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Številka: 900-23/2014-2  

Nova Gorica, 12. december 2014     

  

  

  

Z A P I S N I K  

  

  

2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 12. decembra 2014 

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

Sejo je vodil Matej Arčon, župan mestne občine.    

  

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

  

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

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

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

Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, mag. Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor 

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

   

Seji je prisostvovala Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe.  

    

Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika:  

- Jožef Leban in  

- Stanko Žgavc.   

  

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, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel,  

Tatjana Krapše, 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.  

  

Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. Razprave ni.  

 Na glasovanje dajem predlog dnevnega reda, kjer potrebujemo 17 glasov zato, ker 

je to izredna seja. 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, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 

Tatjana Krapše, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
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Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin 

Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec.  

  

Ugotavljam, da je sprejet naslednji dnevni red:   

1. Potrditev zapisnika  1. izredne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 25. novembra 2014   

2. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja     

  

  

  

1.  Potrditev zapisnika 1. izredne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 25.  

novembra 2014   

  

Matej Arčon, župan:   

Prejeli ste zapisnik konstitutivne seje. Odpiram razpravo. Ker razprave ni, zaključujem.  

Dajem predlog zapisnika 1. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 25. novembra 2014, 

na glasovanje. Glasujemo.   

  

Od 32 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, 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.   

Zapisnik 1. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 25. novembra 2014, je bil potrjen.   

  

PRILOGA 1  

  

  

  

2.  Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

  

Matej Arčon, župan:   

Predajam besedo predsedniku komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. 

Alešu Markočiču.   

  

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

imenovanja  

Gospa Nataša Leban, dosedanja članica sveta zavoda Osnovna šola Dornberk, je dne 29. 

9. 2014 obvestila Mestni svet MONG, da nepreklicno odstopa z omenjene funkcije.  

Komisija je navedeno zadevo obravnavala in sprejela ugotovitveni sklep o njenem 

nepreklicnem odstopu.    

  

Matej Arčon, župan:   

Odpiram razpravo. Svetnik Valter Vodopivec.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Mestni svet bi v končni fazi sicer moral sprejeti ugotovitveni sklep, ker je to volja pač neke 

članice sveta zavoda, vendar bi morali reči nekaj besed tudi o razlogih in vzrokih za tako 

dejanje. Ne moremo kar na hitro preiti skozi navedbe, očitke, ki se pojavljajo v zadnjem 

času v zvezi s stanovanjskim skladom.   
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Matej Arčon, župan:   

Ne poznam razlogov. To je v pristojnosti komisije, ki je predlagatelj te točke.  Če ste se prav 

seznanili z razlogi ne vem, mislim pa, da danes to ni predmet te razprave.  

 Dajem predlog Ugotovitvenega sklepa, da je Nataša Leban, nepreklicno odstopila s 

funkcije predstavnice MONG v svetu zavoda OŠ Dornberk. Glasujemo.  

  

Od 32 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, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 

Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Aleš Markočič, 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.  

Ugotovitveni sklep je bil sprejet.  

  

Predsednik, izvolite.  

  

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

imenovanja  

Na podlagi tega sklepa je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 

drugi seji z dne 1. 12. 2014 na podlagi prispelih predlogov sklenila predlagati mestnemu 

svetu, da se za nadomestno predstavnico MONG v svetu zavoda Osnovna šola Dornberk 

imenuje gospo Vanjo Kavčič.  

  

Matej Arčon, župan:  Razprava. 

Ni.   

 Dajem predlog Sklepa o imenovanju Vanje Kavčič, za nadomestno predstavnico 

MONG v svetu zavoda OŠ Dornberk, na glasovanje. Glasujemo.   

  

Od 32 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, 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  

Naslednja točka. Direktorica zavoda Ljudske univerze Nova Gorica je dne 17. 11. 2014 

Mestni svet MONG pozvala, da je potrebno v omenjeni zavod imenovati predstavnika 

MONG.    

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji drugi seji dne 1. 

12. 2014 na podlagi prispelih predlogov sklenila predlagati mestnemu svetu, da se za 

predstavnika MONG v svetu zavoda imenuje gospo Vislavo Ušaj.  

  

Matej Arčon, župan:  

Odpiram razpravo. Če ni, zaključujem.  

 Dajem na glasovanje predlog sklepa, da se za predstavnico MONG v svet zavoda 

Ljudska univerza Nova Gorica imenuje Vislavo Ušaj.  Glasujemo.  

http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012430852
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012430852
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012430852
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012430852
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012430852
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012430852
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012430852
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012430852
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012430852
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012430852
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012430852
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Od 32 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, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 

Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 

Klemen Miklavič, 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.  

  

Matej Arčon, župan: Vračam 

besedo, izvolite.  

  

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

imenovanja  

Direktorica Kulturnega doma Nova Gorica je Mestni svet MONG pozvala, da je potrebno v 

omenjeni zavod imenovati tri predstavnike MONG, ker se je dosedanjemu svetu zavoda 

iztekel mandat.    

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji drugi seji dne 1. 

12. 2014 na podlagi prispelih predlogov sklenila predlagati mestnemu svetu, da se za 

predstavnike MONG v svetu zavoda imenuje gospoda Aljoša Ceja, gospo Andrejko 

Markočič Šušmelj ter gospo Eleno Zavadlav Ušaj.  

  

Matej Arčon, župan:  

Odpiram razpravo. Je ni.   

Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se za predstavnike MONG v svet 

zavoda Kulturni dom Nova Gorica imenuje Aljošo Ceja, Andrejko Markočič Šušmelj 

in Eleno Zavadlav. Glasujemo.  

    

Od 32 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, Matija 

Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 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. Sklep 

je bil sprejet.  

  

Izvolite.  

  

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

imenovanja  

Predsednik sveta zavoda Šolski center Nova Gorica je Mestni svet MONG dne 26. 11. 2014 

pozval za podajo mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja 

organizacijske enote Biotehniška šola.   

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji tretji seji dne 7. 

12. 2014 obravnavala navedeno zadevo in sklenila predlagati mestnemu svetu, da se 

predlaganim kandidatom za ravnatelja organizacijske enote Biotehniška šola, gospe 

Barbari Miklavčič Velikonja, gospe Ani Novak Velkavrh ter gospe Mirjam Bratuž poda 

pozitivno mnenje.  

  

Matej Arčon, župan:  

Razprava. Andrejka Markočič Šušmelj, izvolite.  

  

http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012431096
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012431096
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012431096
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012431096
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014121012431096
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Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj:  

Dodala bi samo nekaj, in sicer v obrazložitvi komisije namreč tako pri Biotehniški šoli kot 

pri Višji strokovni šoli ni navedeno, da je pridobljeno mnenje dijaške skupnosti oziroma 

študentskega sveta. Navedena so samo mnenja učiteljskega zbora, lokalne skupnosti in 

sveta staršev. Rada bi opozorila, da je mnenje dijaške skupnosti oziroma študentskega 

sveta enakovredno vsem ostalim mnenjem.  Če je tovrstno mnenje pridobljeno, prosim, če 

se lahko dopiše v obrazložitev.   

  

Matej Arčon, župan:  

Da, naj se dopolni z mnenjem.    

Predlagam Sklep z dopolnitvijo mnenja in da mestni svet daje pozitivno 

mnenje k imenovanju Barbare Miklavčič Velikonja, Ane Novak Velkavrh in Mirjam 

Bratož kot je v gradivu, na glasovanje. Glasujemo.  

  

Od 32 svetnikov jih je 27 glasovalo za.    

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

Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija 

Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 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. Sklep 

je bil sprejet.  

  

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

imenovanja  

Predsednik sveta zavoda Šolski center Nova Gorica je dne 26. 11. 2014 Mestni svet MONG 

pozval za podajo mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja 

organizacijske enote Višje strokovne šole.    

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji tretji seji dne 7. 

12. 2014 obravnavala navedeno zadevo in sklenila predlagati mestnemu svetu, da se 

predlaganemu kandidatu za ravnatelja organizacijske enote Višje strokovne šole, gospodu 

Miranu Saksidi poda pozitivno mnenje.   

  

Matej Arčon, župan: To je verjetno podobno kot pri prejšnji točki, da se dopolni še s tem 

mnenjem. Razprava. Je ni.   

Na glasovanje dajem predlog Sklepa z dopolnitvijo mnenja in da mestni svet 

daje pozitivno mnenje k imenovanje Mirana Saksida za ravnatelja organizacijske 

enote Višje strokovne šole. Glasujemo.  

  

Od 32 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, 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.  

  

Naslednje, izvolite.  

  

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

imenovanja  

Preden preidemo k predlaganim imenovanjem odborov in komisij, bi rad podal kratko 

obrazložitev.   
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji prvi seji dne 14. 

11. 2014 sprejela sklep, da se pozove vodje svetniških skupin in predstavnike političnih 

strank oziroma list kandidatov, da do 25. 11. predlagajo kandidata v delovna telesa 

mestnega sveta in  Nadzorni odbor MONG.   

Na svoji drugi seji  dne 1. 12 .2014 je komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja pregledala seznam prispelih predlogov kandidatov za člane delovnih teles 

mestnega sveta in za člane nadzornega odbora in ugotovila, da je zaradi neustreznega 

razmerja med svetniki in zunanjimi člani nemogoče imenovati večine delovnih teles 

mestnega sveta. Komisija je sprejela sklep, da se ponovno pozove vodje svetniških skupin 

in predstavnike političnih strank oziroma list, da do 4. 12. podajo dodatne predloge iz vrst 

svetnikov za delovna telesa mestnega sveta, in sicer odbor za socialno varstvo in 

zdravstvo, odbor za krajevne skupnosti, komisijo za mednarodne odnose, komisijo za 

peticije in enake možnosti, komisijo za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij, komisijo 

za nagrade, priznanja in odlikovanja. Kljub ponovnemu pozivu in neodzivnosti nekaterih 

svetniških skupin in predstavnikov političnih strank oziroma list kandidatov, zaradi 

neustreznega razmerja med svetniki in zunanjimi člani ni bilo možno podati predloga za 

imenovanje komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij ter komisije za 

mednarodne odnose. To ste verjetno videli tudi v gradivu, da dve danes ne bomo mogli 

imenovati.    

Na podlagi prispelih predlogov za odbore in komisije je komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja na svoji tretji seji dne 7. 12. 2014, če tu dodamo je to bila 

celo nedelja zvečer, sprejela sklep, da se predlaga Mestnemu svetu MONG v imenovanje 

v odbor za prostor Aleša Dugulina kot predsednika za člane Tomaža Slokarja, Egona 

Dolenca, Uroša Komela, Mirana Vidmarja, Gabrijela Seljaka ter Matjaža Rušta.  

  

Matej Arčon, župan:  

Razprava. Ni. Zaključujem to točko.  

 Dajem predlog Sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se 

v odbor za prostor imenujejo Aleš Dugulin, Tomaž Slokar, Egon Dolenc, Uroš Komel, 

Miran Vidmar, Gabrijel Seljak in Matjaž Rušt, na glasovanje. Glasujemo.  

  

Od 32 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, 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.  

  

Predsednik, izvolite.  

  

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

imenovanja  

V odbor za gospodarstvo se imenuje Tomaža Juga kot predsednika ter člane Antona 

Hareja, Edbina Skoka, Matijo Klinkona, Antona Peršiča, Svita Trkmana in Karla Petra 

Peršoljo.  

  

Matej Arčon, župan:  

Razprava. Prijava. Ni.   

 Dajem predlog Sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se 

v odbor za gospodarstvo imenujejo Tomaž Jug, Anton Harej, Edbin Skok, Matija 

Klinkon, Anton Peršič, Svit Trkman in Karel Peter Peršolja, na glasovanje. Glasujemo.  
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Od 32 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, Matija 

Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 

Miklavič, 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.  

  

Matej Arčon:  

Naslednje, izvolite.  

  

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

imenovanja  

V odbor za kulturo, šolstvo in šport predlagamo Tatjano Krapše kot predsednico ter člane 

Tanjo Pipan, Mira Kerševana, Andrejko Markočič Šušmelj, Tadeja Pišota, Eleno Zavadlav 

Ušaj ter Marka Bratoža.  

  

Matej Arčon, župan:  

Razprava. Svetnik Gregor Veličkov, izvolite.   

  

Svetnik Gregor Veličkov:  

Komisija je predlagala, kot je predlagala, v naši listi pa ugotavljamo, da smo edini v 

mestnem svetu, ki nimamo nobenega člana v komisijah in odborih.    

Predlagali smo dva člana, pri čemer smo se izogibali predlaganju množice članov. 

Recimo, sam se nisem predlagal v statutarno-pravno komisijo, pa mislim, da imam kar 

precej znanja okrog tega, imamo cenilca in izvedenca gradbene stroke, vendar nismo 

predlagali predstavnikov v okolje in prostor, smo pa predlagali dva kandidata, in sicer v 

odbor za kulturo, šolstvo in šport in v odbor za socialno varstvo in zdravstvo. To sta  

Tomaž Belingar, ki je bil prej predsednik komisije in pod katerim vodstvom je bil sprejet 

edini strateški dokument, bom rekel sploh mestne občine, to je velik uspeh v prejšnjem 

mandatu in pričakovali smo, da bi lahko nadaljeval delo glede na svoje izkušnje v tem 

mandatu, ki si ga je zastavil.  

V odbor za socialno varstvo in zdravstvo smo predlagali Silvo Tišma, ki je bila 

načelnica za družbene dejavnosti in gotovo pozna, če ne najbolje, vsaj eno boljših področij 

na tem socialnem in zdravstvenem nivoju.   

Pripravil sem dva kontna predloga. ..  

  

Matej Arčon, župan:  

Najprej bi prosil, če gremo po vrsti. Sedaj je odbor za kulturo, šolstvo in šport, boste podal 

predlog in potem pri naslednjem, ker vidim, da imate dva predloga., če se strinjate.  

  

Svetnik Gregor Veličkov:  

Se ne strinjam, če lahko nadaljujem.   

  

Matej Arčon,župan: Izvolite, 

se opravičujem.  

  

Svetnik Gregor Veličkov:  

Torej, predlagal sem oba še enkrat s kontra predlogi in pričakujemo, da bo vsaj eden od 

teh dveh izbran. Gre za to, da je predlog mandatne komisije na ta način, da naša lista ni 

dobila nobenega predstavnika, po našem mnenju seveda v nasprotju s statutom in 
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poslovnikom in bi res prosil svetnike, da enega od teh dveh predlogov sprejmejo. Zato bi 

rad oba predstavil.   

Predlog, ki je postavljen za odbor za kulturo, šolstvo in šport smo pripravili tako, da 

bi iz njega izločili, pa ne me narobe razumeti, Eleno Zavadlav Ušaj. Sam gospo poznam in 

jo izjemno cenim. Razlog je, da smo se za njo odločili, ker je ona predlagana v svet zavoda 

za Kulturni dom in mislim, da bo tam dobro opravljala svoje delo in na tem področju lahko 

tudi iz tiste pozicije predlagala dobre predloge.   

Pri odboru za socialno varstvo in zdravstvo pa smo spet bom rekel namesto Alenke 

Zavrtanik Čelan predlagali Silvo Tišma. Tudi Alenko poznam zelo dobro in jo zelo cenim. 

Razlog pa je ta, da smo predlagali njeno zamenjavo, zato, ker ima koalicija Soča v  tem 

odboru kar tri predstavnike. Ni se nam zdelo iz načela pravičnosti in širše politične 

participacije v redu, da ima ena koalicija tri predstavnike, mi pa sploh nobenega v nobenem 

odboru, v nobeni komisiji.  

Tako, da na tem mestu, ko obravnavamo odbor za kulturo, šolstvo in šport, 

predlagam kontra predlog, ki se glasi, da se v ta odbor imenuje Tatjano Krapše, Tanjo 

Pipan, Mira Kerševana, Alenko Markočič Šušmelj, Tadeja Pišota, Tomaža Belingarja in 

Marka Bratoža. Oba predloga bom dal tudi potem, mislim župan, da jih imate in sem jih tudi 

formalno predal, drugega pa bom ponovno predlagal takrat, ko bo govora o odboru za 

socialno varstvo in zdravstvo.   

  

Matej Arčon, župan: Hvala 

lepa.  

  

Svetnik Gregor Veličkov:  

Še nekaj. Kršitev, ki je bila storjena po našem mnenju, to se pravi kršitev poslovnika in 

statuta je takšna, da smo bili v naši listi na nek način izjemno razočarani nad takim delom. 

Tako izločevanje ni bilo predmet debate v predvolilnem boju in če ne bo nobeden od teh 

dveh predlogov sprejet, bom seveda moral sklicati predstavnike naše liste in razmisliti o 

tem ali sploh ima smisel, da še nadaljujem delo v tem mestnem svetu.   

  

Matej Arčon, župan:  

Še kdo? Če ni, zaključujem razpravo in povem, da se po poslovniku, če poenostavim pri 

kadrovskih vprašanjih, najprej glasuje o predlogu komisije, če ta ni izglasovan, se glasuje 

o predlogu, ki ga je podal svetnik, v tem primeru svetnik Veličkov.   

 Dajem na glasovanje predlog Sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, da se v odbor za kulturo, šolstvo in šport imenujejo Tatjana Krapše kot 

predsednica ter člani Tanja Pipan, Miro Kerševan, Andrejka Markočič Šušmelj, Tadej 

Pišot, Elena Zavadlav Ušaj ter Marko Bratož. Glasujemo.  

  

Od 32 svetnikov jih je 20 glasovalo za, 6 proti.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Robert 

Golob, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Aleš Markočič, 

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

Edbin Skok, Tomaž Slokar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

PROTI so glasovali: Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Tanja Pipan, Karmen Saksida,  

Gregor Veličkov, Valter Vodopivec.  

Sklep je bil sprejet  

  

Predlog sklepa svetnika Veličkova se ne da na glasovanje.   

Odbor za socialno varstvo in zdravstvo. Predsednik, izvolite.  

  

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

imenovanja  
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V odbor za socialno varstvo in zdravstvo se imenuje Lara Beseničar Pregelj kot 

predsednica ter člani Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Dimitrij Klančič, Alenka 

Zavrtanik Čelan ter Tomaž Horvat.  

  

Matej Arčon, župan:  

Razprava pri tej točki. Predlog, ki ga je podal svetnik Gregor Veličkov, tudi že imamo. 

Svetnik Gregor Veličkov ima besedo. Izvolite.  

  

Svetnik Gregor Veličkov:  

Torej, še enkrat pozivam svetnice in svetnike, da glasujete proti predlogu mandatne 

komisije in upoštevate naš predlog.    

To se pravi, da se v ta odbor imenuje Silva Tišma, tako, da bi se odbor glasil:   

Lara Beseničar Pregelj kot predsednica, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Dimitrij 

Klančič, Silva Tišma in Tomaž Horvat kot člani. Če boste glasovali proti temu predlogu 

komisije, pa istočasno pozivam, da podprete naš predlog.   

  

Matej Arčon, župan:  

Še kdo? Ni. Zaključujem razpravo in kot pri prejšnji dajem najprej predlog komisije za 

sestavo odbora za socialno varstvo in zdravstvo.  

 Na glasovanje dajem predlog Sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, da se v odbor za socialno varstvo in zdravstvo imenujejo  Lara 

Beseničar Pregelj kot predsednica ter člani Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, 

Dimitrij Klančič, Alenka Zavrtanik Čelan ter Tomaž Horvat. Glasujemo.  

  

Od 32 svetnikov jih je 15 glasovalo za, 12 proti.  

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Robert Golob, Tomaž 

Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Tadej Pišot, 

Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko  

Žgavc.  

PROTI so glasovali: Kristina Bratož, Egon Dolenc, Ana Jug, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, 

Klemen Miklavič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Gregor Veličkov, Miran 

Vidmar, Valter Vodopivec.  

Sklep je bil sprejet.  

  

Izvolite, predsednik.  

  

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

imenovanja  

V odbor za krajevne skupnosti se imenuje dr. Robert Golob kot predsednik ter člani Miran 

Vidmar, Anton Peršič, Jernej Podgornik ter Kerstin Podgornik.  

  

Matej Arčon, župan:  

Odpiram razpravo.  Ni.   

 Dajem na glasovanje predlog Sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, da se v odbor za krajevne skupnosti imenujejo dr. Robert  

Golob kot predsednik ter člani Miran Vidmar, Anton Peršič, Jernej Podgornik ter 

Kerstin Podgornik. Glasujemo.  

  

Od 32 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, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
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Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tadej Pišot, Simon Rosič, 

Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Valter Vodopivec,  

Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. Sklep 

je bil sprejet.  

  

Izvolite.  

  

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

imenovanja  

V statutarno-pravno komisijo se imenuje Jožef Leban kot predsednik ter člani Valter 

Vodopivec, Stanko Žgavc, Neja Harl ter Anton Benko.  

  

Matej Arčon, župan:  

Odpiram razpravo. Ni. Jo zaključujem.  

 Dajem predlog Sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se 

v statutarno-pravno komisijo imenujejo Jožef Leban kot predsednik ter člani Valter 

Vodopivec, Stanko Žgavc, Neja Harl ter Anton Benko, na glasovanje. Glasujemo.  

  

Od 32 svetnikov jih je 26 glasovalo za.    

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

Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija 

Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 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, Ana Zavrtanik Ugrin,  

Stanko Žgavc.  

Sklep je bil sprejet.  

  

Matej Arčon, župan:  

Izvolite.  

  

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

imenovanja  

V komisijo za peticije in enake možnosti predlagamo, da se imenuje Klemen Miklavič kot 

predsednik ter člani Marko Tribušon, Anton Harej, Tamara Hlede ter Erika Lojk.  

  

Matej Arčon, župan:  

Razprava. Je ni. Zaključujem.  

  Na glasovanje dajem predlog Sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, da se v komisijo za peticije in enake možnosti imenujejo Klemen 

Miklavič kot predsednik ter člani Marko Tribušon, Anton Harej, Tamara Hlede ter 

Erika Lojk. Glasujemo.  

  

Od  32 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, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro 

Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 

Šušmelj, Klemen Miklavič, 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.  
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Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja  

V komisijo za nagrade, priznanja in odlikovanja predlagamo, da se imenuje Karmen 

Saksida kot predsednica in člani Ana Zavrtanik Ugrin, Miro Kerševan, Ljubka Čargo, Asta 

Fritz, Cvetka Ipavec ter Karin Demšar.  

  

Matej Arčon, župan:  

Razprava. Je ni. Zaključujem.   

 Dajem na glasovanje predlog Sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, da se v komisijo za nagrade, priznanja in odlikovanja imenujejo Karmen 

Saksida kot predsednica in člani Ana Zavrtanik Ugrin, Miro Kerševan, Ljubka Čargo 

in Astra Fritz, Cvetka Ipavec ter Karin Demšar. Glasujemo.  

  

Od 32 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, 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  

Še zadnje. V Nadzorni odbor MONG predlagamo da se imenuje Miloš Pavlica kot 

predsednik in člani Urška Pirih Čargo, Borut Mozetič, Darjo Bon ter Valter Breščak.  

  

Matej Arčon, župan:  

Razprava. Svetnik Valter Vodopivec, izvolite.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Rad bi v imenu svetniške skupine Socialnih demokratov opozoril mestni svet, da ta predlog 

komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni v skladu s Statutom MONG in je 

v nasprotju s pravili, ki bi morala veljati in bi se jih moral mestni svet ter tudi omenjena 

komisija držati.    

Statut namreč govori, da ima predsednika in večino v nadzornemu odboru 

manjšina, se pravi opozicija ter da ima koalicija oziroma tisti, ki niso v opoziciji, manjšino 

članov v tem odboru.   

Kadrovski komisiji je bilo javno predstavljeno, tudi predlogov je bilo dovolj, vendar 

je bil pač z glasovanjem izglasovan tak predlog kot je, zato predlagam, da mestni svet 

sprejme drugačen sestav nadzornega odbora in da v ta nadzorni odbor vključi novega 

člana, ki ga predlagamo Socialni demokrati. To smo naredili pa zato, ker smo ocenili, da 

pač tretje ime, da tako rečem, ni bilo sprejemljivo za večino, zato smo predlagali novega in 

prosim službo mestnega sveta, da svetnikom predstavi novo ime, da o njem tudi glasujemo.  

  

Matej Arčon, župan:  

Ste predlagali? Ne razumem, če mi obrazložite. Ste poslali sedaj po elektorski pošti?   

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Da, g. Miran Ljucovič je dobil novo ime z ustreznim soglasjem.  
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Matej Arčon, župan: Katarina 

Strosar namesto …  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Župan, se nismo dobro razumeli. Katarina Strosar je dodatni član poleg dveh, ki so že bili 

imenovani v nadzorni odbor in ki jih je predlagala stranka Socialnih demokratov. Namreč, 

če še ne vemo, ali pa si osvežimo spomin, se je za opozicijo kolikor je meni znano, 

deklarirala samo svetniška skupina Socialnih demokratov. Drži to?  

  

Matej Arčon, župan:  

Drži.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Če drži, potem pač morajo imeti opozicijske stranke ali pa svetniške skupine večino v tem 

odboru. To pomeni tri člane od petih.  

  

Matej Arčon, župan:  

Razumem, vendar glejte …  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Za enkrat imamo v predlogu samo dva.  

  

Matej Arčon, župan:  

Tudi svetniške večine ni oblikovane. Se pravi, ena stranka, ko se opredeli za opozicijo, 

pravite sami, da imate štiri svetnike od dvaintridesetih, se pravi, da v vaši stranki vi 

tolmačite, če dobro razumem, da vam pripada večina, ker ste se edini opredelili kot 

opozicija.   

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Tako. Pravilno.  

  

Matej Arčon, župan:  

Tudi pravilno je, da v tem trenutku ni oblikovane svetniške večine, tako, da ne morem trditi 

ali so SDS, Nova Slovenija v koaliciji, niso, ne, v svetniški večini, tako, da čisto …  

  

Svetnik Valter Vodopivec: Župan, 

da pojasnim.  

  

Matej Arčon, župan:  

Moje mnenje. Sedaj samo da razčistimo. Se opravičujem.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Da.   

  

Matej Arčon, župan:  

Vi predlagate konkreten predlog, in sicer Katarino Strosar kot tretjo članico, vendar 

namesto koga.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Pustimo na izbiro svetnikom, da se odločijo namesto koga.   

Župan, bom pojasnil. Vaša teza, da pač še ni znano kdo je opozicija in kdo je 

pozicija v tem trenutku nima nobene teže, ker v statutu jasno piše, da pripada večina in 

predsedniško mesto strankam opozicije v trenutku ali pa na dan imenovanja odbora. Danes 



 13  

imenujemo ta odbor in na ta dan je pač jasno kdo je opozicija in kdo ni opozicija. Tako, da 

tu ni nobene dileme, nobenega dvoma.  

  

Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta:  

Sam bom rekel to. Razmišljam, kar se tiče tega. Tudi vaš predlog je kršitev poslovnika, kajti 

mestni svet se lahko odloča o imenih kandidatov oziroma samo tisti, ki so prišli v 

kandidacijskem postopku in Katarina Strosar je prišla naknadno, ko je bil zaključen 

kandidacijski postopek. To je spet velika dilema, če že govorimo.   

  

Matej Arčon, župan:  

Izvolite.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Župan, saj tu ni nobene zadrege. Glede na to, da je bil predlagan tudi tretji kandidat v skladu 

s poslovnikom, predlagam, da se v ta odbor imenuje tudi g. Mladena Andrića.   

  

Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta:   

Kandidatka ni bila v skladu s poslovnikom. Zakaj? Zato, ker je na drugi razpis prispelo 

recimo 140 predlogov in izmed tega nabora ali pa tisti, ki so bili takrat prijavljeni za nadzorni 

odbor, se izmed tistih imen, ki so bili predlagani, lahko predlaga kontra kandidate. Ne more 

priti še eno novo ime in reči sedaj, da je še eno in debatiramo.   

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

G. Ljucovič, govorim o imenu, ki je bil na listi ali naboru na nedeljski seji kadrovske komisije, 

ne govorim o tisti kandidatki, ki smo jo potem naknadno predlagali.  

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnica Tatjana Krapše, ali imate repliko na svetnika Vodopivca?  

  

Svetnica Tatjana Krepše:  

Ne na Vodopivca, ampak na sestavo nadzornega odbora.  

  

Matej Arčon, župan:  

Potem bi prosil, če se odjavite. Repliko na svetnika Valterja Vodopivca ima svetnik Klemen 

Miklavič.  

  

Svetnik Klemen Miklavič:  

Pravzaprav imam sedaj vprašanje za službe. Če smo dobro razumeli, ste implicitno priznali, 

da gre za kršitev statuta, tako kot je sedaj predlagana komisija in kakor beremo tu.   

Se pravi, rad bi jasen odgovor ali s tem, ko ne imenujemo večine in predsednika s 

strani deklarirane opozicije kršimo statut, ali ne? Torej, jasen odgovor, ali kršimo statut ali 

ne.  

  

Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta:   

Tega nisem rekel, ali kršimo statut ali ne, rekel pa sem, da njihov naknadni predlog, oni so 

dali tri predloge in dva, eden ni šel skozi, pomeni kršitev poslovnika, ker ti se lahko odločaš 

samo med kandidati, ki so bili v danem trenutku znani in predlagani. Ne moreš predlagati 

še enega četrtega ali pa petega.   

  

Svetnik Klemen Miklavič:  

Dobro, sedaj še odgovor na moje vprašanje.   

  

Matej Arčon, župan:  
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Mislim, da statutarno-pravna komisija tolmači statut in poslovnik. Če je to sporno, naj se 

potem statutarno-pravna komisija takoj sestane in opredeli ter se potem naslednjič 

ustrezno popravi nadzorni odbor. Danes nisem tu pristojen, da bi tolmačil statut in poslovnik 

in niti nimam te pravice.   

  Imate repliko? Potem se tu odjavite, izvolite.   

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Župan, sedaj rečem nekaj na pamet. Ampak, če me spomin ne vara, statut razlaga tisti, ki 

ga sprejema, to je mestni svet.   

  

Matej Arčon, župan:  

Da, sprejema ga mestni svet. Drži.   

  Svetnica Tatjana Krapše, izvolite.  

  

Svetnica Tatjana Krapše:  

Pravzaprav morda gre res za kakšno repliko ali pa pojasnjevanje, kajti tako kot sem rekla, 

se tudi v Stranki MC sprašujemo in dvomimo v tako zasedeno strukturo nadzornega 

odbora. Res je, da naš mestni svet ne deluje oziroma še ne delujemo, ali pa sploh ne bomo 

kot koalicija in opozicija. Formalno vemo, kdo se je opredelil, da je v opoziciji, ne sodimo 

med tiste, ki smo se tako formalno opredelili, ampak vendarle, ne glede na formalno 

opredelitev ali ne opredelitev nam je pa vsem tu sedečim in vsem članom raznih strank in 

list popolnoma jasno, kdo s kom bolj simpatizira oziroma kdo je dobil koliko mest v 

določenih odborih in komisijah, kjer imajo ti odbori in komisije nekoliko večjo težo.   

 Govorim iz etičnega, moralnega vidika. Nas so volili občani. Občanom moramo 

zadovoljevati in njim služiti v dobrobit občanom in MONG, zato se ne moremo strinjati, da 

je večina od petih imenovanih v nadzorni svet takih, ki se ne opredeljujejo kot opozicija, 

ampak formalno ali neformalno nekoliko drugače.    

  Zato se Stranka Mira Cerarja zavzema za to, da se iz predlagane liste odvzame  

Darjo Bon, Lista Roberta Goloba in da se imenuje Mitjo Mateliča, ki je bil predlagan že v 

postopku predlaganih za komisije in odbore. To je človek, to je odvetnik, ki je s svojo 

odvetniško pisarno skozi postopke oblikovanja programa veliko prispeval, to je človek, ki 

ga imate tudi že zabeleženega kot kandidata in mislim, da je vreden zaupanja.   Zato prosim 

svetnice in svetnike, da razmislite o tem predlogu, kajti nedvomno menimo še enkrat najbolj 

z etičnega vidika, tako kot mora biti, glede poslovnika in glede statuta pa tako kot je bilo 

rečeno, če so napake ali dvomi, je pa potrebno kasneje še enkrat v obravnavo.  

  

Matej Arčon, župan:  

Da, razumem vaš predlog, ne rešuje pa tega problema, ki ga je izpostavil svetnik 

Vodopivec. Izvolite, replika Robert Golob.   

  

Svetnik dr. Robert Golob:  

Imam kasneje še razpravo, ker je zadeva malo bolj komplicirana kot samo predlog Stranke 

MC. Bi pa imel tehtno vprašanje, ali ta predlog Stranke MC, ki sloni na etiki in pravu, 

pomeni, da se je SMC ravnokar deklariral, da je v svetniški manjšini?  

  

Svetnica Tatjana Krapše: Se ni deklariral, ampak sem točno povedala in mislim, da je bilo 

zelo jasno slišano. Deklariran je bil samo nekdo.  

  

Matej Arčon, župan; Izvolite, Tomaž Jug, replika na 

svetnico Tatjano Krapše.  

  

Svetnik Tomaž Jug:  



 15  

Imel bi samo eno vprašanje, ki je sicer bolj tehnične narave. V statutu piše, da pač ta 

manjšina mora biti v trenutku volitev nadzornega odbora znana. Se pravi, vprašanje je na 

kakšen način je morebiti znana? Ali je to deklarirano v medijih, ali je to zapisano na mestni 

seji, sam ne vem, ker ne poznam, kaj pomeni biti znana.  

  

Matej Arčon, župan:  

Ne znam odgovoriti na to vprašanje. Mi pisno, če se ne motim uradno, nismo dobili, kar je 

bilo razbrati iz sestankov in medijev.  

  

Svetnik Tomaž Jug:  

Ker mislim …  

  

Matej Arčon, župan:  

Če se motim, me bo pač popravil svetnik Vodopivec.  

  

Svetnik Tomaž Jug:  

Manjšina mora biti opredeljena in zapisana, sedaj ne moremo vsi iti na to, kdo simpatizira 

in kdo ne simpatizira. To je vseeno. Manjšina, mislim, ali si proti, ali si za.  

  

Matej Arčon, župan:  

Samo po vrsti. Repliko na svetnico Tatjano Krapše ima Klemen Miklavič. Golob je že imel. 

Replik na replike ni. Svetnik Klemen Miklavič, imate repliko na …  

  

Svetnik Klemen Miklavič:  

Pravite, da replik na replike ni. Ali se lahko potem poda repliko v splošni razpravi na točki?  

  

Matej Arčon, župan:  

Da, se prijavite na razpravo. Repliko na svetnico Tatjano Krapše ima Valter Vodopivec.  

  

Svetnik Valter Vodopivec:  

Župan, ni replika, je samo pojasnilo kolegu Jugu, ker me sprašuje, kako se ugotavlja in 

kako se ve, kdo je v opoziciji in kdo ne.   

 Samo v osvežitev spomina. Mi smo v medijih v tem prostoru, na tem zboru, javno izrazili 

našo opozicijo. Župan, ne nazadnje si tudi v tvojem inavguralnem nagovoru na prvi seji 

izpostavil, da boš odprt za vse stranke, liste in tako naprej in da ne boš več deloval kot si v 

preteklih štirih letih, ker to ne bo možno, ker takrat ni bilo ne pozicije, ne opozicije, da v tem 

mandatu se je oblikovala opozicija in si tudi lepo, korektno povabil, moram reči, da vsaka 

čast, vse liste in svetnike, da pogledajo tvoj program, ki jim ga boš posredoval in se 

poskušajo poistovetiti s tvojimi ciliji in namerami. Pri tem si pa še enkrat izpostavil, da pač 

boš vse povabil razen Socialnih demokratov, ker so se opredelili kot opozicija in tu je vse 

korektno in kapo dol, kot reče nek naš selektor. Vendar, da bo jasno, več kot taka 

deklarativna in ne vem kakšna še predstavitev, da je neka stranka v opoziciji, je ni. Mislim, 

da naši akti in dokumenti mestne občine ne predvidevajo nekih formularjev, obrazcev in 

objav v uradnem listu, kdo je opozicija.  

  

Matej Arčon, župan: Želel sem samo opozoriti, da tudi ni oblikovane svetniške večine, kot 

piše v statutu. Lahko se bo na primer Goriška.si opredelila, da ne želi biti ne v koaliciji, ne 

v opoziciji. Se pravi, ne svetniška manjšina, ne svetniška večina. Se opravičujem, če sem 

uporabil vašo listo. Tako, da tudi danes svetniške večine ni oblikovane. Je pa res, da ste 

se vi edini opredelili kot svetniška manjšina oziroma kot opozicija.   Svetnik Anton Harej, 

izvolite.  

  

Svetnik Anton Harej:  
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Poudaril bi samo, da se tudi mi še nismo dokončno opredelili kaj smo in tudi če imamo tu  

zelo dobrega kandidata, ki je v bistvu izobražen revizor, mislim, da je v danem trenutku, ko 

ne vemo jasno, kako se bomo opredelili, kako bomo delovali, tudi naše današnje 

glasovanje. V glavnem smo podprli odbore, določenega glasovanja smo se pa vzdržali, 

tako, da ne delujemo izključno kot pozicija in ne izključno kot opozicija.   

   

Matej Arčon, župan:  

Svetnik dr. Robert Golob, izvolite.  

  

Svetnik dr. Robert Golob:  

V bistvu je ta razprava super, da ste bili trije pred menoj. Kaj se je pokazalo? Pokazalo se 

je, da so se eni deklarirali in da ne želijo sodelovati in da so v opoziciji v vsakem primeru, 

to je SD in zato hoče imeti sam večino, drugi se ne znajo opredeliti kaj bi, ampak so za 

etiko in pravo in hočejo imeti člana noter. Tretji predlagajo dobrega kandidata, pa tudi ne 

vedo, ali so v koaliciji ali v opoziciji. Kaj je? Samo ena poanta je. Danes nimamo ne 

manjšine in ne večine. Res pa je, da v trenutku, ko bo večina znana in ko bo podpisano 

kakršnokoli koalicijsko sodelovanje, podpisano pa bo takrat, ko bomo začeli tu noter 

odločati o resnih zadevah, ker ne bo več možen konsenz, in to bo po mojem če ne na prvi 

naslednji seji, pa na drugi, v tistem trenutku bo pa nadzorni odbor moral dobiti sestavo, 

točno tako, kot bo zahteval statut. Če danes izglasujemo kakršenkoli sklep, bomo naredili 

eno neumnost.  

 Ker je neumno, da nekomu samo zato, ker se je deklariral, da ne bo konstruktiven, damo 

tri člane od petih, ker je neumno, da nekomu, ki ne ve, ali bi bil noter ali ne, ga mi enega 

usmerimo v koalicijo, drugega pa v opozicijo in mu iz tega naslova priznamo neko pravico, 

zato je čisto vseeno koga danes imenujemo, če je bil na kadrovski komisiji, se pač o tem 

predlogu glasuje. Pa ne zaradi tega, ker je slučajno naš član, sedaj tisti, ki je samo eden, 

ki bi lahko bil problematičen, pa čeprav je bil v nadzornem odboru že dva mandata in že 

zaradi tega je koristno ne za nas, ampak za vse ostale, da dobijo in da ni izgovora, da »so 

delali tisti prej in ne vemo kaj so počeli«, ampak, da se danes glasuje tako, kot je verjamem, 

da po pametni in proceduralno smiselni razpravi zaključila kadrovska komisija. Potem pa 

se takoj, ko bo znana večina, uskladi sestava odbora in to brez milosti in tudi ne sme biti 

več dileme. Če se bosta SDS, NSi in mi skupaj odločili, da gremo in podpišemo koalicijski 

dogovor za svetniško večino, se bomo morali tudi dogovoriti, kateri od naših treh kandidatov 

se umakne. To je to.  

 Mi nimamo problema, mi bomo v koaliciji, da ne bo nesporazuma. Na kraj pameti 

nam ne pade, da se mi umikamo iz koalicije zaradi članstva v nadzornem odboru. Zaradi 

tega, ker je koalicija malo bolj pomembna stvar, kot je članstvo v enem odboru. Takrat bo 

stvar čista. Danes kakršenkoli drugi predlog sprejmemo, bomo ravno tako spreminjali čez 

dva meseca.  

  

Matej Arčon, župan:  

Replika, svetnik Valter Vodopivec.  

   

Svetnik Valter Vodopivec:  

Župan, se opravičujem, da imam več replik kot je po poslovniku, ampak zadeva je pač 

takšna.   

 Glejte, g. Golob, ne biti žaljivi. Nismo rekli, da ne želimo sodelovati, mi smo rekli, da bomo 

v opoziciji, zato bodimo precizni.  

 Sedaj pa bom opozoril na nekaj napak, ki so se vam pojavile v vašem izvajanju. Namreč, 

pomembno je, da je znana svetniška manjšina na dan oblikovanja ali imenovanja 

nadzornega odbora. Vaša teorija, da imenujemo kar tako in potem bomo popravljali 

sestavo tega odbora je na trhlih nogah iz preprostega razloga, ker nikjer ne piše in nikjer ni 

nobene garancije, da bo kdorkoli razen nas tudi dejansko podpisal koalicijsko pogodbo. Vi 

boste brez podpisa koalicijske pogodbe igrali koalicijo. Saj je bilo tako tudi v prejšnjem 



 17  

mandatu, da se razumemo, zato ne moremo pristati na vašo teorijo.   Drugi defekt v vaši 

razlagi pa je, da je dolžan mestni svet v petinštiridesetih dneh po volitvah imenovati 

nadzorni odbor in nimamo časa čakati, se preigravati in videti, kako bo komu kaj nosilo. Je 

pa res, priznam, se deklarirati za opozicijo ima določene posledice. Torej se je potrebno 

zavedati in tu jahati na dveh konjih oziroma če nam bo ugajalo bomo v opoziciji, ko ne bo 

ugajalo bomo v koaliciji, to pač pri tej komisiji ne gre in mi je žal, da sem vas razočaral, 

vendar ne moremo pristati na vašo razlago.   

  

Matej Arčon, župan:  

Svetnica Tatjana Krapše, replika.  

  

Svetnica Tatjana Krapše:  

Žal moram tudi jaz reči, da sem razumela kot neko žalitev.   

 Ne gre za to, da se ne znamo opredeliti. Gre za to, da je bilo jasno in glasno povedano, da 

bomo prejeli, ne samo mi kot stranka ampak vse stranke in liste, razen res stranke SD, 

program, na katerega se bomo potem opredelili, ali je kompatibilen program ali ni in ker 

programa nimamo še v rokah, je to razlog, da se tudi javno in glasno nismo opredelili. 

Točno vemo, kaj želimo, naš program si lahko vsak prebere kot vaš in kot vsakogar. Ne 

gre za to, da ne vemo kaj.   

  

Matej Arčon, župan: Svetnik 

Klemen Miklavič.  

  

Svetnik Klemen Miklavič:  

Sedaj smo se vrgli nazaj na razpravo. Tudi pri nas nismo zadovoljni s predlogom sestave 

nadzornega odbora. Ampak, da ne bom začel z nerganjem, bom začel najprej s pohvalo.  

 Namreč v tem postopku se je zgodilo nekaj, kar nakazuje na nek pozitiven trend. Lista 

Mateja Arčona, se pravi lista župana se ni kandidirala za ta odbor, kar cenimo in vidimo kot 

visoko etično dejanje. Se pravi, tisti odbor, ki je namenjen nadziranju, ne more biti 

sestavljen iz tistih, ki podpirajo tistega, ki se ga nadzira. To je še toliko bolj pozitivno, ker to 

prihaja iz svetniške skupine novincev.   

 Ne moremo pa reči, da smo navdušeni nad drugimi svetniškimi skupinami, ki imajo malo 

daljši staž. Na primer svetniška skupina oziroma Lista Roberta Goloba. Če pogledamo, kaj 

se je dogajalo pri imenovanju komisij, tudi tistih, ki so bile danes potrjene.  

Lista Roberta Goloba ima člana v kadrovski komisiji, se pravi, v pomembni komisiji, potem 

ima tri člane v treh komisijah, ki so tudi pomembne komisije. Robert Golob, ne bomo 

slepomišili, ima velik vpliv na vodenje te občine in sedaj bi ta ista lista rada imela še 

nadzornika v nadzorni  komisiji, ki je namenjena nadzoru.   

 Lista Roberta Goloba, verjamem, da premorete dovolj politične modrosti in da se omejite 

v meje, ki so vam jih namenili volivci ter da se umaknete in se pustite nadzirati. Če že imate 

toliko pozicij, pač naj vam vaš kodeks političnega ravnanja narekuje, da se častno 

umaknete iz tega odbora in pustite drugim, da nadzirajo, da vas nadzirajo.   

 V tem smislu podpiramo predlog SMC-ja s kandidatom Mitjo Mateličem. Mi menimo 

oziroma bomo glasovali proti temu odboru ravno zato, da bomo naredili prostor 

alternativnemu predlogu, kjer bo Darja Bona, ki je najbrž čisto v redu kandidat, ampak 

prihaja s podporo napačne liste, zamenjal Mitja Matelič. Tako pozivam tudi vse ostale in 

dajmo temu sistemu, tem inštitucijam dihati tako, kot je bilo njim namenjeno.   

  

Matej Arčon, župan: Dr. 

Robert Golob.  

  

Svetnik Dr. Robert Golob:  
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Dobro, razprava gre, v bistvu napredujemo v njej zaradi tega, ker se mi od vseh teh variant, 

ki so bile prej na mizi, zdi v resnici predlog v katerem se zamenja katerikoli član, četudi naš, 

z nekom, ki v tem primeru ne more biti iz SD-ja, ker žal še nikoli v zgodovini nismo imeli, 

pa smo imeli večje stranke v mestnem svetu, treh članov ene stranke v nadzornem odboru. 

To bi bilo res smešno, ne glede na to, kako se človek preigrava s pravili, ampak dobro. 

Nikoli nismo imeli tega in ne vem zakaj bi to imeli. Ta predlog je popolnoma legitimen, da 

se razumemo, sploh mi ne nasprotujemo legitimnosti tega, da svetniška manjšina, mogoče 

bo na koncu celo to večina, predlaga alternativnega  kandidata. Ta predlog ima še enkrat 

osnovno napako, ne v tem, da zamenjuje našega člana. Še enkrat povem, najmanj nas 

skrbi to. V resnici sploh nismo vztrajali na g. Bonu, kot da je to naš pogoj za karkoli. 

Naprošeni smo bili, da bi bil noter zaradi tega, ker je bil že noter. Ampak irelevantno. Tudi 

ta famozni d'Hondt in razmerje v odborih, kar mogoče vaša kolegica ve boljše od mene, se 

itak aplicira na vse ostale komisije in tam je čisto v redu tako kot je, ne pa na nadzorni 

odbor.  

 Ampak pozabimo ta del. Tisto kar je pomembno je in če imamo danes znanje o tem in 

vedenje o tem, da je se oblikovala svetniška manjšina, ki alternativno gleda na zadeve, je 

to čisto pošteno in potem lahko to tudi naredimo. Če pa tega ne naredimo in podpremo to 

samo zato, ker je Darjo Bom diskvalificiran zato, ker ima Robert Golob prevelik vpliv na 

vodenje občine. To je bila ena dobra politična ugotovitev.  Če imamo mi danes vpogled in 

nadzorni odbor bo vedno moral biti v večinski sestavi manjšine. To je treba vedeti. Tudi če 

danes izglasujemo g. Mateliča. Ali ga bomo čez dva meseca menjali, ali pa upam, da že 

veste, da ga ne bomo in če veste, da ga ne bomo, povejte in je to legitimen predlog. To je 

bilo vse moje izvajanje že prej v repliki.   

 Dovolj je, da se danes jasno in glasno deklarira manjšina in sam tako razumem ta predlog 

in zato sem tudi prej vprašal SMC. Ampak to ni nič narobe. Zakaj se sramujete tega? 

Deklarirajte se kot manjšina, če pa se ne, je pa tak predlog v totalnem nasprotju s statutom, 

bolj kot SD-jev. SD-jev je striktno po statutu, je pa unikat v zgodovini te občine, pa še 

kakšne druge, vaš je pa mimo statuta. Popolnoma enako, pod istimi argumenti kot jih vi 

sami zagovarjate, zakaj bi predlagali zamenjavo. Zelo logično. Ali bom prosil strokovnjaka, 

ki ima največ izkušenj na statutarno-pravni komisiji, to je g. Vodopivca, ali sem kaj narobe 

pravno povedal?   

  

Matej Arčon, župan:  

Repliko na g. Miklaviča ima svetnica Karmen Saksida.  

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Najprej zahvala g. Golobu, ker je vsaj priznal, da je naš predlog v skladu s statutom.   Gospe 

in gospodje, mi smo dolžni delati po statutu. Še enkrat vam bom prebrala člen statuta: 

«Predsednik nadzornega odbora in večina članov so imenovani izmed kandidatov, ki so jih 

predlagali svetniki svetniške manjšine v kolikor je le– ta v trenutku volitev nadzornega 

odbora znana.« O svetniški večini ne govori statut. Svetniška manjšina je deklarirano znana 

od ustanovne seje mestnega sveta.   

 Nehajmo se »prepucavati«, bom uporabila tak malo grd izraz, privoščimo si en normalen 

petkov popoldan, izglasujmo komisijo po statutu in pojdimo domov.   

  

Matej Arčon, župan: Aleš 

Markočič, izvolite.  

  

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

Moram reči, da je bila na naši komisiji podobna diskusija, kot je sedaj tu. Nismo se namreč 

mogli zediniti kaj je koalicija, kaj je opozicija oziroma kje ni nobeden. Ampak potem je pač 

povedal g.  Valter, da so se oni edini deklarirali kot opozicija, kot predsednik sem tudi 

vprašal ostale člane, ki so v naši komisiji in v bistvu smo potem šli na glasovanje po 
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posameznih kandidatih, ki so bili tam. Tako, da mi smo prišli do tega predloga, ki je danes 

na mizi. Verjamem, da tudi ostale komisije niso idealne, ampak so pa optimalne.  

Treba je vedeti, da so nekateri svetniki oziroma tudi stranke predlagale točno toliko članov, 

kolikor predvidevajo, da jih bodo imeli v komisiji in smo imeli mi kot komisija zelo zvezane 

roke, tako da verjamem, da smo mi kot naša komisija to nalogo opravili optimalno. Še 

enkrat poudarjam, da verjamem, da ne idealno, na kar smo tudi opozorili, da Lista Gregorja 

Veličkova ni nikjer, ampak žal rešitve nismo dobili in predlog je takšen, kakršen je danes 

tu.  

 Morda pa kakor nekateri pravijo, se bo nekdo še deklariral kot opozicija in bomo takrat tudi 

morda še kakega člana zamenjali v nadzornem odboru.   

  

Matej Arčon, župan:  

Eno zanimivo vprašanje je to, če danes nekdo od teh treh strank reče, da je pa svetniška 

manjšina, imamo vso pravico, da ta nadzorni odbor potrdimo. Čez en mesec ali dva reče, 

da vstopa v koalicijo. Ali smo dolžni nadzorni odbor menjati ali ne, ker tam piše, da samo 

na dan glasovanja?   

  Najprej replika, svetnica Ana Jug, izvolite.  

  

Svetnica Ana Jug:  

Rada bi en komentar na ta 35. člen statuta, ki smo ga prej slišali.    

 Bistvo tega nadzornega odbora je nadzor. To pomeni, sam sebe ne moreš nadzirati.  G. 

Golob me je prej malenkost izzval, saj sem samo jaz vedela, da je mene. Ampak tako naj 

bo. G. Golob se je danes deklariral za koalicijo, to pomeni, da v nadzornem odboru njegova 

lista nima kaj početi, ker bo sama sebe nadzirala in če nimamo opredelitev za 

posameznike, se dajmo opredeliti kdo je tisti, ki bi lahko vsebinsko nadziral. Vemo, da 

imamo kandidate SD-ja, ki so predlagani in dajmo zbrati še takega kandidata, ki ne bo sam 

sebe nadziral, ker vemo kdo je koalicija.   

  

Matej Arčon, župan:  

G. Golob, ste izzvani? izvolite.  

  

Svetnik dr. Robert Golob:  

Če bi izvajanje držalo, po katerem naj bi bila v nadzornem odboru samo svetniška manjšina, 

kar je ravnokar obrazložila ga. Ana Jug, potem bi tako pisalo v statutu. V statutu ne piše, 

da mora biti v nadzornem odboru samo svetniška manjšina, ker potem bi imel SD pet 

članov. Ste pravnica, zakaj obračate te stvari?  

  

Matej Arčon, župan:  

Izvolite.  

  

Svetnica Ana Jug:  

Samo da odgovorim na to, ker so to pa že malo žalitve. Ne bi se pustila žaliti.   

 Opozorila sem na vsebino. Mislim, da smo toliko pravniki, ampak vsaj sama sem toliko, da 

vem, da zakon govori tudi o neki vsebini, da ni paragraf samo paragraf, da ni samo besedna 

razlaga. Opozorila sem na vsebino, kaj nadzorni odbor dela. Nadzorni odbor nadzira, to 

pomeni sam sebe ali pa nekoga drugega, zato sem predlagala, da v nadzornem odboru ni 

koalicije. To je to. Vi ste se opredelil za koalicijo in bi prosila, če lahko svojega člana 

umaknete, pa bomo v skladu s statutom in dejansko vsebino.   

  

Matej Arčon, župan:  

Da, vendar bi enak očitek veljal potem za Boruta Mozetiča in Valterja Breščaka, se pravi 

za SDS verjetno in NSi. Ne smemo tu enačiti in opredeljevati.   
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 Glejte, če bo potrebno bomo naredili tudi pet, deset minut odmora. Sam sem v mestnem 

svetu od leta 1998 in se ne spomnim, kdaj je nadzorni odbor se opredeljeval, glasoval ali 

se sam sebe preglasoval. Nadzorni odbor je pač opravljal nadzore nad delovanjem in 

poslovanjem občine in kar se spominjam, sem vedno soglasno sprejel neka stališča, ker 

gre za strokovni nadzor in se tam ni opredeljeval, ali se vsaj ljudje niso opredeljevali kot 

svetniška večina ali manjšina, ker gre za strogi nadzor poslovanja in delovanja občine kot 

take.  

  Svetnik Tomaž Jug imate repliko na Aleša Markočiča, izvolite.  

  

Svetnik Tomaž Jug:  

Mislim, da po statutu jasno piše, da sta v nadzornem odboru dva člana koalicije in trije člani 

opozicije oziroma manjšine. Dva člana sta načeloma lahko brez nobenih težav v koaliciji in 

to ni čisto nič sporno. Piše v statutu.  

 Drugo vprašanje ki je, je pa vprašanje prav neopredeljenih. Zato, ker po mojem mnenju 

neopredeljene ne moremo smatrati ne kot večino, ne kot manjšino, ker bodo glasovali glede 

na njihovo vest, ne glede na neke sporazume, ker jih nimajo. To dejstvo, da imamo večino, 

v resnici imamo trenutno večino, večino neopredeljenih, kar pomeni, da tu imamo tri pole. 

Imamo neopredeljene, ki so večina in imamo dve manjšini, če hočemo tako gledati, to je 

koalicija in opozicija in sedaj tu iskati točen konsenz, kako se bo to uredilo, mislim, da je 

precej težka rešitev.   

 Tretja stvar je pa mogoče vprašanje ali je pametno ali smiselno, da ena stranka drži 

dejansko večino nadzora, ker se tu potem pojavljajo še druga politična vprašanja, tako, da 

sam tu nimam odgovora v tem trenutku.   

 Želel sem samo opozoriti na nekaj točk, ki se mi zdijo pomembne, da ne bomo preveč 

zašli.  

  

Matej Arčon, župan:  

Replika, svetnik Tomaž Slokar.  Izvolite.  

  

Svetnik  mag. Tomaž Slokar:  

Sicer sem se prijavil na razpravo, vendar ne bom porabil pet minut zato, da bomo mogoče 

prej končali, ker je rekla ga. Karmen, da je lepo vreme. Se strinjam.   

 Že prej je kolega Harej povedal glede teh zadev - svetniška večina, svetniška manjšina, 

če to kaj pomeni, jaz se danes pač deklariram za konstruktivno opozicijo.  

Dokler ni kakršnegakoli drugega dogovora bo naš kandidat z veseljem sodeloval z 

opozicijskimi člani v tej komisiji in mislim, da že sami po sebi kot stranka, tudi če bi bili v 

koaliciji, bi bili veseli, da imamo nekoga v nadzornem odboru, ker to pomeni, da imamo že 

znotraj strankarski nadzor, da nas nekdo nadzira. Mislim, da je samokontrola prva 

varovalka s katero preprečimo kakršnekoli morebitne zlorabe, tako da sam Slovensko 

demokratsko stranko danes deklariram do nadaljnjega kot konstruktivno opozicijo tako, kot 

smo to delali v prejšnjem mandatu in bomo delali še naprej odgovorno, pravično in pošteno.   

  

Matej Arčon, župan:  

Problem je rešen. Očitno replik, spoštovani g. Vodopivec, kot ste tudi sam ugotovil, ste imel 

že dovolj. Repliko dajem g. Simonu Rosiču.  

  

Svetnik Simon Rosič:   

Mislim, da je sedaj kolega kar razrešil eno veliko zagato. Če prav razumem so sedaj noter.   

 Najprej se bom dotaknil tega drugega odstavka 35. člena. Še enkrat poudarjam, večkrat 

je bilo že rečeno in govori izključno o manjšini, izključno o manjšini. Prvi sem tu noter, ki 

bom nenehno zagovarjal, da se bo tu delalo v skladu z zakonom. Se pravi, to moramo 

upoštevati.  
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 Moram reči, da sem bil relativno zmeden, kako bi lahko rešili to zagato, ker nismo dobili 

odgovor na vprašanje, ali je ta predlog v skladu s statutom. Ni se vedelo, kaj je s to 

kandidaturo te kandidatke. Mislim pa, da je sedaj gospod razrešil nastali problem, kajti če 

se ne motim je noter njihov kandidat in v tem momentu je ta komisija na nek način skladna 

s statutom. Imamo tri člane manjšine, tako, da mislim, da je bil ta gordijski vozel na nek 

način resnično prerezan. To je to.   

  

Matej Arčon, župan:  

Replika, Miran Vidmar.  

  

Svetnik Miran Vidmar:  

Tudi sam ne bi repliciral, ampak bi samo nekaj poudaril.   

 Poudaril bi, da sam začetek naše sestave, kako se bomo deklarirali na samih 

predpripravah na prvo sejo in tudi mi smo se predstavili tako, da bomo delovali mi - Zveza 

za Primorsko in svetniška skupina Zveza za Primorsko ter Gregor Veličkov, Lista Gregorja 

Veličkova, v opoziciji in danes, ko sem poslušal, vam povem, da smo se  sestajali tudi pred 

samimi sejami in se deklarirali kot opozicija.  

  Torej, danes tudi sam rečem, da Zveza za Primorsko in Lista Gregorja Veličkova je 

deklarirana kot opozicijska stranka in tako tudi nam pripada član v nadzornem odboru. 

Sedaj se tako sprašujem, tisti oziroma nekateri, ki ste koalicija, ste tudi s figami v žepu.   

Ste deklarirani kot ena umetna koalicija, ampak radi bi bili v opoziciji. Mi, razen Socialnih 

demokratov, smo bili tisti ta drugi, župan, tudi vi ste sam spraševal, kako je to mogoče, pač 

mi se deklariramo od danes naprej kot konstruktivna opozicija.   

  

Matej Arčon, župan:  

Spoštovani svetnik Miran Vidmar. Lepo vas prosim, če ste korekten. Danes ste prvič javno 

to povedal. Povedal ste na sestanku vodij svetniških skupin, da ste opozicija. Ko sem v 

mojem slavnostnem nagovoru opredelil, da obstaja opozicija in da bomo tako tudi delovali, 

kot je povzel tudi svetnik Vodopivec, ste prišel k meni in ste rekel, da vi niste opozicija. Nič 

ni narobe, vendar bodite korekten in isto vaš svetniški kolega Gregor Veličkov. Danes ste 

prvič javno to povedali. Toliko o korektnosti, takrat vam ni ugajalo, potem bi vam ugajalo, 

sedaj vam pa spet ne ugaja. V redu, spoštujem vašo odločitev. Samo bodite korektni.  

  

Svetnik Miran Vidmar:  

Spoštovani g. župan. Mi smo čakali na povabilo. Povabila ni bilo.  

  

Matej Arčon, župan:  

V redu, v redu. Saj se strinjam.   

  

Svetnik Miran Vidmar:  

Hvala.  

  

Matej Arčon, župan:  

Dr. Robert Golob je že imel razpravo, repliko ste imel potem na Vidmarja. Zadnja, izvolite.    

  

Svetnik dr. Robert Golob:  

Moram reči, da ni nič narobe, če se je g. Vidmar deklariral, tudi SDS ne, se je vsaj začel 

odvijati klobčič manjšine in večine, tako, da je bila ta točka zelo koristna oziroma, da bomo 

vsaj vedeli, kdo je v manjšini in v večini. Če bi nadaljevali še petnajst minut bi izbezljali po 

moje vse zajce iz grma, vendar ni važno.   

 Vseeno bi predlagal pavzo zaradi tega, ker imamo sedaj vsaj tri stranke, ki so v manjšini 

in naj se poskušajo dogovoriti, ali si razdelijo ta tri mesta ali ne in da potem vidimo, ali 
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spreminjamo predlog ali ne. Mislim, da je to pošteno. Lahko bomo spremenili, lahko ne. 

Potem gremo na glasovanje, če ni več razprave.  

  

Matej Arčon, župan:  

Pavze ne bo. Predlog je na mizi, kolega Slokar je to povedal. Kontra pisnega predloga ni 

bilo.   

 Še nekaj bom povedal, kar mi je pravkar sporočil Miran Ljucovič. Predloga v 

kandidacijskem postopku ZZP komisija ni upoštevala, ker je stranka dala kandidata, ki ima 

nezdružljivo funkcijo člana nadzornega sveta in predsednice sveta KS.   

 Če ni dodatnega predloga, bom ta predlog komisije dal tudi na glasovanje. Svetnik Tomaž 

Slokar, Valter Vodopivec je že imel, Klemen Miklavič ste že imeli razpravo. Najprej bomo 

glasovali o tem predlogu, ki ga je dala komisija in prosim SMC, če lahko.   

  Svetnica Karmen Saksida, izvolite.   

  

Svetnica Karmen Saksida:  

Samo malo za šalo, malo zares, predlagam, da reskiramo še petnajst minut tega lepega 

petkovega popoldneva in mogoče bomo res ugotovili, kdo je v opoziciji in kdo v koaliciji, 

ker bi bilo res dobro za nadaljnje delo vnaprej.     

  

Matej Arčon, župan:  

Še kdo? Če ni, zaključujem razpravo.    

 Na glasovanje dajem predlog Sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, da se v Nadzorni odbor MONG imenujejo Miloš Pavlica kot predsednik 

in člani Urška Pirih Čargo, Borut Mozetič, Darjo Bon ter Valter Breščak. Glasujemo.  

  

Od 31 svetnikov jih je 24 glasovalo za, 6 proti.  

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

Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, 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, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.  

PROTI so glasovali: Kristina Bratož, Ana Jug, Tatjana Krapše, Klemen Miklavič, Simon 

Rosič, Miran Vidmar.  

Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16  

   

  

S tem smo tudi zaključili 2. izredno sejo mestnega sveta. Naslednja bo 22. decembra. Za 

tiste, ki želite, bo sedaj predstavitev sestave proračuna in v ponedeljek je sestanek vodij 

svetniških skupin ob 15. uri. Miran bo poslal vabilo v vednost. Tam bomo spregovorili o 

odnosih občina - univerza in o gradivu za naslednjo sejo mestnega sveta.   Hvala lepa, lep 

preostanek dneva še naprej in lep vikend.   

  

  

  

Seja je bila zaključena ob 15.25 uri.   

  

  

  

                Miran Ljucovič                           Matej Arčon    

PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                    ŽUPAN                  
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               OVERITELJA ZAPISNIKA:  

  

  

________________________________         __________________________________  

Jožef Leban                                                     Stanko Žgavc       


