisne dokumentacije in koncesijske pogodbe oziroma usklajevanj teh aktov 

s samim odlokom. Zato želimo pač sam odlok spremeniti, vnesti noter izbor koncesionarja 

po postopku konkurenčnega dialoga, ki na nek način bolj odpira konkurenco. Vemo, da so 

se razmere na trgu v tem času precej spremenile, tako glede ponudnikov kot glede 

tehnologije in smo prepričani, da lahko dobimo ugodnejšo ponudbo, kot bi jo dobili sicer. 

Pri tem postopku je namreč bistveno ravno to, da občina določi samo tehnični del oziroma 

tehnične pogoje, se pravi, kakšno osvetljenost želi, ponudniki pa potem predlagajo 

najprimernejšo tehnično rešitev.   

 Podanih pa je bilo tudi nekaj pripomb na sama določila odloka, recimo v zvezi s koncesijsko 

dobo, ki je določena na največ petnajst let. Menimo, da to določilo ni problematično. Pri 

prvem razpisu je bila osemnajst let. Po vsej verjetnosti bo krajša, tega pa sedaj ne moremo 

vedeti, ker pač, ko bomo dobili ponudbe, bomo videli, kakšna je predvidena tehnologija, 

kakšna je vrednost investicije, kakšni so prihranki. Od vsega tega je pač odvisna tudi 

dolžina koncesijske dobe. Lahko pa se črta možnost podaljševanja koncesije, ki je 

predvidena v odloku v povezavi z novimi širitvami javne razsvetljave. Kljub temu, bo pa 

nujno potrebno določene lokacije dodatno opremiti, kot so nekatera križišča, prehodi za 

pešce, ker so neustrezno osvetljeni in predvsem to je bilo mišljeno pod to širitev. Ni nič 

narobe, če je odlok bolj splošen, ker se bo ta konkretizacija v tem primeru pač izvedla v 

postopku samega razpisa in v koncesijski pogodbi.   

 Potem je bil še predlog v zvezi s članstvom v strokovni komisiji. Mi se strinjamo, da dva 

člana imenuje mestni svet, je pa smiselno, da so člani komisije strokovnjaki s tega področja, 

ker pač aktivno sodelujejo pri pripravi razpisa in razpisne dokumentacije ter tudi pri presoji 

ponudb, katera tehnična rešitev je najboljša. Tako, da teh dopolnitev sicer še nismo vključili 

v odlok, ker je to še vedno prvo branje odloka, bomo pa upoštevali to pri drugem branju, če 

pride do njega.   

 Sedaj bi pa predlagala, da še g. Leban obrazloži tisto gradivo, ki ga je dodatno pripravila 

GOLEA.  

  

Matej Arčon, župan:  

Na kratko prosim. Direktor GOLEE Rajko Leban, izvolite.  

Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica:  

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, zelo kratek splošni uvod.   

 GOLEO - Lokalno energetsko agencijo je ustanovila MONG leta 2006 skozi program 

Intelligence magic Europa. Dejansko če pogledamo v zadnjih petih letih, mi delujemo na 

območju celotne Primorske in smo z generirali za 23 milijonov investicij, od tega 15 

milijonov nepovratnih sredstev, žal zelo malo v MONG in tu bi apeliral name, na vse vas, 

dajmo to premakniti naprej, dajmo začeti boljše sodelovati, boljše delati in več narediti za 

MONG.  

 Tudi če pogledam javno razsvetljavo, občine Ajdovščina, Kanal so res same investirale, 

šlo je za manjše investicije, vendar Miren, Komen, Šempeter, Tolmin in dejansko tudi, če 

pogledamo operativni programi izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, imate 

v gradivu navedeno, spodbuja se energetsko pogodbeništvo. Javni sektor nima sredstev 

za investiranje in dejansko zato je to evropska politika, da se angažira zasebni kapital. Če 

se stvari prav pelje, če so pogajanja dobra, v bistvu sta oba zmagovalca, tako, da ni treba 

že v naprej neke negativne kotizacije, če govorimo o javno zasebnem partnerstvu. Kot je 

že načelnica uvodoma v bistvu predstavila, tudi če pogledamo, kaj se je dogajalo z 

razsvetljavo, se je leta 2012 pripravilo prvi odlok, potem se je težilo, da se je v bistvu čim 

bolj zaščitilo, kaj vse bomo naredili, kaj vse bo moral koncesionar narediti, dejansko nismo 

leta 2013 imeli na razpisu nobenega ponudnika. Leta 2014 smo razpis prilagodili, bili smo 

tik pred volitvami, na žalost pa se je zaključilo v prejšnjem mandatu. Sedaj odpiramo novo 

zgodbo, bistvena sprememba napram ta stari je ta, da je tam bil odprti postopek, točno smo 

napisali, kaj želimo do zadnje svetilke.   
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 Tu pa gremo v postopek konkurenčnega dialoga. To pomeni, najprej pozovemo 

ponudnike, ki jim povemo kakšni so naši cilji. Naši cilji so seveda, da zmanjšamo rabo 

električne energije na prebivalca skladno  z veljavno uredbo, ta je še vedno taka, kot je 

zapisana, 31. december 2016 je rok in seveda, da tu upoštevamo tudi priporočila 

standarda, zato, da vsaj na najbolj kritičnih mestih, na križiščih zagotovimo razsvetljenost 

ustrezno s tem standardom. To sta dve izhodišči in ponudniki pač dajo predloge svojih 

tehnologij in svoje ponudbe. Potem se dejansko skozi konkurenčni dialog določi kaj je 

najboljše za mestno občino in v zadnji fazi na izbrano rešitev dajo ponudbe. Tako se zadeve  

v bistvu lahko optimizirajo.  

 Pozdravljam tudi to, da bi mestni svetniki imeli dva člana v komisiji. Upam, da bosta to 

strokovna člana, ki  bosta lahko samo pripomogla, da se bo dejansko to delo čim bolje 

opravilo. Tako, da bi vam predlagal, da dejansko odlok podprete.   

 To kar se čuti skozi razpravo, kar je bilo tudi na odboru, pa seveda imate prav. Če vzamem 

jaz naš DIIP izpred dveh let, ta je zastarel, zato, ker je šla tehnologija naprej, cene so šle 

30 % dol, izkoristek 20 % gor, dejansko imamo nekoliko drugačna izhodišča. Ostalo nam 

je še vedno 4000 svetilk od tega 90 % neustreznih, da je raba električne energije 2,7 kWh 

na leto oziroma, da je strošek 380.000,00 EUR in vzdrževanje 30.000,00 EUR. Če nič ne 

naredimo bomo v bistvu v naslednjih dvanajstih letih imeli strošek dobrih 6 milijonov evrov, 

kot je iz gradiva vidno na strani 11. Tudi če sami gremo, ali pa tudi če gremo z javnim 

zasebnim partnerstvom, se bo ta strošek bistveno zmanjšal, tako, da več časa kot čakamo 

slabše bo in večji bo strošek.   

 Mislim, da je treba iti s postopkom naprej in potem pa seveda glede na prejete ponudbe 

čim bolje izpeljati postopek s pogajanji in dejansko tu doseči nek korak naprej za MONG.  

  

Matej Arčon, župan:  

Odbor za prostor.  

  

Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:  

Odbor za prostor predlaga, da se do drugega branja Odloka o ugotovitvi javnega interesa 

za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in 

vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju  MONG, gradivo dopolni še z analizo, 

ki bo zajela obnovo javne razsvetljave v lastni režiji. In da se strokovna komisija iz 8. člena 

odloka razširi še z dvema članoma iz vrst svetnikov, ki ju imenuje mestni svet. V ostalem 

predlagamo, da se sprejme.  

  

Matej Arčon, župan:  

Odbor za gospodarstvo.  

  

Svetnik Edbin Skok, član odbora za gospodarstvo:  

Odbor za gospodarstvo je po razpravi 4 za, 1 proti sprejel naslednja sklepa. Odbor za 

gospodarstvo predlaga, da se do druge obravnave Odloka o ugotovitvi javnega interesa za 

sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in 

vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju MONG, pripravi izračun stroška 

investicije v javno razsvetljavo z najsodobnejšo LED tehnologijo in informacijo o tem, koliko 

svetil se na letni ravni zamenja v občini.  

 Naslednje. Mestnemu svetu MONG se predlaga, da predlog Odloka o ugotovitvi  javnega 

interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, 

upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju MONG, s temi 

dopolnitvami sprejme.  

  

Matej Arčon, župan:  

Miran je ostal sam, tako, da malo potrpljenja.   

  Razprava. Valter Vodopivec, izvolite.  
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Svetnik Valter Vodopivec:  

Imam nekaj vprašanj, predlogov ali pa pripomb na oba dokumenta, ki sta pred nami. Najprej 

začnemo pri odloku samem, in sicer želim opozoriti na določene pomanjkljive dikcije, da 

ne bom rekel drugače. V 3. členu v zadnji vrstici prve točke pravi: «Za realizacijo projekta 

bo javni partner zagotovil (javni partner smo občina, da se razumemo) možnost uporabe 

obstoječe infrastrukture v lasti lokalne skupnosti«. Upam, da občina ve, kaj ima v lasti, da 

ne bo zagotavljala možnost uporabe tuje lasti, tu je treba definirati ta stavek, da ne bo težav 

pri tem.  

 V 4. členu je navedeno v četrti točki, da se ta koncesija podeljuje za obdobje največ 

petnajst let. Razumem, da je poudarek na največ, vendar bi rekel iz nekih izkušenj iz 

preteklosti se rado zgodi, da je potem tisti skrajni rok tudi najmanj in največ. Zato želim 

opozoriti tudi glede na podatke iz drugega dokumenta, da je treba vedeti, da ima mestna 

občina večino javne razsvetljave v mestnem okolju, pa v naseljih, ne pa v ruralnem. Tako, 

da ne moremo primerjati neko Miren-Kostanjevico, Brda in tako naprej. To je samo 

pripomba z moje strani.  

 Pri 5. členu je v prvi točki navedeno: »Stroške prenove obstoječega omrežja in njegove 

prilagoditve okoljskim predpisom bo v celoti nosil zasebni partner, kar bo imelo za posledico 

znižanje bodočih izdatkov MONG.« Tu želim opozoriti, da je ta dikcija zavajajoča, ne drži 

čisto, če gledamo v celoti.  Kajti, če prebere nekdo na hitro, potem pomeni, zakaj nismo že 

včeraj naredili, nekdo bo vse investiral, mi pa samo privarčevali.   

Ni čisto tako, vsaj kakor sam razumem.   

 Enako je v točki tri, kjer pravi, da se bodo zaradi posodobitve omrežja zmanjšali tekoči 

stroški in stroški vzdrževanja omrežja tudi po poteku koncesijskega razmerja. To je sicer 

načeloma res, če pa bo sovpadala življenjska doba novih svetilk in dolžina koncesijskega 

razmerja, če se bosta pokrili, potem bo po poteku tega koncesijskega obdobja potrebno 

nekaj investirati, tako, da ne bo ta učinek kar tako trajen tudi za naprej.   Mislim, da je 13. 

člen ključen člen tega odloka, in sicer v prvi točki pravi, da se pravice in obveznosti tega 

javnega in zasebnega partnerskega odnosa uredijo s pogodbo o javno-zasebnem 

partnerstvu. Tu bodo skriti vsi detajli in ves droben, bi rekel odebeljen tisk, kaj bo kdo dobil 

in kaj bo kdo plačal, tako, da je treba pri tem imeti to v vidu. Kajti v drugi točki izhaja potem, 

da bo vse plačal zasebni partner, mi bomo samo dobivali. To veste iz življenja, da ne gre 

tako.   

Pri drugem dokumentu pa sta dve stvari, ki sta za moje pojme zavajajoči. Tam 

navajate, kako obdelujete dva primera ali javno zasebno partnerstvo ali pa v lastni režiji, da 

tako rečem. Zagotovo zavajajoča je navedba, da v primeru, da mestna občina  izvede 

investicijo z lastnimi sredstvi, pomeni to, da za izvedbo projekta bi morala mestna občina 

zagotoviti lastna sredstva, projekt pa bi morala organizacijsko izvesti z lastnimi kadrovskimi 

viri. Organizacijsko izvajati projekt ni ne vem kakšen »bau, bau«. Saj imamo nekih strašnih 

projektnih pisarn, ki znajo to organizacijsko izvesti. Dejansko fizično potem pa itak izvajajo 

izvajalci, zato se bere tako zavajajoče.   

 Še dve stvari bi rad opozoril. Na 10. strani pravite v tekstu: »Mestna občina bo javno 

naročilo zasnovala tako, da pripravi ….  

  

Matej Arčon, župan:  

Čas je potekel, če zaključite.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Hvala župan. Če te ne zanima.  

  

Matej Arčon, župan:  

Ne, ne, ne. Ni treba, da ste užaljen.  
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Svetnik Valter Vodopivec Ne, 

nisem užaljen.   

  

Matej Arčon, župan:  

Robert Golob, izvolite.  

  

Svetnik Robert Golob:  

Če predpostavimo, da odlok ureja samo izbiro načina in da od razpisa po Zakonu o javnih 

naročilih prehajamo v resnici na drugo vrsto postopka, ki je bolj fleksibilna, potem s takim 

odlokom sploh v prvem branju nimam problemov in ga podpiram.   

 Bi pa rad opozoril na dve stvari. Najprej samo trajanje, mislim, da je petnajst let prav po 

nepotrebnem noter, še posebej, ker je predvideno tudi podaljšanje koncesije. Predlagal bi, 

da se odločimo, ali ni podaljšanja po tem odloku koncesije, ali pa da skrajšamo na deset 

let in bomo potem lovili tistih pet let s podaljšanjem, ker se bo sigurno  podaljševalo, pa ne 

bo nobeden od nas več zraven.   

 Drugo bi se navezal pa na dokument, ki sicer sam pravi, da je iz leta 2013. Ne vem, če se 

kdo spominja, vendar sem zadnjič govoril o »baseline«. Kaj hočem povedati? Ključno pri 

tudi izbiri bo naslednje. Koliko bo komisija v stanju ovrednotiti trende, ne preteklost na tem 

področju. Že samo v teh dveh letih, kar je bil ta dokument pripravljen do danes, so padle 

cene žarnic, radikalno, cene elektrike, radikalno, povečala se je učinkovitost žarnic in ne 

boste verjeli, to kar je prej načelnica nakazala, povečala se je potreba po osvetlitvi novih 

področji. Vse te štiri elemente bi bilo treba in pričakujem, da to naredi GOLEA, ker je naš 

energetski menedžer, se boste že zmenili, če je treba plačati, ker ne vem, ali je tu problem, 

zakaj ne sodelujemo več z njimi. Vse to je treba oceniti, zato, da lahko sploh resnično 

vrednotimo učinke kakršnega koli partnerstva. Vseeno je katero tehnologijo bomo izbrali, 

se bo pokazalo kasneje, vendar, če mi nimamo predvidljivih osnovnih trendov, potem bomo 

slabo končali. V tem dokumentu, ki je predložen, je predvideno, da bodo stroški električne 

energije rasli 2 % na leto. Saj je vseeno 2,5 %, stroški ne rastejo 2,5, stroški padajo. Sem 

dal samo primer in temu primerno je potem ekonomika popolnoma drugačna. Govorim le 

o trendih.  

 Še ena stvar na katero bi želel opozoriti, pa je bolj tehnične narave. Bojim se, da nam javno 

zasebno partnerstvo ne bo rešilo osnovnega problema, ali pa nam ga bo samo preložilo. 

Mi ocenjujemo, da je problem MONG, da ima 85 kW na prebivalca, po uredbi naj bi imela 

44, se pravi, da bi morali na polovico zmanjšati. Če pogledate podrobno, kaj pravijo o 

visokotlačnih natrijevih svetilkah. Piše, da lahko privarčujemo med 25 in 45, se pravi, če 

bomo imeli srečo in dobili najboljše, bomo ravno ulovili za rep tisto, kamor moramo priti. 

Ampak, če bomo ulovili za rep, ne bomo izpolnili uredbe. Ali pa ne bomo nobene nove 

svetilke več montirali v Novi Gorici. Se pravi, dajmo imeti malo pameti tudi pri izbiri 

tehnologij. Katera tehnologija nam daje dovolj, če hočete prostora za bodoče okoljske 

omejitve, ki bodo še prihajale in bodo vedno bolj ostre in če že gremo v javno zasebno 

partnerstvo, pojdimo z najnaprednejšimi tehnologijami, ker sicer bomo čez tri leta tu in bodo 

prišli tisti zasebniki in bodo začeli jamrati in uredbe bodo take in bomo imeli samo še večji 

problem, ki sploh ne bo več v naših rokah, ker bomo imeli podpisano koncesijsko pogodbo.   

 Zato opozarjam, super, da gremo s postopkom pogajanj, po domače, ampak ne dovolimo 

si, da bomo zaradi tega pristali na slabše dolgoročno gledano tehnološke rešitve. 

Verjamem, da nekateri od vas razumete natančno o čem govorim, nekateri si predstavljate, 

ampak trende nam mora podati strokovnjak in v tem dokumentu tega ni, to je narobe. V 

drugem branju ne bom dal svojega glasu za, če ne bo dokument zraven, ki bo dal tudi 

trende na tem področju in ti trendi morajo biti za komisijo zavezujoči. Mi ne moremo iti na 

slepo zato, ker bo nekdo na videz ponudil boljšo rešitev in potem čez tri  leta nas bodo 

začeli izsiljevati, ko bo uredba stopila v veljavo. In na srečo nimamo samo enega leta, časa 

imamo baje tri, ampak nič za to.  

 Dajmo danes sprejeti odločitev, samo naj bo zares strokovna, podkrepljena in kvalificirana 

in zato rabimo spremljajoče dokumente, ki bodo tudi taki. Ne ti iz leta 2013.  
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Matej Arčon, župan:  

Praktično vse kar ste navedli, se tudi sam popolnoma strinjam in je resnično velika naloga 

in odgovornost v sami komisiji. Sedaj tudi definirati trende danes je lahko, ampak sami 

veste, da ta pogajanja, ki so na tem odprtem razpisu. trajajo tudi lahko eno leto in že v 

tistem času se lahko marsikaj tudi spremeni. Tako, da sam pravim, pojdimo po tej poti 

naprej, dajmo resnično zagotoviti čim bolj strokovno komisijo in na koncu, ko bomo dobili 

najugodnejšo, najbolj racionalno rešitev za x let, še vedno lahko rečemo – ne, v to gremo 

pa sami. Se pravi, da si prav ne zapiramo vrata niti z drugim branjem, vse do konca 

odločitve imamo še vedno možnost reči - za ta denar pa smo sposobni sami narediti. Ali 

pa bomo rekli takrat - rešitev je v redu, strokovno podkrepljena, gremo v to.   

 Strinjam se tudi, kar ste sami rekli glede koncesije. Vendar to lahko predebatiramo vse v 

drugem branju oziroma vključimo noter, cilj pa je, da smo čim bolj na varni strani, to je 

logika javnega partnerja.   

  Kratka replika, izvolite.  

  

Svetnik dr. Robert Golob:  

Samo eno stvar, ker sem pozabil. Odlok govori o posodobitvi in vzdrževanju, študija to 

razbija med dva. Toplo odsvetujem, naj ostane odlok tako kot je, ne glede na študijo. Nujno 

mora tisti, ki bo šel v posodobitev, prevzeti tudi odgovornost za vzdrževanje.  Nujno, ker 

sicer bomo mi potegnili ta kratko z vzdrževanjem, eden nam bo pa prodal žarnice.   

  

Matej Arčon, župan:  

Klemen Miklavič, izvolite.  

  

Svetnik Klemen Miklavič:  

Mi smo na to temo imeli izvajanje že na prejšnji seji in takrat smo izrazili pričakovanja, da 

bomo dobili več informacij, na podlagi katerih se bomo lahko odločili.   

 Dodatne informacije, ki smo jih dobili, smo kljub zelo kratkemu času za analizo dali našim 

skupinam tako za energetiko kot za prostor in v obeh primerih smo dobili več vprašanj, kot 

smo jih imeli pred prvo sejo.   

 Se pravi, dokumentacija, ki smo jo dobili na mizo ni zadovoljiva zato, da se lahko 

odgovorno odločimo in težko zaupamo, da bo dokumentacija, ki je še potrebna in ki jo je 

tudi zahteval odbor za prostor prišla dovolj zgodaj, da bomo lahko to proučili in o tem 

informirano glasovali. Da ne bo pomote, nismo proti zasebno javnemu partnerstvu, nismo 

proti sistemu konkurenčnega dialoga, želimo samo vedeti, kam se spuščamo, preden se v 

to spustimo, preden damo iz naših svetniških rok to v roke uprave v izvedbo. To je prvič.   

 Drugič. Pritrjujemo temu, kar smo že slišali od kolega Goloba. Treba je gledati tehnologije, 

treba je gledati naprej in razsvetljava je samo eden od infrastrukturnih sistemov, ki jih ima 

v upravljanju v tem trenutku MONG. Mi vidimo v tem razvojno priložnost, da te sisteme 

posodabljamo po najnovejših tehnologijah oziroma po tehnologijah, ki prihajajo in v TUS-u 

ste to že nekje nakazali, sicer bolj tako plaho, ampak nakazali in zato smo skeptični, da še 

preden sprejmemo te strategije, ki bi vključevale tudi razsvetljavo kot infrastrukturni sistem, 

dajemo v upravljanje zasebniku oziroma, da se gre v proces iskanja zasebnega partnerja.   

  

Matej Arčon, župan:  

Samo na kratko dopolnitev ali pa pojasnilo.   

 Zelo težko je danes govoriti, kaj je bilo včeraj in tista dokumentacija, ki je bila delana v letu 

2013, je bila delana na način, da želimo to, hočemo to, iščemo zasebnega partnerja. 

Zagotovo se je pojavilo dosti vprašanj na to, zato, ker sedaj gremo pa dejansko v sistem, 

kjer bodo zasebni partnerji povedali s kakšno tehnologijo, za koliko denarja in za koliko 

časa. Zato sem tudi povedal, da je velika odgovornost na strokovni komisiji, da bo znala 

vse to upoštevati in tudi se odločiti mestnemu svetu, da bo dal na koncu zeleno luč in verjel, 
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zaupal komisiji. Bo rekel – da, to je v redu, v to gremo. Zato sem tudi rekel, da imamo na 

koncu še možnost, reči ne ali pa da. In danes tudi opredeliti neko tehnologijo v naprej, 

glede na to, da greš v konkurenčni dialog ni potrebno, ker ti bodo zasebniki povedali, kaj ti 

ponujajo in je kot rečeno prav, na strokovni komisiji bo tista glavnina, ki bo pač presodila, 

ali se to splača speljati ali ne.   

  Še kdo? Izvolite, Valter Vodopivec.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Imam eno zelo kratko repliko oziroma pojasnilo. Tam na tistem dokumentu, ki ga je 

pripravila GOLEA, piše na 10. strani: »Mestna občina bo javno naročilo zasnovala 

tehnološko nevtralno, kar pomeni, da bodo morali ponudniki sami na podlagi lastnih 

izkušenj in znanja oblikovati optimalno tehnično rešitev.« O tem si ti govoril sedaj na koncu.   

 Mislim, da je ta stavek lahko nevaren. Oni bodo morali oblikovati po svojih lastnih 

izkušnjah, usposobljenosti in tako naprej ponudbo, ker sicer se ta komisija ali kdorkoli 

znajde s petimi optimalnimi rešitvami.  

  

Matej Arčon, župan:  

Ki bodo verjetno v času konkurenčnosti različne v ceni, v času koncesijske dobe. Po moje 

vseh pet ne bodo dale enako. Dobro, razumem.   

  Razprava, Edbin Skok, izvolite.  

  

Svetnik Edbin Skok:  

Ob pregledu tega dokumenta, ki ga je GOLEA predstavila oziroma, ki je podlaga za 

razpravo, so se mi porodila naslednja vprašanja.   

 Tu noter je premalo podatkov za dobro odločanje oziroma korektno odločanje glede na to, 

da smo pač mestni svetniki odgovorni za določene stvari. Problem je vzdrževanje, problem 

je investicija kot taka, zato je bilo tudi včeraj nekaj razprave na odboru za gospodarstvo in 

posledično je tudi sklep odbora za gospodarstvo takšen kot je bil.   

 Ne glede na to in v izogib napačnim dojemanjem bi želel poudariti pa naslednjo zadevo, in 

sicer sledeče. Uporabniki javne razsvetljave smo vsi občani mestne občine. Se pravi, da bi 

bilo pomembno nekoliko razširiti marketinški proces zamenjave javne razsvetljave in s tem 

spodbuditi tudi en del razprave v javnosti, kaj ta javnost oziroma kaj naši volivci in občani 

mestne občine pričakujejo od zamenjave javne razsvetljave.  

 Popolnoma se strinjam, da moramo zadostiti pogojem evropske uredbe, ki je koliko sem 

seznanjen, zamaknjena za tri leta in zato časovno nismo pritisnjeni ob zid in  imamo čas 

za to marketinško zadevo. To je ena zadeva.   

 Druga zadeva je pa glede na moje osebne izkušnje še iz mandata iz leta 2006  do 2010, 

ko sem bil predsednik KS Lokve. Mislim, da se logika vzdrževanja javne razsvetljave v 

mestni občini od takrat, to se pravi, da bo kmalu deset let, pa do danes ni spremenila. Na 

nekaterih mestih je bil sistem vzdrževanja in pa nadomeščanja svetilk podhranjen, nekje je 

bilo mogoče zadostno. Tudi v mestnih področjih imamo tu neke pripombe in vidim, da tudi 

tu ni vse čisto in zadovoljstvo občanov ni optimalno, zato bi bil mogoče javno kje objaviti 

kakšen vprašalnik in bi mogoče tudi krajani kakšno rekli.  

 Ne skrbi me osvetljenost medvedov na nočnih pohodih na Trnovski planoti, skrbi me 

osvetljenost zeber oziroma prehodov za pešce v mestu Nova Gorica, v povezavi s člankom 

v Primorskih novicah, ki je bil pred kratkim, da sta se po zamenjavi svetil v mestu Idrija na 

enem prehodu za pešce v enem letu zgodili dve prometni nesreči s poškodbo, ali karkoli je 

bilo. V glavnem zato, ker je dojemanje ljudi še vedno na osvetlitev, ki trenutno velja in zato 

bi bilo nameniti nekaj pozornosti tudi tej problematiki.   

  

Matej Arčon, župan:  

Še nekaj odgovorov glede na to, da je prvo branje, prosim na kratko. Rajko Leban, prosim.  
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Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica:  

Najprej v bistvu okrog koncesijske dobe. Vemo, kar sem tudi sam povedal, da so cene 

padle, povečala se je učinkovitost, doba vračanja pet, sedem let, je pa tudi to, da je 

življenjska doba približno deset let, če vzamemo zadnja leta tehnologije. Približno 35.000 

ur ocenjujejo, da bo vzdržalo, ne vemo, če bo petdeset pravijo, ampak, če je petnajst je v 

redu. Zato pravim, da je je treba malo paziti na te parametre, da res nam ne padejo na to, 

da bomo ravno na koncu življenjske dobe. Je pa res, kakor sem povedal, da so se bistveno 

zmanjšale dobe vračanja. Vsekakor je želja in interes, da gremo s sodobno, najsodobnejšo 

tehnologijo, zato, da dosežemo največje prihranke. Poudarek je na prihrankih, ker je res 

tisti dokument, ki je bil delan pred dvema letoma pač zastarel, ker je bil delan na takratnih 

tehnologijah in kot razumem, bomo pač pripravili novega in ga boste do časa dobili, tako, 

da se boste lahko pripravili za naslednjo sejo. Ključno pa je tudi to, da se zmanjša raba 

energije na prebivalca. Je pa pomembno predvsem v razpisu in kasneje tudi, ko izvaja 

komisija konkurenčni dialog, da se da poudarek na teh kritičnih točkah, na katere ste tudi 

svetniki opozorili, predvsem križišča v mestih. Tu vemo, da je potrebno dati poudarek. Tudi 

če pogledamo Bevkov trg, saj se ni tam zmanjšala raba energije, je pač prostor, je mestni 

center in je prav, da je tak in ne moremo v bistvu imeti enakih kriterijev za vsako cesto, ker 

so pač tudi različne kategorije.   

 Tako, da tu se vsekakor strinjamo, mislim, da vsi in računam na to, da bo to dodatno 

gradivo pripravljeno in da bomo lahko potem naprej delali v drugem branju.  

  

Matej Arčon, župan:  

Če ni več prijavljenih, zaključujem razpravo.     

 Dajem na glasovanje, da se o predlogu Odloka o ugotovitvah javnega interesa za 

sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja 

in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju MONG, oprava druga 

obravnava in se upošteva vse pripombe in mnenja. Glasujemo  

  

Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Ana 

Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 

Markočič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen Saksida, 

Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 

Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Sklep je bil sprejet.   
  
Dajem na glasovanje predlog sklepa odbora za prostor, da se do drugega branja 

Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za 

izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave 

na območju MONG, gradivo dopolni še z analizo, ki bo zajela obnovo javne 

razsvetljave v lastni režiji. Strokovna komisija iz 8. člena odloka se razširi še z dvema 

članoma iz vrst svetnikov, ki ju imenuje mestni svet. Glasujemo.  

  

Od 30  svetnikov jih je 23  glasovalo za.  

ZA so glasovali:Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert  

Golob, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban,  

Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, 

Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 

Stanko Žgavc.  

Sklep je bil sprejet.  
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9.  točka dnevnega reda  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o merilih za določitev  podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in 

kmetij, na katerih se  opravlja gostinska dejavnost v MONG   

  

Matej Arčon, župan:  

Načelnica Martina Remec Pečenko, izvolite.  

  

Poročevalka: Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe  

Pred pripravo odloka za drugo branje je bil predlog posredovan še gostinskim obratom na 

območju centra. Odzvali so se trije. Eden opozarja predvsem na pravno formalni vidik 

urejanja vsebine. Konkretno opozarja, da za kavarne, gostilne in restavracije redni 

obratovalni čas po državnem pravilniku je do 2. ure in to smo potem tudi upoštevali v tem 

predlogu odloka tudi za center mesta. Nadalje opozarja na nezakonitost v zvezi s 

podpisovanjem izjave o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev. S tem se ne strinjamo, 

zato, ker zahteva po predložitvi take izjave nikakor ne pomeni, da posegamo s  tem v 

pristojnost organov, ki pač ugotavljajo te pogoje, menimo pa, da je smiselno, da se to izjavo 

predloži zato, ker je pač od vrste gostinskega obrata odvisna tudi dolžina obratovalnega 

časa in ni vedno tako jasno iz samega naziva za katero vrsto gostinskega obrata gre.   

 Predlog drugih dveh gostincev se je nanašal na urnik gostinskih obratov, in sicer za 

obratovanje med tednom do 1. ure, med vikendi do 2. oziroma do 3. ure, v zunanjih enotah 

do 24. ure, med vikendi pa do 1.  ure in tak predlog je z izjemo te tretje ure tudi upoštevan 

in se tudi najbolj približuje predlogom, ki so bili dani tudi tekom razprave pri prvem branju.   

 Poleg tega se mi zdi pomembno poudariti, da smo tudi natančneje opredelili določilo glede 

kršitev gostincev v smislu, da se to nanaša na kršitve, ki so storjene v gostinskem obratu 

oziroma zunanji enoti in ne samo na kršitve, ki jih stori gostinec. V zvezi s tem bi še 

povedala glede nadzora. Za kršitev obratovalnega časa je pristojna tržna inšpekcija, za 

kršitve javnega reda in miru policija. Oba organa odlok zelo dobro poznata in tudi izvajata 

nadzor, v postopek pa sta vključena pri vsaki vlogi za podaljšanje obratovalnega časa, ko 

nam na zahtevo podata poročilo o storjenih  kršitvah za vsak gostinski obrat.   

Tako, da predlog odloka kakršen je, menimo, da se najbolj približuje nekemu 

kompromisu različnih interesov. Seveda je možna še kakšna dopolnitev, vsekakor pa je 

pomembno, da se odlok sprejme, v nasprotnem imamo namreč še vedno situacijo, kjer je 

veliko nezadovoljstva vsaj z ene strani.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbori. Odbor za prostor?  

  

Aleš Dugulin, predsednik odbora prostor:  

Odbor nima pripomb.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbor za gospodarstvo.  

  

Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo:  

Na odboru smo se načeloma strinjali s predlaganimi spremembami, edino eno dopolnitev 

bi imeli, in sicer se gre za teh 30 dni, kjer lahko prijavijo neke izredne dogodke, s tem se 

jim podaljša delovni urnik in dejansko v samem strogem centru je trenutno opredeljeno 

največ 10 dni.   

 Odbor za gospodarstvo meni, da je teh 10 dni v celem letu premalo in tudi na nek način 

diskriminatorno napram ostalim obratom, ki so izven centra, zato predlagamo, da se v 

tretjem odstavku 3. člena odloka, črta besedilo »na območju centra mesta Nova Gorica za 
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največ 10«. Na tak način pač ostaja za vse gostinske objekte, obrate 30  dogodkov na leto 

in s to dopolnitvijo predlagamo mestnemu svetu, da se sprejme.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Načelnica.  

  

Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe:  

Sama se tudi na nek način strinjam s tem predlogom, ker glede na to, da je center mesta 

res najbolj tisti center, kjer je dogajanje najbolj živo, največ prireditev, tako poleti kot sedaj 

pozimi. Mogoče je res malo teh deset posamičnih soglasij, ki bi jih gostinski obrat lahko 

dobil na leto, tako, da nekaj več bi bilo treba verjetno dati tja.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Ostali odbori? Odbor za kulturo, šolstvo in šport ni obravnaval.    

  Odpiram razpravo. Prvi je prijavljen svetnik Simon Rosič. Izvolite.  

  

Svetnik Simon Rosič:  

Rekel bom tako, da smo v prvem branju Goriška.si  jasno izpostavili naše mnenje.   

 Ta naša stališča smo argumentirali predvsem z izpostavljanjem pomanjkljivosti in 

prednosti življenja tako v mestu kot na periferiji, istočasno smo pa izpostavili, kaj nam 

prinaša kvalitetno nočno življenje v kontekstu razvoja oziroma življenja mesta. Takrat smo 

bili malo priča tudi oziroma nekateri ste hoteli enačiti kvalitetno nočno življenje z raznimi 

deviantnimi dejanji, kot so kaljenje nočnega miru, prostaštvo in tako naprej.    

 Rad bi poudaril, da Goriška.si odločno nasprotuje kakršnim koli deviantnim  dejanjem, ki 

manjšajo kvaliteto bivanja, predvsem v strogem centru meta, to je prva stvar in zaradi tega 

se nam je zdelo zdravo razumsko vsem skupaj tu noter, da se je iskala ena skupna 

razumska rešitev in mislim, da je ta odlok en kompromis med vsemi deležniki. To so 

prebivalci samega centra mesta, občani in občanke Nove Gorice, mestne občine, pa tudi 

turisti.   

 Tako, da Goriška.si bo podprla ta predlog. Istočasno pa bi rad izpostavil strinjanje s 

predlogom odbora za gospodarstvo.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Naslednji prijavljeni je Tomaž Slokar, izvolite.   

  

Svetnik mag. Tomaž Slokar:  

Ob obravnavi prvega branja smo pač svetniki povedali vsak svoja stališča. Naša svetniška 

skupina, pa tudi nekateri ostali svetniki smo bili mnenja, da je odlok, kot je bil predlagan v 

prvi obravnav,i povsem korekten in mislim, da je tako upošteval interese ene kot druge 

strani, gostincev kot tudi lokalnih prebivalcev, ki pač živijo v centru mesta, ker pač tam živijo 

od vedno, preden je bil tam kakršenkoli center mesta. Potem smo za drugo obravnavo 

prejeli ta nov popravljen predlog, ki je pač upošteval predloge tistih svetnikov, ki so 

predlagali določene popravke v smislu, da bi sam odlok šel bolj na roke gostincem, s tem, 

da bi se čas obratovanja lokalov podaljšal, za razliko od tega, kakor je bilo predlagano 

besedilo odloka v prvi obravnavi.  

 Naše mnenje in tudi mnenje teh okoliških prebivalcev, ki so s temi zadevami najbolj 

prizadeti, je pač tako, da ta predlog besedila v drugi obravnavi je tak, da v bistvu ne sanira 

stanja, ki so ga stanovalci želeli sanirati s pomočjo župana in v bistvu  vrača oziroma 

ohranja obstoječe stanje. V kolikor bo ta predlog odloka v drugi obravnavi potrjen, kot je 

predlagan s strani občinske uprave, se bo pač zadovoljstvo še naprej nadaljevalo.  

 Sam sem podal en predlog amandmaja mogoče malo kompromisen, imam pa v bistvu za 

besedilo še nekatere druge ideje, ki sem jih dobil po tem, ko sem ta predlog amandmaja 
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že odposlal. Opozoril bi namreč na eno zadevo, da v tem 4. členu, ki popravlja 9. člen 

originalnega odloka, se v predlagani novi tretji alineji 9. člena zadnji stavek navezuje tudi 

na uporabo glasbe, in sicer se glasi tako: »Glasba se lahko uporablja v zunanjih enotah 

gostinskih obratov ob petkih in sobotah...« , mislim, da je bilo največ do 1. ure, jaz sem 

potem predlagal na 0.30 ure. Gre pa zato, da ta odlok temelji na Zakonu o gostinstvu. Ta 

zakon pa nikjer ne ureja hrupa, ki je lahko dosežen v zunanjih enotah teh lokalov.   

 Glede hrupa. Hrup na splošno v okolju opredeljuje Zakon o javnem redu in miru in v Zakonu 

o javnem redu in miru je jasno napisano, da mora biti pač tišina oziroma na ravni govora 

normalnega pogovora med 22. in 6. uro zjutraj. Tako, da se tudi s tega stališča znajo 

pojavljati kakšne težave. Na to opozarjam.   

 Bi pa mogoče, sedaj župana ni, prej sem predlagal županu nekatere zadeve, ki bi lahko 

bile kompromisne, tako, kot sem že povedal, nisem v amandmaju predlagal, in sicer naj bi 

šle pa v smeri, da bi ob petkih in sobotah v času izvajanja poletnih in prednovoletnih 

programov, se to dovoljevalo do 2. ure. Kavarne in restavracije pa vsak dan v času izvajanja 

poletnih in prednovoletnih programov, ki jih pač organizira mestna občina. Enako naj bi se 

dopolnil tudi 9. člen s tem, od tega tretjega dodanega odstavka.   Sedaj tega pač ne morem 

narediti kot amandma, ker tega nisem predlagal, bi se pa morala občinska uprava do tega 

opredeliti, ker mislim, da bi bil to dober kompromis. Rekel bi pa še naslednje.    

  

Marko Tribuušon, podžupan:  

Prosim svetnika, da počasi zaključi.  

  

Svetnik mag. Tomaž Slokar:  

Je potekel čas? Predlagam v bistvu, da svetniki še enkrat razmislite o tem in da mogoče 

izglasujemo eno pametno rešitev.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Izvolite.  

        

Svetnik Valter Vodopivec:  

Se strinjam s pogledi in stališči kolega.   

Predlagam, da morda še malo razpravljamo o tem odloku, ga vrnemo potem v prvo 

ali drugo branje. 21. januarja imamo potem ponovno sejo in če bi občinska uprava oziroma 

oddelek ustrezno korigiral, bi ga tam potem lahko sprejeli, tudi, če bi bil bistveno drugačen 

v enem zamahu. Ne vem.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Mislim, da za to nimamo časa. Prosim načelnico, če to obrazložite, ker mislim, da je odločbe 

potrebno izdati.  

  

Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe:  

Da, izdati bo potrebno odločbe. Sedaj prihajajo vloge za podaljšani obratovalni čas, ki so 

za celo koledarsko leto in potem bi to predstavljalo določene težave. Sicer smo v odlok 

zapisali, da se pač vsaka vloga konča po pravilih, ki veljajo takrat, ampak se pravi, da bomo 

morali še celo leto pač ugoditi oziroma tak podaljšan obratovalni čas določiti, kot določa 

veljaven odlok. Edino to je težava. V kolikor bi odlok bil sedaj sprejet in objavljen, bi odločali 

po novem odloku. Težko je dopolnjevati vlogo, če nimaš podlage v odloku.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Repliko ima svetnik Tadej Pišot.  

  

Svetnik Tadej Pišot:  
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Rad bi poudaril eno stvar, ki jo je g. svetnik povedal pred menoj.   

 Prvi odlok ni bil usklajen z gostinci, ta drugi predlog, ki ga je podala občinska uprava, pa 

je usklajen kompromisno, kar razumem, da tako z gostinci kot s prebivalci centra mesta. 

Govoril sem s prebivalci, ki jih je ta stvar motila in so s tem predlogom, da je krajši urnik 

med tednom, za vikend daljši, to je pač en predlog.  

 Predlagam, da se pač ta predlog, ki je sedaj dejansko usklajen tako z gostinci kot s 

prebivalci, kot ga je predlagala občinska uprava in s pripombo odbora za gospodarstvo 

sprejme, ker mislim, da smo končno uvideli, da če se pač ljudje med seboj pomenijo, se 

lahko dogovorijo. To je dober znak tudi za naprej.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Repliko ima Tatjana Kapše. Na koga imate repliko?  

  

Svetnica Tatjana Krapše:  

Pravzaprav sem se že prej prijavila na kolega Tomaža Slokarja, ampak tudi tu lahko na to 

zadnje.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Replike na repliko ni.   

  

Svetnica Tatjana Krapše:  

Ne. Sedaj lahko na to. Bojim se, da ta zadnji odlok ni kot je bilo sedaj rečeno usklajen in 

kompromis obeh.   

 Namreč, poslana mi je bila peticija stanovalcev, ki je bila poslana tudi županu 15. julija 

letos, kjer predlagajo, jih ne bom ponavljala, ker jih je že prebral kolega Slokar. Ne bom še 

enkrat prebirala. Dejstvo je, da je tu zapisano, da v tej peticiji, ki jo je dobil župan, bodo 

stanovalci seveda izvajali ta proces naprej.   

 Moje razmišljanje je pa tako. Vsi smo, ne spominjam se datuma tudi na seji mestnega 

sveta, govorili o potrebi razmišljanja za potrebe področja gerontologije. Vemo, da so 

starostniki vse bolj prisotni med nami, vemo, s katerimi težavami se srečujemo. Ne 

oporekam odprtosti lokalov do predvidene ure, poznam pa ljudi, tudi starostnike, ki imajo 

težave s hrupom, s spanjem in tako naprej. Bojim se, da jih premalo upoštevamo, kajti ne 

gre za odprtost lokala, gre za hrup, zaradi katerega ne morejo imeti potrebnega miru.  

Govorimo o hrupu, govorimo o glasbi, ne zgolj o odprtosti lokala. To sta dve ločeni zadevi.  

 Zato podpiram predlog, da bi še enkrat premislili in dali na januarsko sejo sprejemanje 

tega kljub temu, da so nekatere težave, niso pa življenjskega pomena.  

  

Matej Arčon, župan:   

Repliko ima  svetnica Karmen Saksida. Razpravo? Izvolite.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Sem hotela samo še enkrat reči, da če bomo o tem še enkrat razmislili in če bomo tistim 

gostincem, ki sedaj v decembru pač vlagajo, dali po starem odloku, po mojem to ne bo 

noben kriminal. Bodo pač imeli po starem odloku še eno leto in potem se bo spremenilo, 

če bo pa potrebno bodo pa sigurno dali še eno vlogo, ker je v njihovem interesu, da imajo 

stvari urejene in da delajo po urnikih tako kot je treba. Če jih bo občina pozvala, bodo še 

enkrat dali vloge. Sama ne vidim nikakršnih težav.   

 Imam pa en majhen pomislek glede tiste številke, ki jo je predlagal odbor za gospodarstvo. 

Povečati na trideset dogodkov iz rednega urnika. Če vsak lokal v centru mesta tridesetkrat 

dobi podaljšan urnik, je to za tiste okoliške prebivalce po moje veliko.  Če se vrnem iz moje 

razprave na prejšnjo sejo, tisti, ki ste žurerji, sama sigurno ne sodim v to kategorijo, boste 

šli pa malo ven s centra. Tam imajo pa lahko trideset dogodkov na leto.   
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Matej Arčon, župan:  

Svetnik Tomaž Jug, izvolite.  

  

Svetnik Tomaž Jug:  

Oglašam se samo zato, ker je bil omenjen odbor.   

 Trideset se mogoče res sliši veliko, ampak deset je pa zelo malo. Tako, da dejansko, če 

pomislimo kaj je deset dogodkov na leto. Če vzamem Miklavža, pa Dedka Mraza, pa poleti 

dva dogodka in še nekaj in je konec. Dejansko to ne pušča gostincem dovolj prostora, da 

lahko ustvarjajo tisto, o čemer tu ves čas govorimo. Govorimo v bistvu o kvalitetnih 

vsebinah.   

 Prva težava zakaj smo sploh začeli tu omejevati urnik je bila ta, ker smo rekli, vsi imajo 

odrte lokale dokler pač jim paše in tam ni nobene vsebine in je glasba in je glasno in tako 

naprej. Druga zgodba je, če imamo odprt lokal z neko kakovostno vsebino, ki dejansko 

prinaša življenje v center. Saj še vedno obstajajo omejitve do kdaj lahko imajo zunaj, omejili 

smo tu kar precej teh faktorjev, ki lahko vplivajo v končni fazi tudi na hrup. V resnici ne 

vidim nobenega razloga, če imajo drugi lokali lahko teh trideset dogodkov na razpolago, 

zakaj jih ne bi imeli tudi ti lokali. V končni fazi je jasno opredeljeno, da tu gre za neko 

vsebino, se pravi ni samo zato, da podaljšajo urnik in če pogledamo še z drugega vidika 

trideset na leto. To je v bistvu dvakrat na mesec, vsak drugi teden enkrat. To ni odprto. Ne 

vem, če je potreba po tem, da gremo sedaj razmišljati.  

  Mislim, da smo že dvakrat razmišljali in tu je potrebna odločitev in če odločitev ne bo 

prava, se bodo pač zglasili spet prebivalci, se bodo zglasili spet gostinci. Bomo čez eno 

leto spet to debatirali. To v bistvu ne spremeni nič.   

  

Matej Arčon, župan:  

Replika, Tomaž Slokar.  

  

Svetnik mag. Tomaž Slokar:  

Še enkrat bom ponovil. Tudi s tistim mojim amandmajem ni čisto vse v redu, kakor ni s tem 

predlogom odloka, zaradi tega, ker meša hrup v ta odlok, kar v ta odlok ne sodi. Ker se 

hrup ureja po Zakonu o javnem redu in miru, ta odlok pa temelji na Zakonu o gostinstvu. 

Po Zakonu o javnem redu in miru je med 22. in 6. uro tišina, tako, da zato ponovno 

opozarjam.   

Bi pa rekel to, to kar sem predlagal naknadno zunaj tega amandmaja. Ne gre za 

deset, dvajset prireditev. Sam sem pač dal konkreten predlog dopolnila, da bi ob petkih in 

sobotah v času izvajanja poletnih programov, to  je najbrž cel julij in avgust, kakor jih pač 

organizira občina, ali pa jih organizira v celotnem času pred novoletnih programov. Se 

pravi, sedaj do božiča, do 10. januarja, ko se zaključi tudi drsališče, da bi takrat bilo 

dovoljeno do 2. ure obratovanje teh lokalov. Mislim, da je to dober kompromis o katerem bi 

bilo vredno razmisliti, glede na to, da tega tudi sam nisem bil zmožen predlagati oziroma 

sem prepozno to predlagal kot amandma.   

 Tako, da ta predlog kolega Valterja, da se opravi glasovanje o tem, da se ponovno opravi 

prva obravnava, mislim, da je na mestu.   

  

Matej Arčon, župan:  

Replika še  Mirjam Bon Klanjšček.  

  

Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček:  

Saj ni replika. Hotela sem samo vprašati občinsko upravo, ali je prišlo do usklajevanja 

medtem med stanovalci in med tej gostinci? Ker zadnjič je bilo rečeno, da gostinci niso bili 

zraven, razen obrtne zbornice in sedaj me zanima, če to drži, kar pravi Pišot. Da je ta 

zadeva sedaj kompromis med stanovalci in med gostinci. Ali to drži, ali ne?  
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Matej Arčon, župan:  

Izvolite, načelnica.   

  

Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe.  

Stanovalci so pač povedali svoj predlog in to je, da bi bili lokali odprti največ do 1. ure, 

zunanje enote pa največ do 24. ure v poletnem času oziroma v zimskem času do 24. ure 

lokali oziroma do 23. ure zunanje enote. Sedaj mi ne razmejujemo med zimskim in poletnim 

časom, ker nima nobenega smisla, ker načeloma pozimi je dosti manj težav in ga ne kaže 

dodatno skrajševati.   

 Gostince smo pozvali naknadno. Odzvali so se trije iz centra in povedali svoje predloge in 

taki predlogi so sedaj tudi v odloku. Je že to kompromis, da smo dali v bistvu petke in 

sobote do 2. ure, kot je predlagano v odloku. To je na nek način kompromis, s tem, da za 

kavarne in restavracije in gostilne tega ne moremo spraševati. Oni imajo pravico imeti vsak 

dan odprto do dveh, ker je to reden urnik po republiškem pravilniku.    Strinjam se z vašo 

pripombo glede hrupa in glasbe, to res ni predmet tega odloka, ampak mi smo pač to dali, 

ker je bila taka pobuda in pripomba glede glasbe v teh zunanjih enotah, je pa to res, da 

ureja Zakon o javnem redu in miru, tako, da to določilo gre lahko tudi ven.   

 Kar se tiče pa vašega predloga, g. Slokar, da bi v času izvajanja poletnih oziroma kakršnih 

koli prireditev bili ti lokali dlje odprti, mi ne moremo na tak način potrditi urnika, ker to 

kontrolira tržna inšpekcija in tržna inšpekcija mora vedeti, katere dneve ima lokal do katere 

ure odprto. Prireditve niso fiksne in ni dolžna tržna inšpekcija ugotavljati kdaj so prireditve 

in kdaj jih ni.  

  

Matej Arčon, župan:  

Vprašanje je, ali je amandma svetnika Tomaža Slokarja v skladu z uredbo oziroma predpisi 

ali zakonom, ali karkoli, da ali ne? To je sedaj vprašanje, ker ste pravkar omenili, da imajo 

že do dveh in predlog svetnika skrajšuje do 1. in potem pač še dodaja vikende in potem 

tako...  

  

Svetnik mag. Tomaž Slokar:  

Mi bi bili v nasprotju z uredbo, če bi podaljšali.    

  

Matej Arčon, župan:  

Ne, če pravi, da nekateri imajo že z uredbo ….  

  

Svetnik mag. Tomaž Slokar:  

Uredba mislim, kako bi rekel, odvisno o čem govori. Hočem pa reči, da tisto, kar sem  

predlagal,  župan, se opravičujem, da bi bil fiksni termin, julij - avgust, prireditev ne da je 

fiksna prireditev, ampak v tem obdobju, ko ima občina prireditve, julija in avgusta, velja tak 

urnik, tako kot predpišeš za petek ali soboto. V božičnem času je tudi program od 4. 

decembra, ko se prižgejo lučke, do 10. januarja, ko se zapre drsališče. Tako, da ne da ne 

veš, kdaj je to.   

  

Matej Arčon, župan:  

Simon Rosič, replika.  

  

Svetnik Simon Rosič:  

O tej stvari že razpravljamo dobesedno dva meseca.   

 Sprašujem se, kaj se bo zgodilo, katere argumente bomo na plan potegnili čez en mesec. 

Sam jih ne vidim, ker smo bili dejansko zelo aktivni na prvi seji pred dvema mesecema in 

danes.   
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 Še enkrat bi rad izpostavil dve stvari. Imamo izredno všečen trg. Kakšno je poslanstvo 

tega trga? V mojih očeh je to stičišče različnih generacij, različnih prireditev v različnih urah 

tekom celotnega dneva. Še enkrat se bom ponovil od prej. Ne smemo enačiti kvalitetnega 

nočnega življenja z deviantnimi dejanji. Tista deviantnimi dejanja naj jih penalizirajo organi 

pregona, ali kdorkoli, kakršnekoli inšpekcijske službe. Pod drugi strani bom pa še enkrat 

izpostavil eno zadevo. Ne moreš v življenju imeti vsega na enkrat. Hkrati živeti v centru 

mesta je velikanski privilegij. Zadnjič sem se zelo plastično izrazil 45 sekund do lekarne, 

30 sekund do šole, 20 sekund do vrtca. Vsega ne moreš imeti. Ne moreš pričakovati iste 

doze miru, kot ga ima nekdo na periferiji. Ta trg naj bo stičišče tudi za turiste v končni fazi. 

Ne vem, kaj bomo čez en mesec imeli več za povedati, kar imamo danes.   

 Tako, da še enkrat apeliram na vse skupaj, dajmo danes ta odlok podpreti in pojdimo dalje.   

  

Matej Arčon, župan:  

Replika, Ljubka Čargo.  

  

Svetnica Ljubka Čargo:  

Praktično nimam replike, ampak se strinjam z g. Rosičem.   

 Ne vem, kaj bomo imeli za povedati čez en mesec. Dva meseca govorimo že o tem, 

načelnica je povedala zakonsko podlago in dajmo se poenotiti in upoštevati odbor, ki je 

obravnaval oziroma načelnico, ki je povedala zakonsko podlago.  

  

Matej Arčon, župan:  

Se pravi, da najprej odločitev o tem, ali ponovno vrnemo v prvo branje, kar je predlagal 

Valter Vodopivec. Če se boste odločili, da ne, bomo šli potem na predloge amandmajev.  

Sprejeti ali ne in potem na sprejem odloka.   

    Ima še kdo razpravo? Mirjam je že replicirala.   

  

Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček:  

Hotela sem replicirati Rosiču.   

 Zapiralni čas je problematičen za stanovalce zaradi tega, ker je prevelik »kažin«. Policist, 

kolega Rosič bi znal potrditi, povedati malo bolj konkretno, če ne dobi direktne prijave, 

poimensko, da se predstavi nekdo in pove, tukaj in tukaj je tako in tako narobe, ne more 

ukrepati ničesar. Včasih je veljala anonimna prijava, sedaj to ne velja več, tako so mi 

povedali policisti.   

Sedaj pa dajem besedo kolegu Rosiču, da on razloži kako je s to stvarjo, ali meni 

narobe govorijo, ali je tako res.  

  

Matej Arčon, župan:   

Besedo mu bom dal jaz. Izvolite, svetnik Rosič.  

  

Svetnik Simon Rosič:  

Zagotovo se ne bom nikoli v tem mestnem svetu postavljal v vlogo policista oziroma 

kriminalista in tudi v tem momentu se ne bom.    

 Bi pa rad eno stvar poudaril, ki sem jo prej pozabil. Ne vem, zakaj se ostala mesta odpirajo 

na tem področju. Zakaj  v Ljubljani dejansko gledajo malo širše na to stvar, zakaj to 

počenjajo v Mariboru, zakaj to počenjajo tudi druga evropska mesta in zakaj imamo mi 

dejansko neke tabuje oziroma si postavimo ovire in hkrati si nakopamo en kup strahov? To 

je vse kar moram reči. Mirjam, se bova pa potem pogovorila.  

  

Matej Arčon, župan:  

Še kdo ima razpravo, repliko? Tomaž Slokar.   

  

Svetnik mag. Tomaž Slokar:  
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Hotel sem samo povedati, da imam občutek, kaj se bo spremenilo v enem mesecu.  

Spremenilo se bo to, da bo imel župan spet na vratih ene in iste ljudi, ki se bodo najbrž 

odločili, da bodo uveljavljali svoj prav pri njemu oziroma kako drugače, če bomo mi sedaj 

to povozili.   

 Res imamo tu center mesta, ampak do petindvajset, trideset let nazaj tam ni bilo centra 

mesta. So pa ljudje tam stanovali in to je treba upoštevati. Ti ljudje, ko govorijo, potem 

pridemo na raven debate, nekateri ste za interes kapitala, nekateri ste za človeka, potem 

zreduciramo debato na tak nivo. In to je brez veze. Mislim, da bi morali po pameti te stvari 

delati in dejansko poslušati. Ne pa enkrat enim obljubiti, potem narediti eno obravnavo, 

povoziti to in vložiti noter pripombe od drugih. Potem so spet prvi nezadovoljni. Tako da to 

ni kompromis.  

  

Matej Arčon, župan:  

Glejte, če se danes ne odločite za sprejem tega odloka, bo veljal star odlok in bodo urniki 

daljši, kot so v novem predlogu, ali pa z amandmaji, ali ne. Samo to je treba vedeti. Vaša 

odločitev. Mi smo pripravili na podlagi prve obravnave nek predlog, ki ga boste sprejeli, ali 

ne oziroma dopolnili.   

  Stanko Žgavc ima repliko, izvolite.  

  

Svetnik Stanko Žgavc:  

Vidim, da je še eno pomembno vprašanje, ki ni razčiščeno in tudi strokovna služba tega 

nam ni servirala, ampak ga je svetnik, in sicer morebitno razliko med Zakonom o gostinstvu 

in Zakonom o javnem redu. Dejansko Zakon o javnem redu vpliva na to, da mora biti od 

določene ure zvečer do določene ure zjutraj mir oziroma tišina. Torej mislim, da je to 

pomembno. Zakaj to mislim? Torej bloki, stanovalci, ki stanujejo v centru mesta, so že leta 

in leta tam, trg se je pa spreminjal. Moram iskreno povedati, da ne vem, kaj pomeni 

kvalitetno nočno življenje. Tega izraza ne poznam. Sicer sem res mogoče med 

najstarejšimi.   

 Tako, da mislim, da je najbolj pameten predlog svetnika Vodopivca, da se ta zadeva preloži 

in da se razčistijo še te dileme.   

  

Matej Arčon, župan:  

Izvolite, Valter Vodopivec.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Dvakrat sem slišal, da če ne sprejmemo odloka, bodo po starem izdane odločbe, ne vem 

kaj. Sam ne poznam starega odloka na pamet, priznam. Ali tam piše, koliko časa veljajo te 

odločbe? Mi bi lahko v novem odloku napisali v končnih in prehodnih določbah,  da ta odlok 

začne veljavi 1. marca, uporabniki morajo pridobiti nove odločbe v roku 60 dni. Kaj je sedaj 

tragedija tu?  

  

Matej Arčon, župan:  

Načelnica bo obrazložila. Meni je pač obrazložila, da so vloge, ki so dane za celotno leto v 

skladu z odlokom. Prosim.   

  

Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe:  

Vloge prihajajo v skladu z veljavnim odlokom in je treba v določenem roku o njih odločiti in 

bomo pač odločili po starem odloku, tako, da bo za celo leto naprej veljalo tako, kot velja.  

  

Matej Arčon, župan:  

Vprašanje je bilo, ali moramo izdati odločbo za celo leto, ali lahko za manj.   
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Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe:  

Za celo leto potrjujemo podaljšan obratovalni čas. Odlok nima pač osnove, da bi za krajši 

čas potrdili, kot pač za celo leto.  

  

Matej Arčon, župan:  

Je odgovorila.   

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Nov ima lahko podlago.   

  

Matej Arčon, župan:  

Še šest vas je, glejte, imamo še kar nekaj pomembnih točk. Replika, Klemen Miklavič.  

  

Svetnik dr. Klemen Miklavič:  

Bom hiter. Replika na to, da tu odločamo med človekom na eni strani in kapitalom na drugi 

ni res. Mi iz Goriška.si vidimo zadevo drugače. Mi tu odločamo o tipu jedra mesta, ki ga 

želimo imeti. Se pravi, ali želimo imeti jedro mesta, ki živi v različnih časih dneva, ali pa 

želimo jedro mesta, ki postane po določeni uri spalno naselje.  

  

Matej Arčon, župan:  

Replika. Jožko Leban.  

  

Svetnik Jožko Leban:  

Meni se zdi, da kar je bilo danes že povedano, bi lahko naredili že celo študijo za celo 

Evropo in ne samo za Novo Gorico.   

 Župan, urnik je kompromis med določenimi ljudmi. Nikoli ne bomo sprejeli odloka, ki bo 

veljal za vse in da bodo vsi zadovoljni. To je zastonj, da si ustvarjamo iluzijo. Zato je ta 

kompromis, ki so ga dosegli in ga je odbor potrdil. Moramo tudi našim odborom kaj zaupati 

in dajmo to zadevo pripeljati do konca ter dati na glasovanje.  

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnik Tadej Pišot.   

  

Svetnik Tadej Pišot:  

Rad bi samo nekaj odgovoril glede na ta hrup v nočnih urah.   

Hrup je omejen na 65 decibelov oziroma 60 pri stanovanjskih zgradbah. Naj povem, 

da imam izkušnje z organizacijo prireditev. Če je hrup 85 decibelov pri mešalni mizi na 

velikem ozvočenju v trideset metrov oddaljenem lokalu ga ni slišati in je bolj slišati avto, ko 

gre po cesti.   

 Če bomo pa tu sedaj iskali neko dlako v jajcu, dajmo še promet prepovedati skozi Novo 

Gorico, ker daje večji hrup, kot če se kdo pogovarja na terasi lokala.   

  

Matej Arčon, župan:  

Miro Kerševan.  

  

Svetnik Miro Kerševan:  

Podprl bom g. Rosiča.   

 Če lahko malo primerjamo, saj to je isto, kot je bilo najprej Meblo, potem stanovanja tam 

gor, potem so stanovalci rekli, da mora iti Meblo proč in tako je ogromnih delovnih mest 

propadlo. Tudi tu si marsikdo služi kruh. Dajmo podpreti, saj govorimo o nekem turizmu. 

Kako bi živeli od turizma? Bi pa zapirali.   
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Matej Arčon, župan:  

Še svetnik Aleš Dugulin.  

  

Svetik Aleš Dugulin:  

Zadnji mesec sem več na tem trgu kakor doma in nobenega hrupa nisem čutil ter nobene 

motnje. To se pravi, da podpiram to stvar.  

  

Matej Arčon, župan:  

Doma ali na trgu? Hvala lepa. Spoštovane svetnice in svetniki. Zaključujem razpravo. 

Najprej  predlog svetnika Valterja Vodopivca, da se odlok ponovno vrne v prvo branje.  

 Dajem na glasovanje predlog, da se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 

katerih se opravlja gostinska dejavnost v MONG, vrne v prvo branje. Glasujemo.  

  

Od 29 svetnikov jih je 7 glasovalo za, 19 proti.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Robert Golob, Tatjana Krapše, Karmen Saksida, 

Tomaž Slokar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc.  

PROTI so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, 

Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, 

Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Anton Peršič, Tadej Pišot, Simon Rosič, 

Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin. Predlog ni bil sprejet.  

Odlok ostaja v drugi obravnavi. Imamo dva amandmaja. Najprej odbor za gospodarstvo, 

ki predlaga, da se v tretjem odstavku 10. člena odloka črta besedilo: «na območju 

centra mesta za največ 10.« O tem ste imeli že razpravo. Dajem predlog amandmaja 

na glasovanje. Glasujemo.  

  

Od 29 svetnikov jih je 24 glasovalo za, 2 proti.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, 

Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 

Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Edbin Skok, Tomaž Slokar, 

Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin.  

PROTI sta glasovala: Karmen Saksida, Valter Vodopivec.  

Amandma je bil sprejet.  

  

Potem je svetnik Tomaž Slokar, amandma ste dobili tudi po elektronski pošti.   

 Predlaga, da se v 7. členu dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: «Ne glede na 

druge določbe tega člena lahko gostinski obrati na območju centra mesta Nove Gorice 

upoštevaje določila 11. člana odloka, obratujejo največ do 1. ure. Ob petkih in sobotah, v 

času izvajanja poletnih in prednovoletnih programov pa do 2. ure, kavarne in restavracije 

vsak dan v času izvajanja poletnih in prednovoletnih programov v so organizaciji MONG 

največ do 2. ure in potem besedilo ostaja naprej enako. Potem »V prvem odstavku 9. člena 

se za drugo doda nova tretja alineja: - zunanje enote gostinskih lokalov, ki se nahajajo na 

območju centra mesta Nove Gorice od 6. do 24. ure, v petkih in sobotah, v času izvajanja 

poletnih in prednovoletnih programov pa do 2. ure. Drugi odstavek 9. člena se črta.« Dajem 

predlog amandmaja na glasovanje. Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 6  glasovalo za, 18 proti.  

ZA so glasovali: Tatjana Krapše, Damjana Pavlica, Karmen Saksida, Tomaž Slokar, Valter 

Vodopivec, Stanko Žgavc.  

PROTI so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, 

Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
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Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Tadej Pišot, Simon Rosič, Edbin Skok, 

Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin.  

Amandma ni bil sprejet.  

  

Dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev 

podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 

gostinska dejavnost v MONG, z amandmajem, na glasovanje. Glasujemo.  

  

Od 30 svetnikov jih je 22 glasovalo za, 3 proti.  

ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, 

Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš 

Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 

Pišot, Simon Rosič, Edbin Skok, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin.  

PROTI so glasovali: Karmen Saksida, Tomaž Slokar, Stanko Žgavc.  Odlok je bil sprejet.   

  

  

  

10.  točka dnevnega reda   Predlog Sklepa o podaji soglasja k Splošnim 

pogojem poslovanja   Stanovanjskega sklada MONG  

  

Matej Arčon, župan:  

K besedi vabim direktorja Tomico Dumančića. Prosim, če se z obrazložitvijo te točke 

dotaknete še 11. točke, da ne bi potem dvakrat in boste potem pri 12. povedali, ko boste 

imeli besedo. Prosim kratko obrazložitev. Mikrofon prosim, če vključite.  

  

Poročevalec: Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada MONG  

Za tiste, ki me ne poznate, sem Tomica Dumančić. V Novi Gorici kar živim, sem bil profesor 

na gimnaziji, osem let sem vodil Slovensko narodno gledališče. V tistem času smo zgradili 

tudi dvorano tu zraven. Imam tudi potrdilo, da si nisem zgradil hišo, kar so mi očitali. Dvajset 

let sem bil na HIT-u in sedaj sem tu. Moram vam priznati, da nisem vedel kot nov, v kaj se 

spuščam. Je veliko večji problem, kot sem mislil, ampak je istočasno en velik izziv, da 

poskušamo nekaj narediti iz tega, da se zaupanje v vse to skupaj vendarle povrne.    

 Torej, pripravili smo splošne pogoje na osnovi vsega kar smo imeli. Primerjali smo se s 

stanovanjskimi skladi Ljubljane, Maribora, Kopra. Nismo citirali oziroma nismo vpisovali 

tisto, kar je v zakonih napisano in mislim, da smo pripravili en dokument, ki predstavlja en 

tak abecedarij našega početja za naprej. Vem, da ste verjetno pričakovali neko strategijo. 

Na žalost ni osnove. V tej naši ljubi državi od leta 2008 nimamo nič na razpolago, kar bi 

nam omogočalo boljše pogoje za pridobivanje sredstev iz Evrope. Iz bruto nacionalnega 

dohodka pravijo, da namenjamo komaj 0,4 % za izgradnjo stanovanj, zahodna Evropa celo 

2,5 %. Seveda se je vmes zgodil tudi Jazbinškov zakon. Govori se o velikem številu praznih 

stanovanj, ki jih živ bog noče dati v najem. Potrebe so pa neverjetne. Veliko je ljudi, ki ne 

zmore. Ostali so brez službe, socialna stiska je očitno vedno večja, vendar mislim, da smo 

s tem kar smo pripravili, vendarle si na nek način odprli eno možnost, da v relativno kratkem 

času začne sklad vendar normalno delovati v skladu s tem, kar se pričakuje.   

 Pri drugi stvari bi pa rad poudaril, da zelo podpiramo predlog svetnika Dugulina. Naredili 

smo analizo in trenutno imamo 17 družin, ki bi jih po črki zakona morali vreči ven, vendar 

s tem ustvarimo samo še večji problem. Ne vidim nikakršnega smisla v takšnem početju, 

zato njegov predlog, da se nam vendarle omogoči, da s temi družinami, ki so v zadnjem 

trenutku ali pa tik pred zdajci poravnali svoje stroške, se znašli na takšen ali drugačen 

način, vas prosim in vas pozivam, da nam vendarle daste možnost, da to opravimo.   

 Govori se o tem, da naj bi bil novi stanovanjski zakon sprejet do leta 2018, na kakšen 

način, na kakšni podlagi ne vem. Edina stvar na katero se lahko sklicujemo je tako 

imenovana Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu, ki je bila sprejeta 
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decembra v državnem zboru. Vendar pa bom citiral druge, ki pri tej resoluciji pravijo 

naslednje: »Usmeritev je prava, morje je strašansko razburkano in veliko čeri je na poti.«  

Pravzaprav več kot to kar mislim, da smo pripravili, lepo vas prosim, da upoštevate, da ni 

še niti dva meseca odkar sem tam, vas prosim, da nam to podprete in na nek način daste 

možnost, da nadaljujemo s tem začetim delom.   

  

Matej Arčon, župan:  

Odbori? Odbor za prostor.  

  

Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:  

Nima pripomb.  

  

Matej Arčon, župan:  

Gospodarstvo niso obravnavali.   

  Odpiram razpravo glede splošnih pogojev poslovanja. Svetnik Valter Vodopivec, 

izvolite.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Ne bom razpravljal na te pogoje o poslovanju. Vem, da nima Stanovanjski sklad strategije 

in ne bom iskal krivcev glede strategije.   

 Sprašujem pa, razmišljam na glas. Če je ta strategija, ki jo potrjuje mestni svet, vezana na 

državno strategijo, da tako rečem, vas sprašujem, ali pa predlagam, da morda skupaj z 

vašim nadzornim svetom pripravite nadomestek te strategije, ki vam bo dajala usmeritve 

delovanja, načrtovanja za obdobje, dokler ne bo tiste super strategije in v tej strategiji se 

mi zdi, da bi bilo modro zapisati, da bi bila ena od opcij za reševanje stanovanjske krize 

tudi ta, da bi pozvali lastnike praznih stanovanjskih enot, da jih oddajo vam v najem, vi pa 

naprej potem upravičencem.   

 Namreč, po mojem mnenju je težava v tem, da se lastniki težko odločijo sprejemati 

najemnike, ker potem so težave lahko takšne in drugačne. Če bi oddal kot lastnik prazne 

stanovanjske enote vam, imam z vami neko najemno razmerje, vi se pa ukvarjate potem s 

prebivalci v teh enotah. To je ena zadeva.   

 Drugo zadevo pa vidim tu, da bi morda kazalo stara stanovanja, ki so najemniška, jih 

odprodati na način, da se jim te najemnine upošteva kot anuitete kredita iz preprostega 

razloga, ker prej ali slej bo moral Stanovanjski sklad ta stanovanja temeljito prenavljati in 

bo tu kup stroškov, namesto, da bi jih vlagali za nakup novih enot, bomo pač porabljali za 

te namene.   

 To sta dva pogleda, ki bi ju lahko vključili v našo začasno strategijo, da tako rečem in jo 

potem poskušali atmosfirati v tem prostoru. Toliko z moje strani.   

  

Matej Arčon, župan:  

Še kdo? Samo trenutek. Direktor, izvolite kratek odgovor, prosim.  

  

Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada MONG:  

Torej sam računam, da bom enkrat do pomladi prišel pred vas s predlogom, da veliko 

večino stanovanj, ki so trenutno v nekem sodnem sporu odprodamo, ker tudi Stanovanjski 

sklad s stanovanji, ki so 100 in več m2 nima kaj počenjati. To je pač ostanek nekega 

drugega časa.   

 Smo se pa že pogovarjali o tem, da bomo poskušali zelo kmalu v začetku leta dati ven en 

razpis in povabiti lastnike stanovanj, da nam zaupajo, da v njihovem imenu to opravimo, 

vendar moram pred tem narediti eno novo sistemizacijo. S številom ljudi, ki jih imam na 

razpolago, definitivno tega ne bi zmogel. Delamo resnično na tem, da bi do poletja 

naslednjega leta ta sklad imel ene trde temelje, na osnovi katerega bi to počenjal. Je bila 
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pa ideja, ki je prišla tudi od drugje, in sicer to kar ste predlagal s temi lastniki, da se sklenejo 

pogodbe.  

 Razumljivo je, da sem v strahu. Bil sem samo na nekaj obhodih in sem videl stvari, za 

katere si nisem mogel misliti v življenju, da obstajajo.   

  

Matej Arčon, župan:  

Anton Harej, izvolite.  

  

Svetnik Anton Harej:  

Glejte, malo me presenečajo te izjave, da Stanovanjski sklad do sedaj ni imel strategije 

oziroma kakor da do sedaj ni imel nekega poslanstva v našem prostoru. Ko sem prebiral, 

mislim, da je bilo pred eno ali dvema sejama, tisto poročilo Stanovanjskega sklada, sem bil 

čisto zadovoljen. Sam sem videl iz tistega poročila za lansko leto dejansko prave cilje za 

delovanje in poslanstvo Stanovanjskega sklada. Recimo konkretno imamo mlade družine 

na podeželju, ki si želijo zgraditi svojo stanovanjsko hišo in tudi dejansko jim bomo kot 

mestna občina naložili komunalni prispevek, zelo visok komunalni prispevek in ga bodo 

plačali, če si želijo to hišo imeti.  

 Ne vem, mogoče ni prav vsaka pobuda, ki si jo mestni svetniki zamislimo res prava. Tako, 

da so bili ukrepi in postopki, ki jih je Stanovanjski sklad že peljal za subvencioniranje 

komunalnega prispevka za mlade družine na podeželju, ali pa z nabavo manjših stanovanj 

v oddajo družinam, ki so to potrebne. Moramo pa le razumeti. Ne more Stanovanjski sklad 

biti edini na trgu, ki zagotavlja stanovanja. Za nas je pač poslanstvo tega sklada, da 

ranljivim skupinam, mlajšim, mladim družinam in brezposelnim omogoča stanovanje, 

vendar poslanstvo Stanovanjskega sklada ni, da vse povprek poskrbi za stanovanja. Tisti, 

ki si stanovanje lahko privošči po normalni poti, moramo tudi to zasledovati. Se pravi, 

podpirati samoiniciativno izgradnjo svojega gnezda, bom rekel.   

 Tako, da ne vem, malo z nekim skepticizmom sprejemam neke sodbe, da do sedaj pa 

Stanovanjski sklad ni deloval, ne vem v skladu z vizijo, da ni imel jasne strategije. Tega 

sam ne morem ocenjevati, ker pač sem si prebral nekaj dokumentov in tudi sem spremljal 

delo Stanovanjskega sklada v preteklosti.   

  

Matej Arčon, župan:  

Še kdo? Zaključujem razpravo.   

 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o podaji soglasja k Splošnim pogojem 

poslovanja Stanovanjskega sklada MONG. Glasujemo.  

  

Od  28 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel,  

Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, 

Anton Peršič, Tanja Pipan, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 

Ana Zavrtanik Ugrin.  

Sklep je bil sprejet.  

  

  

  

11.  točka dnevnega reda   Predlog sklepa v zvezi  poravnavo obveznosti 

najemnika do Stanovanjskega  sklada MONG  

  

Matej Arčon, župan:  

Prosim samo za mnenje odbora, ker smo na nek način poskušali združiti vsebinsko razlago, 

razen, če bo še kdo želel vsebinsko pri tej točki. Odbor?  
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Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:  

Odbor nima pripomb.  

  

Matej Arčon, župan:  

Odbor nima pripomb. Odpiram razpravo. Je ni, zaključujem razpravo.   

 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, ki se glasi: »Z najemnikom, kateremu je bila 

najemna pogodba za neprofitno stanovanje s pravnomočno in izvršljivo sodbo 

odpovedana zaradi krivdnega razloga neplačevanja najemnine ali drugih stroškov 

uporabe stanovanja, se lahko v primeru, da najemnik pred datumom, določenim za 

prisilno izpraznitev stanovanja poravna vse stroške najemnine, druge stroške 

uporabe ter vse stroške sodnih postopkov, sklene nova najemna pogodba pod 

enakimi pogoji. Pogodba se sklene v obliki notarskega zapisa z neposredno 

izvršljivostjo, to se pravi izpraznitev stanovanja in plačilo dolga, ko prvič ne plača 

najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja v predpisanem roku. Stroške 

notarskega zapisa nosi najemnik.« Glasujemo.   

  

Od 28 svetnikov jih je 22 glasovalo za, 2 proti.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton  

Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef 

Leban, Andrejka Markočič Šušmelj, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen 

Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 

Ugrin, Stanko Žgavc.   

PROTI sta glasovala: Kristina Bratož, Ana Jug.  

Sklep je bil sprejet.  

  

  

  

12.  točka dnevnega reda   Predlog  Sklepa  o  sprejemu 

 Poslovnega  in  finančnega  načrta   Stanovanjskega sklada - javni sklad 

MONG za leto 2016  

  

Matej Arčon, župan:  

Nekoliko ste se ga že dotaknili in vas prosim za kratko obrazložitev.   

  

Poročevalec: Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada MONG  

Hvala lepa za podporo k splošnim pogojem in da ste nam omogočili, da ne bo treba metati 

ubogih ljudi na cesto. Res hvala.   

 Poslovni in finančni načrt. Verjetno ste razbrali, da izhajamo iz tistega, kar imamo na 

razpolago, to je tisti denar, ki ga bomo namenili za investicijsko vzdrževanje, ker so res v 

povprečju naše stavbe starejše od petintrideset let in okna, vrata, veliko tega je za 

zamenjati, za urediti. Drugo je tekoče vzdrževanje.   

 Kar je omenil mladi kolega - subvencije mladim družinam. Da, lansko leto je bilo to 

izpeljano in predlanskim, vendar so te obrestne mere, tam kjer imamo mi sedaj vpliv, tako 

nizke, da ne vidimo nikakršnega smisla pravzaprav to podpirati. Zato smo predlagali v tem 

našem finančnem in poslovnem načrtu, da teh 250.000,00 EUR vendarle namenimo za 

nakup stanovanj. Sam računam tri, širi stanovanja, bog daj čim več. Cena se giblje tam 

nekje okrog 1.000,00 in nekaj EUR po m2 in če nam to potrdite bomo skušali čim prej iti z 

razpisom ven, da to vendarle pridobimo in da rešimo vsaj nekaj družin iz tistega seznama, 

ki so na listi pri nas.   

 Če se pa zgodi karkoli drugače, recimo novost je, ki smo jo prepozno izvedeli, da bo 

omogočal EKO sklad tudi nam kot javnim skladom konkurirati za kakšna sredstva. Glejte, 

kjerkoli se bo odprla kakršnakoli možnost, bomo zagnali vso energijo, da kaj pridobimo. 
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Računam pa, da se bo tudi na državnem nivoju vendarle nekaj zgodilo v tem in naslednjem 

letu.  

  

Matej Arčon, župan:  

Odbor za prostor.  

  

Aleš Dugulin, predsednik odbora za okolje in prostor:  

Nima pripomb.  

  

Matej Arčon, župan:  

Nima pripomb. Odpiram razpravo. Je ni in zaključujem. Hvala direktorju za obrazložitev.   

Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta 

Stanovanjskega sklada – javni sklad MONG za leto 2016. Glasujemo.  

  

Od 28 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, 

Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana 

Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Marko Tribušon, Valter 

Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Sklep je bil sprejet.  

  

  

  

13.  točka dnevnega reda  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega  zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica  

  

Matej Arčon, župan:  

Načelnica Marinka Saksida, izvolite.  

  

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 

Predlog odloka se nanaša na določilo veljavnega odloka, ki določa pogoje za imenovanje 

direktorja javnega zavoda Goriški muzej. Spreminjamo poimenovanje znanja tujih jezikov, 

izraza aktivno in pasivno znanje jezika se namreč več ne uporablja, zato to prilagajamo 

veljavni dikciji, ki se glasi osnovna in višja raven. Spreminjamo še določilo, ki se nanaša na 

znanje italijanskega jezika. Sedaj je to predvideno na višji ravni, mi pa predlagamo, da se 

to zniža na osnovno raven, kar omogoča prijavo na razpis širšemu krogu prijaviteljev in 

posledično možnost izbora za najboljšega direktorja.   
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Odbor za kulturo, šolstvo in šport.  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport:  

Naš odbor predlaga, da ta Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavod Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ohrani znanje obeh tujih jezikov na 

višji ravni. To predlaga naš odbor. Kot znanje tujega jezika na višji ravni naj se upoštevajo 

tudi opravljeni izpiti iz obeh jezikov na fakulteti. Mestnemu svetu predlagamo, da Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk 

– Nova Gorica sprejme z dopolnitvijo, ki sem jo prebrala.  

  

Matej Arčon, župan:  

Torej, če jaz razumem, vi predlagate še nižanje?  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport:  

Piše oboje na višji ravni in hkrati naj bi se raven tega znanja upoštevala fakultetna 

izobrazba.  

  

Matej Arčon, župan:  

Ne, ker se mi zdi, da višja raven pomeni potem izpit. Načelnica naj me popravi, ker ne  

razumem.  

  

mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti:  

To se natančno določi v  samem razpisu, je pa res, da je potrebno upoštevati uredbo, ki 

določa, kaj se šteje kot osnovna in kaj kot višja raven.  

  

Matej Arčon, župan:  

In kaj se šteje?  

  

mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti:  

Izpiti opravljeni na Republiškem izpitnem centru in točno določeno je po teh ravneh, ki jih 

ima ta Republiški izpitni center - od A1, mislim, da so B in C in tam je točno določeno 

kakšno znanje je, ali ustrezna izobrazba na fakultetah, ali da je bil kandidat določen čas v 

tujini, da se je izobraževal in podobno.  

  

Matej Arčon, župan:  

Hvala. Repliko ima svetnik Tomaž Slokar.   

  

Svetnik mag. Tomaž Slokar:  

Tole na odbor. Strinjam se, da ostaneta zahtevi za oba jezika na višji ravni, ni pa to 

usklajeno, ne gre skupaj s tem, da za to veljata izpita na fakulteti, ker predpisana raven je, 

da se tudi izpite dela na višji ali pa na osnovni ravni in se dela na Državnem izpitnem centru, 

tako kot je že povedala načelnica. Se pravi, to s fakulteto ne pride v poštev. To ne more 

biti.  

  

Matej Arčon, župan:  

Potem je treba tak predlog zavrniti. To bom moral potem dati na glasovanje, ali pa zadržati 

potem, če ne bo... Sem vedel, da so ta osnovna, višja jasno opredeljena.   Odpiram 

razpravo. Aleš Dugulin.  

  

Svetnik Aleš Dugulin:  



   

Matej Arčon, župan:  
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V svetniški skupini Soča predlagamo, da se v 14. členu spremeni prva alineja, in sicer, da 

se briše družboslovne ali humanistične smeri, tako, da ostane le univerzitetna izobrazba.  

  

Matej Arčon, župan:  

Anton Harej.  

  

Svetnik Anton Harej:  

Tudi sam sem med prvo in drugo alinejo zasledil mogoče malo nekonsistentnosti. Prva 

alineja predvideva družboslovno ali sedaj po spominu še eno drugo izobrazbo, druga 

alineja pa predvideva strokovno izobrazbo.  

  

Matej Arčon, župan:  

Ne, poznavanje.  

  

Svetnik Anton Harej:  

Če si strokovnjak iz področja arhiviranja, popisa in tako naprej, se pravi, imaš znanje iz 

tega področja, potem je verjetno vprašanje, koliko je družboslovnega oziroma znanja iz 

prve alineje.   

 Drugače pa tudi sam odloka ne bom podprl, pozivam tudi mestne svetnike naj tega ne 

počno. Znanje italijanskega jezika na visoki ravni je nujno potrebno za navezovanje stikov 

čez mejo, s tujino, z Italijo, pripravo projektov. Območje je tu, smo na Goriškem, nismo v 

Ljubljani, tako da mislim, da je dobro znanje italijanskega jezika potrebno in pogoj za dobro 

opravljene naloge direktorja. Sicer berem tudi oziroma tudi danes je bilo obrazloženo zakaj, 

češ, da se razširi krog potencialnih kandidatov. Dobro pač glede na to, da je vroče sedaj, 

da se bo pač šlo v razpis, bi se dalo tudi malo drugače razumeti sam ukrep.   

  

Matej Arčon, župan:  

Ne, saj mislim, da je to znanje na višji ravni, da potem lahko opravi še eno leto po 

imenovanju. Sedaj na nek način širitev možnosti kandidatur odpira predlog svetnika 

Dugulina, kar ni nič narobe, da se to razširi, ker itak vodi mandatno naša komisija, mora 

potem svet zavoda, strokovni svet poda mnenje in čim širši nabor kot imajo, boljša odločitev 

tudi je. Če ne boste podprl, potem seveda ostane tako kot je bilo. Ravno na prejšnji razpis, 

ko je bil imenovan še pokojni Matjaž Brecelj, so bili še neki zapleti, zato se je potem oddelek 

malo povezal s komisijo in so poskušali dobiti to rešitev. V redu.   Valter Vodopivec, izvolite.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Repliciram mojemu predhodniku okrog tega, da smo blizu Italije in je treba znati italijanščino 

na visoki ravni.  

  

Matej Arčon, župan:  

Višji.  

  

Svetnik Valter Vodopivec  

Glejte. Govorimo o direktorju. Po mojem razumevanju te funkcije bi moral biti pogoj, da 

obvlada finance, organiziranje, marketing, vodenje ljudi, to bi moral obvladati, ne pa biti 

kustos, ne pa biti tisti strokovnjak, ki izbira starine okrog po vaseh. To je smisel direktorja 

zavoda. Da zna dobro, uspešno voditi zavod.   

Sedaj vam rečem z vsem dolžnim spoštovanjem do obeh prejšnjih direktorjev. 

Spoštovani kolegi, ali vi veste kdaj je odprt muzej, ob katerih urah, kjer se dobi vodiča, ali 

je sploh možen ogled in tako naprej.  
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Matej Arčon, župan:  

Ne se spuščati …  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Ne, želim povedati, da ne moremo fokusirati, ko predpisujemo pogoje za neko delovno 

mesto, ki je vodstvene narave, če mi je dovoljeno reči, strokovnosti na takih nivojih.    

Svetnica Mirjam Bon Klanjšček, izvolite.  

  

Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček:  

Predlagam, da ostane aktivno znanje italijanskega jezika in enega od svetovnih jezikov, 

brez teh določb na višji ravni in to prav zaradi tega, ker tako kot je načelnica povedala, 

ljudje lahko delajo izpite na tej visoki ravni, na višji ravni le na Državnem izpitnem centru 

ali pa na pooblaščenih organizacijah, kjer delajo točno te izpite po navodilih Državnega 

izpitnega centra. To je mogoče nekaj srednjih šol, ki se s tem ukvarja in še mogoče kakšen 

center za tuje jezike. To zgleda, kakor bi nekdo opravil višji nivo mature. V preteklosti 

mature vemo, ni bilo, recimo, da se nam prijavi nekdo, ki v preteklosti ima potrdilo o 

aktivnem znanju tujega jezika, najsi bo na Filozofski fakulteti, ker enkrat se je lahko samo 

na filozofski fakulteti pridobivalo ta potrdila, znanja A, osnovno znanje B, C, ali tako naprej, 

ne vem kako je obrnjeno.   

 Mislim, da je dovolj, da se zahteva potrdilo o aktivnem znanju. Tako potrdilo lahko kandidati 

pridobijo tudi na Filozofski fakulteti, ki za enkrat kolikor vem, ni pooblaščena institucija od 

Državnega izpitnega centra, da izdaja potrdila z besedo na višji ravni. To kar bi mi zahtevali.   

  

Matej Arčon, župan:  

Replika, Andrejka Markočič Šušmelj.  

  

Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj:  

Na odboru za kulturo, šolstvo in šport smo mislili točno na taka potrdila, kot je sedaj o njih 

govorila Mirjam Bon Klanjšček, torej potrdila, ki jih pridobiš za aktivno znanje jezika, tako 

italijanščine kot angleščine, tako, da ne vem, če bi se dalo potem v tistem predlogu tako 

popraviti.  

  

Matej Arčon, župan:  

Tomaž Jug, replika, izvolite.  

  

Svetnik Tomaž Jug:  

Najprej bi rekel, da se enkrat toliko tudi precej strinjam z g. Vodopivcem, zato, ker si mislim, 

da  res direktor enega zavoda mora prej obvladati marsikaj drugega kot jezike.   Če pa 

govorimo o jezikih, bodimo realni. Ljudje, ki so tu rojeni v Novi Gorici, ali okolici znajo 

italijansko bistveno boljše kot marsikdo, ki je delal izpite na bilo kateri šoli, to je prva stvar. 

Druga stvar. Nobeden certifikat ne bo jamčil, da tisti, ki je pač neki izpit opravil, dejansko 

tisti jezik obvlada, govorimo ustno, pisno. Tako, da lahko tekoče izpelje neki pogovor. Sam 

imam izpit za nemščino, pa nisem zadnjih pet let nič govoril nemščine in priznam, moja 

nemščina je zelo uboga. Nimam narejenih posebnih izpitov ne za angleščino in ne za 

italijanščino, ampak vabim bilo koga, da gremo potem zamenjati kakšno ustno ali pisno tam 

zunaj in bomo videli, kaj pomenijo ti certifikati.  

 Torej bodimo realni, dajmo najprej pridobiti človeka, ki je na mestu, dajmo te ovire za 

zaposlitev držati na eni strokovni ravni in si mislim, da res ni jezik tisti, ki pogojuje, ali bomo 

dobili dobrega direktorja, ali ne bomo dobili dobrega direktorja.  

  

Matej Arčon, župan:  

Izvolite, Ana Zavrtanik Ugrin.  



   

Matej Arčon, župan:  
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Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin:  

Mogoče izpade, da pljuvam v lastno skledo. Sem namreč lingvist, profesorica italijanščine 

in delam v okolju, kjer dnevno operiramo v italijanskem jeziku. Namreč, zaposlena sem na 

HIT-u in se dejansko povsem strinjam s tem, kar je rekel Tomaž.   

 Italijanski jezik je v našem okolju tako prisoten, da so ljudje, ki z njim operirajo odlično, ne 

da bi imeli kakršnekoli certifikate in tudi take, ki certifikat imajo, ampak se praktično pri 

sporazumevanju potem ne znajdejo.    

Tako, da se mi zdi čisto dovolj osnovna raven za to delovno mesto. Tudi na sosednji 

strani so postali z drugimi svetovnimi jeziki bolj vešči in ne verjamem, da je lahko 

kakršnakoli ovira za dobro opravljanje tega delovnega mesta, če je raven italijanskega 

jezika samo na osnovni ravni. Mene bistveno bolj skrbi aktivno znanje slovenskega jezika.  

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnica Ana Jug, izvolite.  

  

Svetnica Ana Jug:  

Oglasila se bom ne sicer na jezik, ampak na oblikovanje te prve in tretje alineje, vse pa v 

tistem stilu kot Goriška.si vseskozi zagovarja - možnost zaposlovanja mladih. Dajmo tudi 

njim možnost, da pridejo do kakšnih takšnih delovnih mest in v tem smislu, ker vemo, da 

če ne drugega odhajajo v tujino, ali pa morajo volontersko delati in to celo v državni upravi.  

 Zato predlagamo pod tretjo alinejo pri delovnih izkušnjah, tri  leta delovnih izkušenj. Pred 

seboj imam Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi in to ne prepoveduje, ne 

onemogoča, torej se da. Torej, najmanj tri leta delovnih izkušenj, pri čemer se enakopravno 

obravnava tudi dokumentirane, neformalne delovne izkušnje. To mislim tiste izkušnje, ki jih 

imajo naši mladi ali na državni upravi v svoji stroki, govorim za katero so študirali, ali v 

kakšnih evropskih inštitucijah ali podobno.  

 Kar se izobrazbe tiče bi pa predlagali, da terminologijo, ki ustreza tem novim  bolonjskim 

oblikam, in sicer, da bi bila izobrazba I. diplomske stopnje družboslovne in humanistične 

smeri.    

Mislim, da moramo mlade podpreti in bi prav na ta zavod apelirala, da se prijavi tudi 

še kakšen mlajši in upam, da boste to podprli.   

  

Matej Arčon, župan:  

En predlog je pri prvi alineji, da se črta družboslovne ali humanistične smeri, se pravi, da 

odpiramo možnost ekonomistom in drugi se lahko prijavljajo, ko so bila razmišljanja…  

Potem imamo sedaj predlog, da se razširjajo in potem namesto pet let na tri leta in potem 

okrog tega jezika in še tisto kar je dal odbor.    

 Anton Harej, replika.  

  

Svetnik Anton Harej:  

Glejte, ne samo da spodbujamo zaposlovanje mladih, ampak je pomembno tudi, da ta mlad 

izhaja iz našega območja. Sedaj, če mi zmanjšamo, istočasno ugotavljamo, da tu na našem 

obmejnem območju znamo dobro italijansko, se pravi aktivno, zmanjšujemo znanje 

italijanskega jezika, to pomeni kakor, da odpiramo delovno mesto, da lahko pride kdorkoli. 

Ali pa bomo zasledovali, da zaposlimo našega človeka? Da, kriterij.   

 Odbor je šel v zaostrovanje kriterija, se pravi, da mora dokazovati, da zna dejansko jezik 

na višji ravni. Zakaj je treba dokazovati? To je lahko pogoj, kako ga pa ti dokazuješ, je pa 

stvar postopka. Sedaj, če ga pa, je potem odbor še bolj zabil zadevo, da moraš dokazovati 

skozi formalno znanje, da znaš ti italijanščino na višji ravni, lahko pa daš pa zgolj pogoj 

tako, kot je bilo do sedaj in sam ne vidim poante, zakaj gremo to spreminjati, da se to pusti, 
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da se zahteva na višji ravni italijanski jezik in ni potrebno, da se to tudi formalno pravno 

zagotavlja. Pač zahtevaš in odkljukaš, ne pa da moraš imeti dokazilo zadaj. Ne vem, zakaj 

si tu sedaj delamo sive lasi brez potrebe. Hkrati če pustimo višjo raven italijanskega jezika, 

vemo, da se bo prijavil nekdo iz lokalnega območja in bomo tistega potrdili in potem smo 

nekaj naredili, ali pa bomo vlekli, zaposlovali iz drugega konca Slovenije.   

  

Svetnica Ljubka Čargo, izvolite.  

  

Svetnica Ljubka Čargo:  

Župan, nimam replike, imam pa en predlog.   

 V bodoče, ko obravnavamo takšne odloke, bi bilo dobro, da vsi ti predlogi pridejo en dan 

pred sejo, da jih stroka uskladi in potem, da lahko mi obravnavamo. Ker sedaj imamo toliko 

predlogov, da se svetniki sami ne bomo mogli odločiti.   

  

Matej Arčon, župan:  

Se strinjam. Tatjana Krapše, izvolite.  

  

Svetnica Tatjana Krapše:  

Rada bi še enkrat prebrala, se oproščam, prej sem resnično zmedeno prebrala, ker sem 

prebirala eno zadevo v zvezi z zapisom nečesa drugega, o čemer danes razpravljamo. 

Ampak bi še enkrat prebrala, kaj smo tu zapisali.   

 Kot znanje tujega jezika na višji ravni naj se upoštevajo, poudarjam besedo, tudi opravljen 

izpit iz obeh jezikov na fakulteti. To ne pomeni, da je izključni pogoj, da se upošteva to. 

Točno to, kar je svetnica Bon Klanjšček rekla, tu so institucije, ki izdajajo ta potrdila. Morda 

je res smiselno, to je zdajšnje moje razmišljanje, tu postaviti pogoj   aktivno znanje obeh 

jezikov. Aktivno znanje pa pomeni tisto, ki ga potem razpis določa, ali II., III., ali pač 

katerekoli stopnje.  

   

Matej Arčon, župan:  

Mislim, da ni več aktivnega znanja, samo višja in osnovna raven.    

  Svetnik Stanko Žgavc, izvolite.  

  

Svetnik Stanko Žgavc:  

Glejte, za javne zavode velja uredba, katero je citirala načelnica. Torej, kar so nekateri 

predlagali in tudi odbor, se pravi, da bi kako drugače ugotavljali znanje, sedaj ne vem, 

katerokoli stopnjo tako »ad hoc«, kot se predvideva, ne more biti. Uredba velja, sprejela jo 

je vlada in zato, da boste tudi ugotovili, kako neplodna je ta diskusija, samo za področje 

jezikov se splača pogledati akte našega sosednjega javnega zavoda Slovenskega 

narodnega gledališča, kjer je zadeva urejena identično. Ampak tam ni odločal mestni svet, 

odločala je vlada. Se pravi, akt, ki določa pogoje za direktorja Slovenskega narodnega 

gledališča v Novi Gorici do potankosti upošteva to, kar je predlagala načelnica in kakor tu 

stoji v tem predlogu glede znanja jezikov.   Tako, da mislim, da to moramo upoštevati tako, 

kot je povedala načelnica.   

  

Matej Arčon, župan:  

Še kdo? Izvolite repliko.  

  

Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček:  

Da, za Slovensko narodno gledališče zahtevajo en jezik aktivno znanje, en pa pasivno.   

  

Svetnik Stanko Žgavc:  



   

Matej Arčon, župan:  
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Župan, se opravičujem, ampak Mima ne poznaš zadeve. Ne, ne poznaš zadeve. Izvoli 

pogledati Uradne liste - tri spremembe in boš videla, da je dejansko točno tako, kot sem 

povedal in da je točno tako kot je pripravila načelnica. Torej govorimo o terminologiji, ki jo 

navaja uredba, ki jo je sprejela vlada. Samo tam ne more biti diskusije, ker o vsem odloča 

vlada oziroma minister.  

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnica Ana Jug.  

  

Svetnica Ana Jug:  

Samo na to repliko. Naš predlog je bil zasnovan na podlagi Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo, kjer je v 36. členu natančno določeno, kdo imenuje direktorja 

in kakšni pogoji morajo biti v taki ustanovi, kot je ta o kateri se pogovarjamo. Ustanovitelj 

je pa občina, zato ta naš predlog ni neusklajen.   

  

Matej Arčon, župan:  

Razmišljam, da bi to točko odložil na naslednjo sejo. Ker sedaj imamo predlog svetnika 

Dugulina za univerzitetno izobrazbo in če bo slučajno potrjeno in potem imamo predlog 

svetnice Ane Jug, da gre na prvo diplomsko stopnjo in če bo tudi ta potrjen, kakšen bo 

veljal potem?   

  

Svetnik Uroš Komel:   

Ne morete dati na glasovanje tako, kot je sedaj pripravljeno?  

  

Matej Arčon, župan:  

Saj lahko dam, ampak potem so amandmaji, potem je še amandma odbora, ki ga 

predsednica ne more umakniti, ker je od odbora.   

 Na glasovanje dajem predlog, da se 13. točka Predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova 

Gorica prekine in nadaljuje na januarski seji mestnega sveta. Glasujemo.  

  

Od 29 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, 

Jožef Leban, Aleš Markočič, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tadej Pišot, 

Simon Rosič, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik 

Ugrin, Stanko Žgavc.  

Predlog je bil sprejet.  

  

  

  

14.  točka dnevnega reda   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o sofinanciranju   Letnega programa športa v MONG   

  

Matej Arčon, župan:  

Marinka Saksida, izvolite.  

  

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti Gre 

za enega od odlokov, ki jih danes predlagamo v spremembe.   

 V tem odloku se spreminjajo naslednja določila. Določamo, da se Letni program športa, ki 

bo sicer naslednji dokument, obravnava najkasneje na tisti seji, na kateri se sprejema odlok 
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o proračunu v drugi obravnavi. Sedaj je namreč določeno, da se sprejema najkasneje 

oktobra. Jasneje določamo, kako je v primeru prijaviteljev, ki imajo še dolg do občine. Po 

novem določamo, da morajo imeti prijavitelji poravnane vse obveznosti iz preteklih razpisov 

oziroma, da imajo vsaj sklenjen dogovor o vračilu sredstev in ta dogovor tudi redno 

izpolnjujejo. Potem so tudi še nekatere manjše spremembe, ki se nanašajo na objavo 

podatkov prijaviteljev v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. 

Spremembe se nanašajo na določila glede dopolnjevanja odloka.   

 Potem je pa še ena malo večja sprememba oziroma, ki je bila pri prijaviteljih sprejeta z 

zaskrbljenostjo. Namreč, do sedaj smo imeli v odlokih določeno procentualno, koliko 

sredstev po podpisu pogodbe se lahko nakaže v naprej. Konkretno pri športu je  
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bilo to 50 %, letošnji zadnji Zakon o izvrševanju proračunov za leto 2016 n 2017 pa izrecno 

določa, da se lahko predplačila nakaže največ 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti. 

Tako, da smo ta člen zapisali tako, da ga ne bo potrebno vsakič spreminjati,  da bo način 

nakazovanja sredstev določen z veljavno zakonodajo.  

 Spremembe, ki se nanašajo na merila sofinanciranje programov športa, in sicer  pogoji za 

pridobivanje sredstev na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport, profesionalnega trenerja ter večjih športnih prireditev. Znižali smo 

zahteve glede velikosti skupin za sofinanciranje s strani mestne občine pri športni vzgoji 

otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Omilili smo pogoje za 

sofinanciranje profesionalnih trenerjev. Pri večjih športnih prireditvah pa uvajamo novo 

področje, in sicer velike mednarodne športne prireditve, s čimer želimo pomagati tistim 

največjim športnim prireditvam, ki imajo tudi širši športni pomen za naše okolje.   

Predlog odloka je pregledala tudi strokovna služba Javnega zavoda za šport, 

Športna zveza je sprejemala pripombe in se s tem predlogom odloka strinjajo.  

   

Matej Arčon, župan:  

Odbor za kulturo, šolstvo in šport.  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport:  

Naš odbor se tudi strinja s predlogom in predlagamo, da ga mestni svet sprejme.  

  

Matej Arčon, župan:  

Odpiram razpravo. Simon Rosič, izvolite.  

  

  

VODENJE SEJE JE PREVZEL MARKO TRIBUŠON, PODŽUPAN.   

  

  

                Miran Ljucovič                     Matej Arčon      

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                       ŽUPAN                 

  

  

  

Svetnik Simon Rosič:  

Rekel bom tako, da po intenzivnem delovanju Goriške.si na terenu v zadnjem letu, smo bili 

v zadnjem tednu deležni res velikega števila klicev oziroma elektronske pošte  različnih 

društev, katera so v zvezi s tem odlokom na nas naslavljala tako vprašanja, pomisleke, 

nasvete in tako naprej.   

 Povzetek je bil, da se je enostavno izkazala ena nuja po sprejemu nekih smernic, poti na 

področju športa. Rekel bom, da celovit pristop oziroma strategija razvoja športa, bi 

zagotovo anulirala lapsuse, ki so se zgodili v lanskem letu. Kot primer bom navedel društvo, 

ki osmišljuje delovanje rolkarskega parka. Moram reči, da sem izredno zadovoljen, da smo 

dobili en objekt, na katerega smo upravičeno ponosni in v srednji Evropi enostavno ni 

takega objekta. Gre za primerjalno prednost, po drugi strani se nam je pa lani zgodilo to, 

da je društvo, ki se ukvarja z rolkanjem, enostavno izpadlo iz sofinanciranja.   

 Se pravi, tu je prišlo do ene močne kontradiktornosti, kjer bi ena taka strategija te stvari 

enostavno anulirala. Sam sem predlagal že dobra dva meseca nazaj, ustanovitev te 

strateške skupine. Menim, da občinska uprava čaka na sprejetje Zakona o športu. Ta se 

sprejema že štirinajst let in mislim, da ni nobene potrebe, da čakamo na to, ampak, da 

enostavno začnemo samoiniciativno delati v tej smeri.   

 V tem kontekstu podajam en amandma, in sicer na prvi člen, kateri naj se po novem glasi: 

»Oddelek za družbene dejavnosti v sodelovanju z Javnim zavodom za šport, Športno 
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zvezo Nova Gorica ter Strateško skupino za šport in športni turizem, ki jo imenuje župan, 

vsako leto najkasneje v mesecu oktobru pripravi predlog letnega programa športa za 

naslednje leto, ki ga sprejme mestni svet.«    

 Če ste bili pozorni sem izpostavil dve noviteti tu noter, in sicer Strateško skupino za šport 

in športni turizem, katere poslanstvo naj bi bilo sledeče. Najprej, da bi bila tista, ki bi 

soustvarjala oziroma izdelala strategijo športa in športnega turizma, drugič, ki bi vsako leto 

enostavno sodelovala pri pripravi letnega programa športa in tretjič kadarkoli bi se v našem 

okolju pojavila vprašanja, smernice ali karkoli v zvezi s športom, bi aktivno pristopila zraven. 

Kar se tiče pa to, da sem izpostavil mesec oktober, ker je bilo tu v končni fazi že prej vedno 

noter zavedeno, se mi zdi, da je potrebno to zaradi tega, ker raje imejmo dober program in 

potem si bomo zagotovili večji kos pogače v proračunu kot obratno. Ker čakati koliko ostane 

za šport in potem drobiti tiste drobtinice, mislim, da ni produktivno.   

 Rad bi imel še eno pripombo oziroma vprašanje za načelnico, in sicer vsa stvar se nanaša 

na ta 4. člen tega odloka. Dejansko govorimo o načinu nakazovanja sredstev. V tem kot je 

načelnica že izpostavila, je pred nekaj dnevi prišel ven nov Zakon o izvrševanju proračuna 

v RS in nastala je ena konfuzna situacija. Predvsem v kontekstu predplačil v 33. členu tega 

zakona.   

 Rad bi nekaj vprašal. Olimpijski komite ima popolnoma drugačno razlago tega člena, kot 

ga ima MONG. Ob tem momentu naj povem, da sem bil v teh dnevih dosti v kontaktu z 

oddelkom za družbene dejavnosti in moram reči, da je šlo za konstruktivno komunikacijo. 

Tukaj je pa nastala dobesedno konfuzna situacija in bi prosil, da se to malo razreši, da se 

nam to danes obrazloži in hkrati pozval še enkrat pravno službo, naj dodobra še enkrat 

predela to stvar. Po drugi strani glede na to, da je ta 4. člen tega odloka v redu, je zapisan, 

da je potreba spoštovati veljavno zakonodajo, naprošam načelnico, da nam še enkrat vsem 

skupaj pojasni, kako bo to dejansko v praksi tudi delovalo.   

  

Makro Tribušon, podžupan:  

Načelnica, izvolite.  

  

mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti:  

Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2016 in 2017 je glede predplačil zelo jasen. Jasno 

namreč določa, kdaj so le-ta dovoljena in pravi do višine 30 % predvidenih pogodbenih 

obveznosti. Torej, pogodba mora biti sklenjena in tam se lahko določi, da se največ 30 % 

izplača v naprej. V nadaljevanju ta člen še določa, da mora biti v 150. dnevih poročilo 

oddano, kaj se zgodi, če ni poročilo oddano in tako dalje. O tem smo se  pogovarjali ne 

samo s prijavitelji na ta razpis, ampak tudi z ostalimi. Šli jim bomo maksimalno nasproti, se 

bomo dogovorili, ali bodo pač nosili dokazila vsak mesec, na vsake tri mesece. So bili pa 

že tu zelo različni predlogi. Eni bi prinesli vsak račun posebej, drugi bi dvakrat na leto 

poročali. To bo jasno določeno v javnem razpisu in tudi osnutku pogodbe, ki je priloga v 

javnem razpisu.   

 Kot rečeno, šli jim bomo maksimalno nasproti, bo pa treba dobiti neko enotno dikcijo, ki bo 

najbolj najbližja vsem.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Prijavljen je svetnik Tomaž Slokar.  

  

Svetnik mag. Tomaž Slokar:  

Zelo na kratko bom podal v bistvu kar na začetku tega celotnega sklopa teh odlokov, ki so 

podlaga za financiranje društev in tako dalje. Se pa opravičujem, če mogoče sem kaj 

pomanjkljivo prebral, ali pa da ne poznam podrobno vsebine. Bi pa imel vprašanje v zvezi 

s tem.  
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 V naslednjem odloku, kjer bomo govorili o odloku s projekti s področja socialne varnosti, 

piše, da se ta lastna udeležba šteje tudi prostovoljno delo. Sedaj me zanima, ali je to samo 

specifika tega odloka glede socialnih dejavnosti, ali je to mogoče upoštevano tudi v ostalih 

odlokih oziroma, če je to specifika, zakaj se to potem v ostalih odlokih ne  reflektira? Se 

pravi, v bistvu predlog je, da če je ta zahteva podana za vsa področja, če bi to prostovoljno 

delo lahko bilo upoštevano tudi na ostalih področjih. Velja pa za vse odloke.     

  

mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti:  

Prostovoljno delo smo uvedli v tistih primerih, kjer so to prijavitelji izrazili. Pri športu je tako, 

da lastni delež sploh ni predviden, tako, da prostovoljno delo je predvideno pri področju 

socialne dejavnosti in pri mladini, kjer je tudi prisotno najbolj izrazito.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Tadej Pišot, izvolite.  

  

Svetnik Tadej Pišot:  

Tu bi predlagal, da mestni svet sprejme še en spremljevalni sklep glede financiranja športa 

predvsem zato, ker mnogo športnih društev si pač ne more privoščiti denarja.  

 Zato predlagam sprejetje naslednjega sklepa: »Občinska uprava MONG, se zavezuje, da 

se v skladu s 33. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS uvede predplačila do 30 % 

predvidenih pogodbenih obveznosti.«   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Saj to mislim, da je že upoštevano v odloku.  

  

Svetnik Tadej Pišot:  

Ni pisalo.    

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Če sprejmemo ta odlok, potem bo sprejeto. Repliko ima Simon Rosič.  

  

Svetnik Simon Rosič:  

V bistvu je to tista stvar o kateri sem govoril. Recimo, včeraj sem bil v kontaktu z Olimpijskim 

komitejem, kjer si drugače razlagajo vsebino tega člena, kot si ga razlaga pravna služba 

oziroma oddelek za družbene dejavnosti.   

Ne bom se postavljal v vlogo razsojevalca, razsodnika, ampak enostavno še enkrat 

apeliram na pravno službo, da stvar prouči in poda potem neko mnenje, katero bo za nas 

v končni fazi zavezujoče.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Ali je še kdo prijavljen na razpravo? Ni. Izvolite.  

  

Matej Arčon, župan:  

Predlagam, da ta odlok prekvalificiramo v drugo branje, da sprejmemo amandma svetnika 

Rosiča in da ta odlok stopi v veljavo. Potem pa, ker je bil sprejet, gremo lahko takoj v razpis 

in društva in klubi ne bodo čakali na razpise.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Hvala lepa županu.   

 Dajem na glasovanje predlog, da se  predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v MONG prekvalificira v drugo 

obravnavo. Glasujemo.  



 

 72  

  

Od 29 svetnikov jih je 28 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš 

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 

Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 

Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin 

Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 

Ugrin, Stanko Žgavc.  

Predlog je bil sprejet.  

  

Dajem predlog amandmaja na glasovanje.  

  

Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček:  

Lahko vprašam?  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Da, prosim.   

  

Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček:  

Bo upoštevan tisti 33. člen zakona, tega o izvrševanju proračunov? Gre za predplačilo do 

30 %.  

   

Marko Tribušon, podžupan:  

Saj je že prej povedala načelnica.  

  

Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček:  

V redu, sem preslišala.  
  
Marko Tribušon, podžupan:  

Dajem na glasovanje predlog amandmaja svetnika Simona Rosiča, in sicer na 1. člen  

predlaganega odloka, kjer se besedilo po novem glasi: »Oddelek za družbene 

dejavnosti v sodelovanju z Javnim zavodom za šport, Športno zvezo Nova Gorica ter 

Strateško skupino za šport in športni turizem, ki jo imenuje župan, vsako leto 

najkasneje v mesecu oktobru pripravi predlog letnega programa športa za naslednje 

leto, ki ga sprejme mestni svet.«  
  
Od 29 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 

Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 

Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 

Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Amandma je bil sprejet.  

  

Na glasovanje dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

sofinanciranju Letnega programa športa v MONG. Glasujemo.  

  

Od 29 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel,  

Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen  
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Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. Odlok 
je bil sprejet.  

  

  

  

15.  točka dnevnega reda  

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG  za leto 2016  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Izvolite, načelnica.  

  

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 

Sprejem Letnega programa športa določa Zakon o športu in tudi prej obravnavani odlok. 

Ta akt določa katere športne panoge se bodo v letu 2016 sofinancirale iz proračuna in te 

so naštete v 5. členu. Dodatno pa še Letni program športa določa tudi, kako se 

procentualno razdelijo sredstva po posameznih segmentih športa. Glavnina je namenjena 

športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.   

Predlog Letnega programa športa je pregledal in dal soglasje k njemu Javni zavod za šport 

in tudi Športna zveza Nova Gorica, zato predlagamo, da ga sprejmete.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbori? Odbor za kulturo, šolstvo in šport?  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport:  

Odbor se je strinjal s predlogom in predlagamo mestnemu svetu, da ga potrdi.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Ostali odbori niso obravnavali. Odpiram razpravo. Razprave ni in zaključujem.   Dajem na 

glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 

2016. Glasujemo.  

  

Od 24 svetnikov jih je 20 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Anton Harej, Tomaž 

Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 

Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. Sklep je bil 

sprejet.  

  

  

  

16.  točka dnevnega reda  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o sofinanciranju  programov in projektov s področja socialne dejavnosti v MONG   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Načelnica, izvolite.  

  

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti Na 

tem področju je ena novost, ki je bila že prej pojasnjena. Namreč, pri tem razpisu se 

zahteva 40 % lastnih sredstev. Na pobudo izraženo na srečanju s prijavitelji na ta javni 

razpis, bomo upoštevali, da se v okviru lastnih sredstev upošteva tudi prostovoljno delo. 

Vrednost in kolikšen delež bo določeno v javnem razpisu. Tudi pri tem odloku natančneje 
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definiramo, kako je z vračilom morebitnih dolgov, določamo, da prijavitelj dovoljuje objavo 

podatkov v skladu s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in tudi določilo, ki se 

nanaša na način izplačevanja sredstev.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbori?  

  

Ljubka Čargo, članica odbora za socialno varstvo in zdravstvo:  

Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je odlok obravnaval in nanj ni imel pripomb.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Razprava. Razprave ni. Zaključujem.   

 Na glasovanje dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v MONG.  

Glasujemo.  

  

Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali:Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon,Tatjana Krapše, 

Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 

Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Valter 

Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Odlok je bil soglasno sprejet.  

  

  

  

17.  točka dnevnega reda  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o sofinanciranju  programov veteranskih organizacij v MONG   

  

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  

Pri tem odloku gre za tri spremembe. Zopet glede načina morebitnih obveznosti prijaviteljev 

iz preteklih let, dovoljenja objave podatkov in načina nakazovanja odobrenih sredstev.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbori, izvolite.  

  

Ljubka Čargo, članica odbora za socialno varstvo in zdravstvo:  

Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je odlok obravnaval in nanj ni imel pripomb.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Razprava? Ni prijavljenih na razpravo. Zaključujem.   

Na glasovanje dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG. Glasujemo.   

  

Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana  

Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja 

Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 

Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Odlok je bil soglasno sprejet.   
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18.  točka dnevnega reda  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o sofinanciranju  programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v MONG   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Izvolite.  

  

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  

Pri tem odloku so enake spremembe kot pri prejšnjem, je pa še ena sprememba, in sicer 

pri definiciji primarne preventive. Primarna preventiva na področju preprečevanja 

zasvojenosti je namenjena najširši ciljni populaciji. Tu so predvidena predavanja, delavnice 

za otroke, dijake, starše, pedagoški kader in tudi za nekatere specifične ciljne skupine. Kar 

je spremembe je ta, da dodajamo, da v primarno preventivo spada tudi raziskovalno delo, 

izvajanje analiz, kar je potrebno pri pripravi načrtov za naslednja leta.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Najprej odbori.  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport:  

Odbor za kulturo, šolstvo in šport se strinja s predlogom spremembe in predlagamo 

potrditev.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbor za socialno varstvo in zdravstvo.   

  

Ljubka Čargo, članica odbora za socialno varstvo in zdravstvo:  

Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je odlok obravnaval in nanj ni imel pripomb.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odpiram razpravo. Svetnica Tanja Pipan, izvolite.   

  

Svetnica  mag. Tanja Pipan:  

Dala sem samo predlog amandmaja, in sicer bi malo poenostavila, ker se mi zdi, da je tako 

zelo zakomplicirana dikcija, da bi v bistvu vse noter, tisto kar je v oklepaju, dala ven. Z 

načelnico sva se že pogovarjali, to kaj bistveno ne vpliva, samo bolj pregleden je tekst. Ali 

moram sedaj vse to prebrati? Da.   

 Predlog amandmaja se glasi: »Primarna preventiva zajema tudi aktivnosti za 

specifične ciljne skupine ter aktivnosti namenjene ozaveščanju javnosti in 

spodbujanju civilne družbe k razumevanju in sprejemanju težav, povezanih z 

različnimi oblikami zasvojenosti.« Predlagam, da se da tu piko in se črta to kar je v 

oklepaju; predavanja/delavnice/druge aktivnosti za posamezne specifične skupine, 

ki se srečujejo z zasvojenostjo in drugimi tveganimi vedenji in osebnostnimi 

težavami, ki lahko vodijo v zasvojenost npr. zaporniki oz. priporniki in druge rizične 

skupine, posveti, okrogle mize za strokovno javnost, didaktični, propagandni 

material, informiranje javnosti o stanju glede drog oz. različnih oblik zasvojenosti.  

To je v bistvu tako nepregledno in samo otežuje besedilo. Mislim, da je to nepotrebno.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Načelnica se strinja s tem, da je to sprejemljivo? Prijavljenih na razpravo in na repliko ni 

več, tako, da zaključujem razpravo.   
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  Dajem na glasovanje predlog amandmaja svetnice Tanje Pipan. Glasujemo.  

  

Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš 

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, 

Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 

Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 

Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin.  

Amandma je bil sprejet.  

  

Dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v MONG. 

Glasujemo.  

  

Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, 

Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tadej Pišot, 

Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 

Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Odlok je bil sprejet.  

  

  

  

19.  točka dnevnega reda  Predlog Sklepa o podaji začasnega soglasja k 

ekonomski ceni  socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbori? Odbori niso imeli pripomb. Je kdo prijavljen na razpravo? Ni, zaključujem razpravo.   

 Na glasovanje dajem predlog Sklepa o podaji začasnega soglasja k ekonomski ceni 

socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.  Glasujemo.  

  

Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana  

Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja 

Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran 

Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin.  

Sklep je bil sprejet.  

  

  

  

20.  točka dnevnega reda  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi Javnega  zavoda za šport Nova Gorica   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Prosim načelnico za obrazložitev.  

  

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 

Sprememba odloka se nanaša na določitev dejavnosti, ki jih izvaja Javni zavod za šport, in 

sicer dejavnost razširjamo, ker je Javni zavod za šport prevzel v upravljanje nizko vrvno 
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vlečnico na Lokvah in vzdrževanje otroških igrišč v mestu. Obenem še te dejavnosti 

razmejujemo na dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbori?   

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: Ni 

pripomb.  

  

Marko Tribušon, podžupan;  

Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo. Zaključujem razpravo.   

 Na glasovanje dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica. Glasujemo.  

  

Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš  

Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 

Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, 

Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 

Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Odlok je bil sprejet.  

  

  

  

21.  točka dnevnega reda  Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi Statuta 

Javnega zavoda za  šport Nova Gorica  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Prosim načelnico.  

  

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti Gre 

za uskladitev Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica z Odlokom o ustanovitvi 

Javnega zavoda za šport. Namreč, ugotovili smo, da statut še ni bil ustrezno usklajen. 

Soglasje k spremembi statuta mora podati pa mestni svet.   

  

Mako Tribušon, podžupan.   

Odbori?  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: Smo 

za.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Ostali odbori niso obravnavali. Odpiram razpravo. Prijavljen je Simon Rosič, izvolite.  

  

Svetnik Simon Rosič:  

Se mi zdi vse skupaj zelo zdravo razumsko, čeprav vidim, da se je tu med drugim sedaj 

napisalo, da je potrebno priložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje. Upam, da 

se je v preteklosti kljub temu, da ni bilo to eksplicitno napisano, to počenjalo in apeliram na 

vse, da ima en tak dokument enostavno zelo veliko težo pri imenovanju direktorja bilo 

katerega javnega zavoda.   
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Marko Tribušon, podžupan:  

Še kdo je prijavljen na razpravo? Ni. Zaključujem.  

 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi Statuta Javnega 

zavoda za šport Nova Gorica. Glasujemo.  

  

Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž 

Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 

Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 

Ugrin, Stanko Žgavc.  

Sklep je bil sprejet.  

  

  

  

22.  točka dnevnega reda  

 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega  sklada 

malega gospodarstva Goriške   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Izvolite, Tatjana Gregorčič.  

  

Poročevalka: Tatjana Gregorčič, v. d. direktorice Javnega sklada malega 

gospodarstva Goriške  

Vse občine ustanoviteljice javnega sklada so s sklepom potrdile predlog odloka v prvi 

obravnavi. Danes je Občina Šempeter-Vrtojba sprejela tudi odlok v drugi obravnavi.   

  Moram reči, da na sam predlog odloka ni bilo nekih obsežnejših pripomb, bili sta 
ena tehnična pripomba g. Žgavca, ki smo jo upoštevali in smo črtali prvi člen v predlogu 
odloka.   
 Odgovor g. Slokarju, sicer ga ni, da proračunski sklad v primeru javnega sklada ne pride v 

poštev, ker je več občin ustanoviteljic. Poleg tega zakaj imamo odlok o spremembi odloka, 

ker glede na to, da se obsežno število členov spreminja, to je zaradi tega, ker je pač odlok 

o ustanovitvi in ko se enkrat pravna oseba ustanovi, se ne more potem z nekim drugim 

odlokom, je pač ustanovljena, so lahko samo spremembe naprej.   Vsebinsko pripombo je 

imela samo Občina Miren-Kostanjevica na samo besedilo odloka, in sicer se občina ni 

strinjala s tem, da se v določbah tega predloga določa tudi, da se dve obstoječi delavki 

premestijo na javni sklad. Tega predloga Občine MirenKostanjevica nismo upoštevali, ker 

mi ne ustanavljamo novo pravno osebo, temveč je pravna oseba že obstoječa in samo 

saniramo obstoječe stanje, ker obe delavki sta sicer zaposleni na mestni občini, vendar 

opravljata delo za javni sklad in zato je to sanacija obstoječega stanja.   

 Drugih pripomb na sam predlog odloka ni bilo. Bile so sicer pri vas, kar se tiče poslovne 

politike javnega sklada. Moram povedati,da smo v zadnjih treh letih vsako leto predložili 

poslovni načrt javnega sklada, ki je pač predvidel planirane prihodke, koliko bo odhodkov, 

koliko bo obseg sredstev, ki jih bomo prejeli iz vrnjenih posojil, kakšni bodo razpisi in 

dolgoročne usmeritve, občine ustanoviteljice so bile v celotnem delovanju javnega sklada, 

da so to investicijska posojila, da se posojila dajejo za investicije. Vsekakor bo nov direktor 

ko bo izbran, moral pripraviti poslovni načrt in tudi poslovno politiko in takrat se bodo tudi 

občine ustanoviteljice morale o tem izreči.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odpiram razpravo. Najprej odbor za gospodarstvo.  
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Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo:  

Na odboru za gospodarstvo podpiramo delovanje sklada in smo po razpravi soglasno 

sprejeli odločitev, da podpremo odlok in ga predlagamo v sprejem mestnemu svetu.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Še kateri odbor je obravnaval? Ni. Odpiram razpravo. Prijavljenih na razpravo ni, zato 

razpravo zaključujem.   

 Na glasovanje dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Glasujemo.  

  

Od 25 svetnikov jih je 25 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, 

Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 

Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 

Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 

Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Odlok je bil soglasno sprejet.  

  

  

  

23.  točka dnevnega reda  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o sofinanciranju  otroških in mladinskih programov in projektov v MONG   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Prosim načelnico za obrazložitev.  

  

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti Da 

se ne bom ponavljala gre za podobne spremembe, kot pri prejšnjih odlokih. Tudi pri tem 

razpisu bomo v okviru lastnih sredstev upoštevali prostovoljno delo in pa nekaj malega se 

spreminjajo merila za sofinanciranje, in sicer se daje večji poudarek kvaliteti programov in 

vsebini.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbori?  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: Odbor 

je bil soglasno za.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Drugi odbori niso obravnavali.   

  Razprava. Prijavljen je svetnik Tadej Pišot.  

  

Svetnik Tadej Pišot:  

Samo predlagam, da se tudi ta predlog odloka prekvalificira v drugo branje, da bi lahko šel 

razpis ven čim prej. Tako kot je g. župan predlagal prej za šport. Saj lahko župan predlaga?  

  

Matej Arčon, župan:  

Da, predlagam, da se prekvalificira v drugo branje.  

  

Makro Tribušon, podžupan:  
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Dajem na glasovanje predlog, da se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

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

prekvalificira v drugo branje. Glasujemo.  

  

Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž 

Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 

Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 

Ugrin, Stanko Žgavc.  

Predlog je bil sprejet.  

  

Sedaj pa dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG. Glasujemo.  

  

Od 25 svetnikov jih je 20 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Tomaž Jug, 

Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 

Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen Saksida, Edbin 

Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin.  

Odlok je bil sprejet.  

  

  

  

24.  točka dnevnega reda Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v 

MONG   

  

Mako Tribušon, podžupan:  

Prosim načelnico.  

  

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti V 

pripravi tega odloka za drugo branje smo upoštevali eno, edino pripombo iz prvega branja, 

in sicer, da se pri merilih, merilo 3 – delež lastnih sredstev črta in da se predvidenih 10 točk 

prenese na merila - kakovost predstavitve projekta in finančno vrednotenje projekta. Drugih 

vsebinskih sprememb iz prvega branja ni.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbori?  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport:  

Odbor se strinja oziroma dodajamo naslednji amandma: »Doda se drugi odstavek 20. člena 

odloka, ki se glasi: Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji 

oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja 

postopkov o izvrševanju proračuna.«   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Načelnica. Prosim svetnico Krapše, če izklopi mikrofon.  

  

mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti:  

Še enkrat smo natančno pregledali odlok in to določilo je že vneseno, in sicer v 27. členu v 

tretjem odstavku. Točno taka dikcija.   
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Marko Tribušon, podžupan:  

Se pravi, ni potrebno. Torej umikate predlog.  

  

Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: Seveda.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Ne more, ker je predlog odbora. Se pravi, dajemo predlog na glasovanje in če ni potrebno 

glasujemo proti.  

 Na glasovanje dajem predlog amandmaja odbora za kulturo, šolstvo in šport z naslednjo 

vsebino: «Doda se drugi odstavek 20. člena odloka, ki se glasi: Glede interesne 

povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se 

uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja postopkov o izvrševanju proračuna.« 

Glasujemo.  

  

Od 25 svetnikov sta 2 glasovala za, 18 proti.  

ZA sta glasovala: Tatjana Krapše, Klemen Miklavič.   

PROTI so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 

Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Jožef Leban, Aleš Markočič, Tanja Pipan, Tadej 

Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 

Zavrtanik Ugrin Amandma ni bil sprejet.  

  

Dajem na glasovanje predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG. 

Glasujemo.   

  

Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, 

Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 

Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, 

Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 

Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

Odlok je bil sprejet.  

  

  

  

25.  točka dnevnega reda  Predlog Sklepa o odpustu dolgov iz naslova naplačil 

vrtcev oziroma šolske  prehrane v osnovnih šolah  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Izvolite, načelnica.  

  

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti Tudi 

naša občina je pristopila k projektu izvedbe odpusta dolgov v skladu z Zakonom o pogojih 

za izvedbo ukrepa o odpustu dolgov. S tem smo omogočili vrtcem in šolam katerih 

ustanovitelji smo, da so lahko pristopili k temu projektu. Zadeva je potekala tako, da so 

lahko predlagatelji vloge naslavljali neposredno na vrtce in šole. Mi smo večkrat pozvali 

občane, da ta možnost obstaja, tudi v šolah je bilo to večkrat povedano. Rok se je iztekel 

31. oktobra, šole so prejele 16 upravičenih zahtevkov v skupni vrednosti 4.325,00 EUR.   

 Zakon še določa, da občina določa, do katere višine se ti dolgovi odpustijo in predlagam, 

da se odpustijo v celoti.   

  

Marko Triubšon, podžupan:  

Odbori, izvolite. Najprej odbor za kulturo, šolstvo in šport.   
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Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: Naš 

odbor se strinja s tem predlogom.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbor za socialno varstvo in zdravstvo.  

  

Ljubka Čargo, članica odbora za socialno varstvo in zdravstvo:  

Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je odlok obravnaval in nanj ni imel pripomb.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odpiram razpravo. Prijavljen je svetnik Anton Harej.  

  

Svetnik Anton Harej:  

Imam samo eno kratko vprašanje za načelnico. Kako to, da v bistvu kakor sem videl, gre 

samo za osnovne šole v samem mestnem jedru oziroma nobene na podeželju. Ali na 

podeželju ni bilo teh vlog?  

  

mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti:  

Ne, vlog ni bilo.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Je še kdo prijavljen na razpravo? Prijavljenih na razpravo ni. Zaključujem razpravo.   

 Na glasovanje dajem predlog Sklepa o odpustu dolgov iz naslova neplačil vrtcev 

oziroma šolske prehrane v osnovnih šolah. Glasujemo.   

  

Od 24 svetnikov jih je 20 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej,  

Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban,  

Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Simon Rosič, 

Karmen Saksida, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. Sklep je bil 

sprejet.  

  

Sedaj bi morali imeti 26. točko, in sicer Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča MONG. Ker pa načelnice 

trenutno še ni, lahko najprej... Izvolite, župan.  

  

Matej Arčon, župan:  

Načelnica je ravnokar prišla skozi vrata.  

  

  

  

26.  točka dnevnega reda  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o odmeri nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča v MONG   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Samo trenutek, da načelnica zadiha in vam bo dala vsa pojasnila.   

  

Poročevalka: Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno 

infrastrukturo  



 

 83  

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, najprej iskreno opravičilo, ker sem bila prisotna 

v stari Gorici na zaključku obeležitve Fabijanovega leta in sem takoj, ko sem uspela, se 

pač vrnila.   

 Pred vami je sprememba oziroma predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONG.  Gre za  odlok, ki smo ga 

sprejemali lani, v bistvu gre za spremembe in dopolnitve odloka, ki so se izkazale pri 

izvajanju prvega leta tega odloka kot nujno potrebne.   

 V prvi vrsti gre za spremembe, kot ste že na začetku te seje govorili, ki se navezujejo na 

znižanje točk na segment odmere nadomestila na industrije in skladišča, kar smo opazili, 

da se v bistvu pravzaprav na segmentu pač določenega dela gospodarstva pojavlja neka 

anomalija. To smo opazili tako na samem oddelku, potem pa so k nam tudi pristopili obe 

zbornici organizirano in skupaj smo šli skozi proces ugotavljanja kje pravzaprav prihaja do 

teh razhajanj. Skupaj smo potem tudi dejansko prišli do nekih ugotovitev in predvsem 

ugotovili to, da je prišlo v segmentu teh podatkov, ki se nanašajo na odmero, le za prevelik 

preskok pri točkah, točkovanju namena rabe industrija in skladišča. Te smo seveda 

ustrezno tudi dogovorno z obema zbornicama na podlagi simulacije, na podlagi temeljite 

analize sedemintridesetih podjetij dejansko ustrezno tudi korigirali.   

 Druga pomembna vsebina je prilagoditev glede na stanje na trgu z nepremičninami, 

povezano z nepozidanimi stavbnimi zemljišči. Tu gre za prilagoditev točk, v bistvu za 

znižanje števila točk za odmero pri nepozidanih stavnih zemljiščih. Te se ne znižujejo 

proporcionalno, bom rekla za vsako območje enako, ampak se znižujejo, bom rekla nekako 

dlje, ko gremo od nekih razvitejših središč, bolj se to znižuje. Vmes pa tudi nekako 

predlagamo v odloku to, da se za območje 6, to pomeni za območja, ki so demografsko 

ogrožena in kjer je Trnovsko – Banjška planota izven območij naselij, pravzaprav za 

nepozidana stavbna zemljišča ne odmerja nadomestilo. To sta ti ključni dve glavni 

spremembi.   

 Druga določila se nanašajo na segment namena rabe neprimernih prostorov oziroma 

stavb, oziroma delov stavb, tako pri stanovanjskem namenu rabe, kot pri ne stanovanjskem 

namenu rabe. To je bilo namreč na nek način spuščeno v prejšnjem odloku oziroma ni bilo 

natančno opredeljeno in to smo želeli pa s tem odlokom natančno  opredeliti.   

 Druga določila so pa taka, ki predvsem bolj jasno definirajo področje uporabnika oziroma 

zavezanca za plačilo, kjer je prihajalo tudi do nekih nejasnosti in pomembna stvar, seveda 

pri nepozidanih še dodatna določila, ki nam seveda omogočajo temeljito in tudi na podlagi 

odloka pregledovanje nepozidanih stavbnih zemljišč oziroma pač površin, ki se odmerjajo 

za nepozidana stavbna zemljišča.   

  Predlagamo vam, da ta odlok sprejmete.    

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbori? Odbor za prostor.   

  

Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:  

Tudi odbor ima enako mnenje kot načelnica.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbor za gospodarstvo.  

  

Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo:  

Naš odbor ima enako mnenje kot odbor za prostor.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Ostala dva odbora nista obravnavala. Odpiram razpravo. Svetnik Anton Harej.  
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Svetnik Anton Harej:  

Že ob sprejemanju tega odloka lansko leto sem opozarjal na ne najbolj odlično pripravo. 

To se je tudi dejansko potem pokazalo skozi leto.   

 Se pravi, sedaj pripravljamo popravek, še vedno pa ugotavljam in na kar bi rad opozoril, je 

diskriminatornost tega odloka napram podeželju. Izkaže se, če pogledate priponko 26/2, 

da se za 100 m2 v središču mesta plača 53,00 EUR nadomestila, kar odgovarja na 

podeželju za 135 m2, ker vemo, da so v teh 135 m2 na podeželju všteti tako klet, garaža 

in ne stanovanjski prostori, vemo pa, da recimo 100 m2 v samem mestnem jedru pa nekaj 

pomeni. Sedaj ne bom niti delal nekih predlogov. Seveda to posredno vpliva na to, da cena 

same stavbe na podeželju pada, ker dejansko obremenitev na samo stavbo je velika, 

dejansko za 200 m2 kar si hitro na podeželju za samo stanovanjsko hišo, se plača 76,00 

EUR. To je veliko. Cena teh stanovanj je že tako nizka in verjamem, da bo v prihodnosti 

tudi uprava mestne občine spoznala, da mogoče smo šli v lanskem letu nekoliko predaleč 

pri tem, da smo preveč obremenili samo podeželje, ki sicer ni deležno vseh ugodnosti kakor 

samo mesto.   

 Tudi danes smo potrdili proračun, kjer sem dal predlog glede krajevnih skupnosti in je 

ostalo noter, tako, da, če bi isti ključ upoštevali tudi pri delitvi sredstev po krajevnih 

skupnostih, bi Dornberk ali pa tudi druge krajevne skupnosti potegnile večji plen, kot sicer.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Valter Vodopivec, izvolite.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Imam dve pripombi na ta predlog odloka, in sicer načelne narave. Prej smo obravnavali 

proračun, k ima enih 600 strani, ali ne vem koliko, na šest koncev moraš gledati in 

primerjati. Tu se zadeva ponavlja.   

 Če gremo od konca. V 4. členu piše: V 13. členu odloka se črta pika in doda besedilo », 

razen za namen 1242 – garaža«. To meni ne pove nič. Moram iti iskati odlok, izgubljam 

čas. Nekdo, ki je tu plačan na občini, bi moral zadevo bolj pojasniti. Če jo je, se mu v naprej 

opravičujem. Pri taki poplavi tekstov se človek težko znajde.  

 Imam pa pri 1. členu v točki 8. eno vsebinsko pripombo. Pravi: »V kolikor strokovne službe 

občinske uprave na podlagi predpisov, ki urejajo gradnjo ugotovijo, da na površinah 

nezazidanih stavbnih zemljišč in tako naprej, ni možno graditi, se takšne površine ne 

upoštevajo kot površine nezazidanega stavbnega zemljišča«. Pika.  Predlagam, da se tu 

doda, da do odločitve komisije velja, da to stavbno zemljišče ni stavbno. Zakaj pravim to 

oziroma smisel je ta. Če se nekdo pritoži, dokler komisija ne ugotovi dejstev, velja, da je s 

pritožbo uspel. Kajti prej smo poslušali, da so se ljudje pritoževali, potem niso uspeli dobiti 

odgovora, niso uspeli, ker sta samo dva delavca to pregledovala in sedaj se bomo znašli v 

enaki situaciji. Se bo pojavilo kup pritožb, ne bodo utegnili pregledati pritožb, odločbe bodo 

izdane in potem žali se. Zato s tem utemeljujem svoj predlog.   

 Imam pa še en predlog za naslednje leto in upam, da bo prišla sprememba odloka ne 

zadnji dan pred novim letom v letu 2016, ampak kakšen mesec prej. In sicer predlagam, 

da se naredi analiza in morda še bolj razbremeni gospodarstvo teh davščin. Morda tudi po 

panogah, da se naredi analiza. Zagotovo pa se mi zdi primerno, da bi nezazidana stavbna 

zemljišča diferencirali ne samo na to, na katerem področju ležijo, ampak tudi kako velika 

so. Da se razumemo. Če ima nekdo parcelo, ki jo varčuje za svoje otroke 1000 m2 je to 

ena zgodba, če ima nekdo parcelo, špekulant, ki ima 15000 m2, ne more biti to pod enakimi 

kriteriji. Prav je, da je diferenciran in to bi rekel hendikepiran, ne v negativnem smislu. Na 

ta način bomo dosegli to, da se bo promet sprostil, tisti promet, ki nekaj pomeni. Če si pa 

nekdo pač zadržuje eno možnost reševanja stanovanjskega vprašanja, je prav, da ga ne 

popolnoma onemogočimo.  Upam, da sem bil razumljiv.  
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Marko Tribušon, podžupan:  

Izvolite, načelnica.  

  

Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo:  

Najprej bil odgovorila svetniku Hareju. V tej primerjalni tabeli z nekimi primerljivimi večjimi 

in manjšimi občinami, smo še vedno tista občina, ki ima eno najnižjih odmer za 

stanovanjsko gradnjo. Ob tem moram povedati tudi to, kot smo že lani razlagali, v bistvu je 

zelo odvisno od tega, kako so komunalno opremljene pravzaprav te stavbe o katerih 

govorimo. In ne glede na to ali je to na podeželju ali v mestu garaža, v bistvu vse neto 

tlorisne površine objekta od lastnika, bodisi to, da ima garažo pri hiši, v bloku ali na drugi 

lokaciji, se to vse skupaj sešteva kot njegova zaveza.   

 Odgovor g. Vodopivcu. Mogoče se strinjam, da bi bilo prav, da bi vam pač h gradivu tudi 

označili, kje je prišlo do sprememb. Glede samega 8. člena se žal s tem vašim predlogom 

ne morem strinjati, da bi se napisalo, da do nadaljnjega, dokler ni rešena pritožba, kajti 

mnogo pritožb, ki je bilo dano oziroma pripomb v prvi fazi, to je treba tudi ločiti. Prvo so bile 

pripombe na evidenco, na podlagi teh pripomb se je pregledalo in dalo na FURS oziroma 

za odmero pregledane parcele, je pa res, da so se v pritožbenem postopku imeli ljudje še 

možnost uradno pritožiti, ko je bila odločba izdana in potem dejansko tudi dodatna gradiva 

prilagati k tem obrazložitvam, tako, da so šla ta nepozidana stavbna zemljišča pravzaprav 

čez dvojno presojo.    

 Kar se tiče pa mogoče tega zadnjega v zvezi z velikostjo. Že ko smo pisali odlok, smo 

iskali način, kako bi uspeli dobiti neko zakonsko podlago, neko stvar, ki bi določalo 

funkcionalno zemljišče k objektu, postopek, ki bi to določal. Tu gre predvsem za obstoječe 

objekte, pri katerih je lahko tudi večja površina namenjena za vrt in v okviru katerega se 

hrani tudi tisto družinsko širitev, možnost za gradnjo. Ta postopek je bil žal izbrisan iz 

Zakona o gradnji objektov oziroma Zakona o prostorskem načrtovanju, zato smo tudi 

odmero za nepozidana stavbna zemljišča nekako tudi v duhu tega, da se hranijo na 

podeželju neke površine in je kulturna navada, da se ima večjo površino na razpolago pri 

objektu, to da nismo šli proporcionalno znižati, ampak, da je v bistvu bolj kot gremo na 

podeželski prostor to znižanje večje. Naredili smo nekako nek kompromis.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Izvolite, Valter Vodopivec.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Saj bom kratek. S to zadnjo argumentacijo se pač ne strinjam Mislim, da tudi ni korektna, 

ne sama interpretacija ampak situacija ni korektna, ampak saj bo še prilika debatirati.   

Pri tisti osmi točki 1. člena pa vztrajam. Nisem nič mešal, ampak sem prebral vaš 

člen, ki pravi: V kolikor strokovne službe občinske uprave na podlagi predpisov, ki urejajo 

gradnje, ugotovijo, da na površinah nezazidanih stavbnih zemljiščih, določenih skladno s 

šestim in sedmim odstavkom tega člena, zaradi lege, oblike ali velikosti preostale površine 

nezazidanega stavbnega zemljišča ni možna graditev objektov skladno s prostorskim 

aktom občine, se takšne površine ne upoštevajo kot površine nezazidanega stavbnega 

zemljišča.«  

 Kaj želim povedati? Dali ste petindvajset pogojev. Diskrecijska pravica je samo strokovnih 

služb občine. Sam pridem, dam nek ugovor, neko pritožbo in sem v nemilosti. Ne vem kdo 

je strokovna služba. Če je takih kot bi bil jaz preveč, bodo nekateri pač hendikepirani, ker 

ne bodo prišli pravočasno na vrsto in bodo plačevali davek na nezazidana stavbna 

zemljišča, kljub temu, da tam ne morejo zidati. To je preprosto.   

Moj predlog sledi samo temu, da se posredno prisili strokovne službe, ali da delajo 

bolj hitro, sicer velja, da ima stranka prav. Toliko.  
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Marko Tribušon, podžupan:  

Ali bo načelnica še kaj odgovorila?   

Razpravo ima svetnik Tomaž Jug.  

  

Svetnik Tomaž Jug:  

Ena glavnih sprememb, ki jo sedaj uvajamo, je to razbremenitev skladiščnih, proizvodnih 

prostorov v samem centru mesta oziroma primestju, kar je dobro, zato, ker tam imamo 

subjekte, ki pač že od nekdaj tam delujejo in so sedaj bili nekako prisiljeni to sprejeti in 

pozdravljam to, da se jih v tem trenutku razbremeni, zato, ker niso sami krivi, da so tam.   

Res pa je, da bi morala po moji oceni občinska uprava delati v tej smeri, da se kljub 

vsemu ta nadomestila postopoma dviguje, sploh za I., II. cono za proizvodnjo in za 

skladiščenje, zato, da nekako tudi prisilimo, ali pa poskusimo spraviti ta podjetja ven, ob 

tem, da je tudi predlog svetnika Vodopivca čisto na mestu. Če gremo na eni strani to delati, 

dajmo še dodatno znižati te stroške tam, kjer dejansko te dejavnosti spadajo. Tako da 

ustvarimo v nekaj letih neko možnost, neko pot, kjer se lahko podjetja naravno preselijo v 

cone, ki so njim bolj primerne.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Besedo ima župan. Izvolite.  

  

Matej Arčon, župan:  

Zagotovo lahko rečem, da smo s tem odlokom naredili korak naprej. Trdim, da je lahko  

odlok v naslednjih letih samo še boljši. Sam bi se tudi strinjal s tem, kar je povedal Valter 

Vodopivec, ampak je treba dobiti nek pameten konsenz.    

Želim vam, da bi to sejo končali s konstruktivnimi predlogi, jo uspešno zaključili, ker 

namreč odhajam. Želel sem samo izkoristiti priložnost predvsem vsem tistim, ki se ne bomo 

videli v naslednjih dneh ali tednih do konca leta, da se imejte skrajno lepo, preživite čim več 

lepih trenutkov z vašo družino, z vašimi sorodniki, prijatelji, skratka s tistimi, ki so vam blizu. 

Dosti zdravja se reče in predvsem pa ljubezni. Ne vem, zakaj se je Dugulin posmejal, ali 

pa jo ima dovolj ali preveč?   

Odhajam v staro Gorico, ker sem obljubil sosednjemu županu, da se bom udeležil 

predstave naše režiserke Nede Bric Rusjan, in sicer predstava o Maksu Fabianiju, ki sva 

jo sicer oba že videla, ampak moram držati obljubo, ker je rekel, da on pride k nam, če jaz 

pridem k njim.   

Eno skromno darilo vam bo pa po koncu seje izročil podžupan. Lepo se imejte, lep 

večer in še enkrat lepe praznike. Srečno!   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Hvala županu. Enako želimo tudi mi njemu.   

Gremo s sejo naprej. Repliko ima svetnica Karmen Saksida.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Moja replika gre na izvajanje predsednika odbora za gospodarstvo, ko je rekel, da bi bil cilj, 

da bi v prvi kategoriji še bolj obdavčili industrijo, zato, da bi se umaknila. To je lahko krasen 

predlog, samo amandmaja, da bi imeli nove obrtne cone, pa niste podprli in če ne bomo 

imeli novih obrtnih con, potem se ne bodo imeli kam izseliti.   

Zelo pozdravljam to, da smo jim sedaj znižali in vam bom dala konkreten primer – 

primer Gostola. To podjetje nam bo ušlo v Bosno, če mi ne bomo naredili nekaj na tem, da 

bodo tu lahko nekaj delali. Recimo, zadnji stroj, da so ga lahko odpeljali, so morali razdreti 

na prafaktorje, da so ga lahko sploh odpeljali od tam. Ali sedaj jih bomo pa še kaznovali? 

Nimajo drugega prostora v Novi Gorici. Se pravi, dokler ne naredimo obrtnih con, ne igrajmo 

se z dviganjem nadomestila, ker to ni resno. Dajemo zelo slabo sporočilo gospodarstvu. 
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Če smo sedaj malo spustili, smo jim šli vsaj malo naproti, potem mislim, da bi bilo dobro, 

da tako razmišljamo tudi v bodoče.   

Sedaj ne vem, ali se moram prijaviti tudi na razpravo, ali lahko postavim še eno 

vprašanje znotraj replike, da se ne bom še enkrat prijavljala?  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Imate še eno minuto časa, tako, da lahko.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Vprašala pa bi samo nekaj. Mi nižamo sedaj na podeželju sorazmerno, ali nižamo vrednost 

točke, faktorja pa ne nižamo. Mi smo opozarjali tudi na to, da je ta faktor pozidave lahko 

problematičen na podeželju, ker se nič ne spreminja, ker imamo 1,5 in smo predlagali 2,5 

že pri prvi obravnavi in mislim, da se to ni nikoli upoštevalo in tudi v tem predlogu ne. Bo 

pa nedvomno potrebno še razmišljati tudi o podeželju. Ni samo tista zadnja skupina kamor 

sodi Lokovec, je lepo, če njim zmanjšamo, ampak tista večja naselja kjer živi največ ljudi 

na podeželju, pa plačuje še zelo visoko odmero za nepozidana stavbna zemljišča.   

Tako, da mislim, da bo v prihodnje ta odlok potreben še marsikakšnega popravka.   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Načelnica, ali želite odgovoriti?   

  

Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: Se 
opravičujem, ampak ko govorimo o faktorjih, ta odlok namreč na nepozidanih stavbnih 
zemljiščih nima faktorjev. Ima pač za vsako območje število točk. Število točk se pomnoži 
z vrednostjo točk in površino nepozidanega stavbnega zemljišča.   

Tako, da se tu opravičujem, ampak pojasnilo ali govorimo mogoče o prostorskem 

aktu, kar je druga vsebina.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Repliko ima Tomaž Jug.  

  

Svetnik Tomaž Jug:  

Saj razumem vaše stališče. Normalno imamo nekaj podjetij, ki niso tako majhna, ki delujejo 

v tem okolju in katerim pač ta nadomestila lahko predstavljajo znatno breme.   

Ampak bodimo realni. Če bo slučajno Gostol, ki itak v tem trenutku tam kjer je je  

predimenzioniran, ker ne rabi toliko prostora, kot ga tam pokriva, ker je od Gostola v resnici 

ostalo le nekaj enot, ni več to cel Gostol. Če se bo Gostol Gopan ali pa recimo ena od teh 

enot odločila iti v Bosno, to ne bo zato, ker v okolici ni 3000 m2 ali ne vem koliko prostora, 

da bi tu ostali, ampak zato, ker je tam zemljišče desetkrat ceneje in  delovna sila stane 300 

EUR na mesec. Zato, ker se dejansko prostori prodajajo, smo imeli sedaj tudi dražbe ne 

daleč od nas za dokaj velike prostore. V končni fazi kot je prej povedal župan, nikjer ne 

piše, da ta podjetja morajo nujno ostati v MONG. Če gledamo na okoliške občine, mislim, 

da je teh zemljišč kjer bi lahko potencialno zidali bistveno več. Če se bodo oni odločili iti 

ven iz Slovenije, je pa to poslovna odločitev, ki nima veze s tem, da jih mi od tu preganjamo 

ven. Tako, da res bodimo realni, kar se tega tiče.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Ni več prijavljenih na razpravo, tako, da razpravo zaključujem.   

Na glasovanje dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONG. Glasujemo.  

  

Od 26 svetnikov jih je 20 glasovalo za, 1 proti.  
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ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž 

Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko 

Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

PROTI je glasoval: Miran Vidmar.   

Odlok je bil sprejet.  

  

  

  

27.  točka dnevnega reda  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za zazidana 

in nezazidana  stavbna zemljišča v MONG za leto 2016   

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Prosim, načelnica.  

  

Poročevalka: Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno 

infrastrukturo  

Vsako leto je pač potrebno pred novim odmernim letom sprejeti višino točke. To uprava 

pripravi za župana, ki predlaga mestnemu svetu. Praviloma uprava to pripravi skladno z 

indeksom rasti cen. Glede na to, da je to letos bilo negativno, je tudi višina točke same 

relativno malo manjša, kot je bila v prejšnjem letu.   

Tako, da predlagamo, da se sprejme sklep o višini točke.  

  

Mako Tribušon, podžupan:  

Najprej odbori.   

  

Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:  

Odbor nima pripomb.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbor za prostor ni imel pripomb. Odbor za gospodarstvo?  

  

Tomaž  Jug, predsednik odbora za gospodarstvo:  

Tudi naš odbor nima pripomb.  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Usklajeni odbori. Ostala dva verjetno nista obravnavala. Odpiram razpravo. Če ni 

prijavljenih na razpravo, razpravo zaključujem.   

 Na glasovanje dajem predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za zazidana in 

nezazidana stavbna zemljišča v MONG za leto 2016. Glasujemo.   

  

Od 23 svetnikov jih je 21 glasovalo za, 1 proti.  

ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž 

Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 

Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin 

Skok, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

PROTI je glasoval: Egon Dolenc.   

Sklep je  bil sprejet.  
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28.  točka dnevnega reda  

  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št.  

  2946/19 k.o Bate  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Mislim, da tu ni kaj povedati. Kot piše v zapisniku, odbor ni imel pripomb.   

 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – 

parc. št. 2946/19 k.o. Bate. Glasujemo  

  

Od 23 svetnikov jih je 20 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, 

Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 

Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Edbin 

Skok, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. Sklep je bil sprejet.  

  

  

  

29.  točka dnevnega reda Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra - parc. št. 2098/5 in 2098/6 k.o. Branik  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbor za prostor nima pripomb?  

  

Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:  

Po temeljitem pregledu dokumentacije nima pripomb.  

  

Marko Tribušon, podžupan:   

Razprava. Prijavljenih k razpravi ni in zaključujem.  

 Na glasovanje dajem predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra - 

parc. št. 2098/5 in 2098/6 k.o. Branik. Glasujemo.  

  

Od 23 svetnikov jih je 22 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, 

Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 

Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Edbin 

Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 

Žgavc.  

Sklep je bil sprejet.  

  

30. točka je bila umaknjena z dnevnega reda. Tako, da prehajamo na 31. točko.  

  

  

  

31.  točka dnevnega reda   Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega 

javnega dobra - parc. št. 2340/13   in 2340/14 k.o. Čepovan  

  

Marko Tribušon, podžupan:  

Odbori?  

  

Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:  

Tudi tu ni pripomb.  
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Marko Tribušon, podžupan:  

Ni pripomb. Odpiram razpravo. Prijavljenih na razpravo ni in razpravo zaključujem.   

 Na glasovanje dajem predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - 

parc. št. 2340/13 in 2340/14 k.o. Čepovan. Glasujemo.  

  

Od 23 svetnikov jih je 22 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej,  

Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 

Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Tanja Pipan, Simon Rosič, 

Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 

Žgavc.  

Sklep je bil sprejet.  

  

S tem tudi zaključujem današnjo redno sejo. Vsem skupaj se zahvaljujem za sodelovanje 

ter potrpežljivost.   

Kot je že omenil župan, vas vabim na majhno darilo oziroma v znak pozornosti za 

vaše delovanje. Srečno!  

  

  

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.   

  

  

                Miran Ljucovič                     Marko Tribušon      

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                  PODŽUPAN                  

  

  

  

  

       OVERITELJA ZAPISNIKA:  

  

  

________________________________         __________________________________  

Aleš Markočič                                                     dr. Robert Golob       

  


