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Številka: 900-5/2013-38 
Nova Gorica,  21. marec 2013 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
26. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. marca  2013 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 30 svetnikov, in sicer: Dejana Baša, Tomaž 
Belingar, mag. Beseničar Pregelj Lara, mag. Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja 
Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, mag., Aleš Jakin, Miro Kerševan, mag. Darinka 
Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 
mag. Uroš Saksida, mag. Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor 
Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal in Stanko Žgavc.     
 
Opravičeno odsoten: Tomaž Zarifa 
 
Odsoten: dr. Robert Golob 
 
Seji so prisostvovali: 

 mag. Vesna Mikuž,  direktorica občinske uprave 

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

 Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  

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

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

 Andrej Miška, direktor Komunale Nova Gorica d.d. 

 Dr. Marko Vudrag, v.d. direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica   

 Nada Uršič Debeljak, direktorica Ljudske univerze Nova Gorica  

 Dejan Vidic, direktor Mladinskega centra nova Gorica  

 Prof. Gregor Bizjak, predstavnik Fakultete za elektrotehniko   

 Marko Boček, predstavnik podjetja Adesco d.o.o., Velenje  

 Branko Kašnik, predstavnik Inštituta za javno zasebno partnerstvo  

 Nataša Leban, direktorica Stanovanjskega sklada MONG.   
  

  
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 
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- Milojka Valantič 

- Aleš Jakin. 

Od 26 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton 
Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, 
Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Valter Vodopivec, Robert 
Žerjal, Stanko Žgavc. 
 
Matej Arčon, župan: 

Na sejo so bili vabljeni k 6. točki direktor Komunale Nova Gorica d.d., k 8. točki direktor 
Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica, k 8. točki direktorica Ljudske univerze Nova 
Gorica, k 10. točki direktor Mladinskega centra Nova Gorica, k 11. točki Gregor Bizjak, 
predstavnik Fakultete za elektrotehniko, Marko Boček, predstavnik podjetja Adesco 
d.o.o., Velenje in Branko Kačnik, predstavnik Inštituta za javno zasebno partnerstvo, k 
12. točki direktorica Stanovanjskega sklada MONG.   

Tokrat na dnevnem redu nimamo hitrih postopkov. Svetniki ste pred začetkom 
seje dobili po elektronski pošti manjkajoča odgovora in obvestilo o zadržanju sklepa 
mestnega sveta z dne  21. februarja.  Predlagam, da se sklep o zadržanju uvrsti na 15. A 
točko.  

Naj vas hkrati tudi obvestim, da se utegne zgoditi, da 15. točke lahko tudi ne 
bomo obravnavali, ker je odvisno od seje občinskega sveta v Šempetru. Dob ili smo 
namreč obvestilo, da se utegne zgoditi, da te točke ne bodo obravnavali. Ker je vezana 
seveda na njih in če bomo do takrat obveščeni, te točke ne bomo obravnavali, ampak 
vseeno predlagam, da ostane na dnevnem redu.   

Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. Svetnik Miran Müllner, izvolite. 
  

Svetnik Miran Müllner:  

Mislim, da je prav, da rečemo nekaj tudi o današnjem dnevnem redu.  
Najprej bi župana opozoril glede te 15. točke, ali bomo obravnavali, ali ne, ali smo 

odvisni od Šempetra, ali ne, to ne bi smelo biti razlog za naše delo. Mislim, da smo točko  
obravnavali na sestanku vodij svetniških skupin in kar je bilo tam dorečeno je prav, da gre 
na mestni svet, oziroma, da se tam umika, ali ne.  

Manjka mi še zmeraj odgovor občinske uprave, ko sem pred dvema sejama 
predlagal, da bi se v bivši Občini Nova Gorica oziroma v bivših celotnih goriških občinah,  
izvedel referendum, da se združijo spet te občine, kajti ta razlog, ki ste ga sedaj povedal, 
da na vsaki seji čakamo, kaj bodo rekli v Šempetru, kaj bodo rekli v Kanalu, kaj bomo 
rekli mi v Novi Gorici, samo zavira vse postopke. Dejansko potem vidimo, da na podlagi 
tega mestna občina ne more iti naprej in se ne more razvijati zaradi tega, ker ta prava 
demokracija tako, kot je zapisana v Ustavi Republike Slovenije, se ne more izvajati. Tako, 
da bi res prosil, če mi lahko podate odgovor na tisto, ne samo čakamo odgovore občin, 
sicer od tistega sem prebral, župani, ki so lokalni šerifi se posmehljivo obnašajo do tega 
predloga, ampak moj predlog je bil podan v smislu povečanja učinkovitosti demokracije in 
možnosti napredka gospodarstva, ampak o tem kdaj drugič.  

Druga stvar pa je uvrstitev te 15. A točke, ki smo jo dobili pred nekaj minutami. 
Mislim, da takega sklepa ne moremo sprejemati, pa ne zaradi tega, ker se pač očita, da 
je ta sklep v nasprotju s splošnimi akti občine. Menim, da je zmeraj v glavi potrebno 
navesti, kateri so tisti splošni akti občine, kateri členi opredeljujejo to in zakaj je ta sklep v 
nasprotju tako kot je napisan. Mislim, da ni napisan pravilno in če tudi za svetnike velja, 
da se moramo držati procedure, potem je prav, da tudi občinska uprava tako deluje tako, 
ali da daste pojasnilo, ali da popravite ta sklep, saj ta sklep dejansko ne zdrži, ne pije 
vode.  
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Matej Arčon, župan: 

Glejte, strokovne službe so me k 15. A točki obvestile, da moram ta sklep zadržati in ga v 
skladu s statutom podati v ponovno odločanje. Če se boste pač odločili drugače, je 
odločitev vas, svetnic in svetnikov.  
 Če ni več razprave, dajem na glasovanje razširitev dnevnega reda s 15. A 
točko, kjer potrebujemo, da se uvrsti 17 glasov. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 23 glasovalo za, 1 proti. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Anton Peršič, Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov, Valter 
Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI je glasoval: Miran Müllner. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 

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

1. Potrditev zapisnika 25. seje mestnega sveta, ki je bila 21. februarja 2013    
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
4. Poročilo o izvršenih sklepih 25. seje mestnega sveta, ki je bila dne 21. februarja 

2013  
5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   
6. Predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe 

ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb 
varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d. in o podaji soglasja k 
predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb 

7. Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG (druga obravnava) 
8. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o aktivnem pristopu k uresničevanju 

alkoholne politike za zmanjšanje neenakosti v zdravju Severne Primorske 
(Goriške statistične) regije 

9. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim načrtom Ljudske univerze Nova Gorica za 
šolsko leto 2012/13, poslovnim poročilom za leto 2012 in finančnim načrtom za 
leto 2013  

10. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Mladinskega centra Nova 
Gorica za leto 2012, programom dela in finančnim načrtom za leto 2013 

11. Predlog Sklepa o podaji soglasja k pričetku postopka podelitve koncesije za 
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave 
v MONG 

12. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila javnega sklada Stanovanjski sklad 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2012, finančnega načrta za leto 2013 in 
izhodišč za pripravo strategije delovanja sklada v obdobju 2014 - 2021 
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13. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega 
sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013 

14. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v 
letu 2013 – nakup parc. št. 1460/3 k.o. Nova Gorica in solastniški delež do 2/3 
parc. št. 104 in 444/2 k.o. Stara Gora. 

15. Predlog Sklepa o potrditvi spremenjenih prilog h Koncesijski pogodbi o izvajanju 
izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa. 

15. A Zadržanje sklepa Mestnega sveta MONG št. 007-10/2012-5 z dne 21. februarja 

2013. 

 

1. točka dnevnega reda 
Potrditev zapisnika 25. seje mestnega sveta, ki je bila 21. februarja 2013  
 

Matej Arčon, župan: 

Odpiram razpravo.  
Ker razprave ni, dajem na glasovanje potrditev zapisnika 25. seje mestnega 

sveta, ki je bila 21. februarja 2013. Glasujemo. 

 
Od 28 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Robert 
Žerjal, Stanko Žgavc. 
Zapisnik 25. seje mestnega sveta, ki je bila 21. februarja 2013, je bil sprejet.  
 

PRILOGA 1 

 

 

 

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

 
Matej Arčon, župan: 

Prijava na razpravo. Srečko Tratnik, izvolite. 
  
Svetnik Srečko Tratnik: 
V tem mestnem svetu, rekel bom eno tako čudno besedo, že drugi mandat drsam 
vprašanje o nadhodu čez solkansko obvoznico po prehodu preko galerije in vedno znova, 
ko postavim to vprašanje, me občinske službe razveselijo z drugo varianto oziroma 
odgovorom, skupni imenovalec vseh odgovor pa je: »Dragi moj, pozabi na ta nadhod, ker 
ga itak nikoli ne bomo zgradili.«   

V tokratnem odgovoru, ko sem vprašal, kdaj bo ta prehod narejen, je napisano 
sicer, da je bila idejna rešitev prostorsko usklajena, vendar, da je izvedba takega objekta 
tehnično in prostorsko dokaj zahtevna. Normalno je, da je prostorsko in tehnično dokaj 
zahtevna. To je sedaj vprašanje, ki je odprto šest let. Se pravi, v teh šestih letih nimamo 
strokovnjakov, da bi ta problem prostorsko rešili, čeprav je bilo prostorsko usklajeno. 
Torej, ne vem, s čim se ukvarjajo v tem oddelku. Poleg tega navajajo, da terja ta 
investicija razmeroma velika denarna sredstva in zato doslej še ni bila uresničena. 
Kakšna velika denarna sredstva?  
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Že v začetku tega mandata smo se zmenili pri proračunu oziroma smo sprejeli 
rebalans, v katerem smo dovolili zadolževanje. Danes nam ostajajo sredstva na žiro 
računu, zadolževanja ni bilo, investicij pa tudi ne. Ne gredo mi skupaj te logike teh 
odgovorov. Tako, da bi najrajši videl, da mi oddelek odgovori, da tega nadhoda pač ne 
bo. Naselja nad obvoznico bodo ostala z Novo Gorico nepovezana, ljudje bodo hodili po 
obvoznici izpostavljeni nevarnosti, da ne omenim še tega, da zaradi tega nadhoda ljudje, 
ki obiskujejo cerkev, hodijo po tej obvoznici in se tudi oni izpostavljajo nevarnosti na 
obvoznici.  

Tako, da sem kar nekako razočaram zaradi vsega tega. Razočaran zato, ker 
očitno občinske službe tega ne nameravajo narediti in nimajo korajže, vendar bi 
povedale, da tega ne bodo naredili. To bi povedali in stvar bi bila zaključena.  
 
Matej Arčon, župan: 

Ana Marija Rijavec, izvolite.  
 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 

Zahvaljujem se za oba odgovora. Najprej za odgovor, ki mi ga je nudila projektna pisarna 
glede Living Fountains, torej za projekte, ki se izvajajo v okviru črpanja evropskih 
sredstev, in sicer kali, vodnjaki in tako naprej. Zelo pohvalno, vendar bi ob tej priliki 
projektni pisarni in seveda tudi mestni občini predlagala, da se v naslednjem letu ali v 
naslednjem proračunu upošteva dejansko projekt oživljanja kalov na Trnovsko–Banjški 
planoti z namenom, in sicer namembnost uporabe, potem cilji in pridobitev za podeželje 
in seveda tudi pravočasno črpanje evropskih sredstev in priprava projektov. Zato sem to 
danes namenoma povedala. To je eno. Torej, hvala lepa za odgovor.  

Drugi odgovor pa se je nanašal na že dvomesečno ali trimesečno vprašanje o 
dokumentih, ki zadevajo mrliško vežico v Rožni Dolini.  

Urad direktorja občinske uprave mi je posredoval odgovor, da je krajevna 
skupnost vprašala, če sem upravičena ali če so dokumenti zaupni. Ne vem, če je bilo to 
vmesno vprašanje. Imam občutek, da se nekako zavlačuje, vendar občina seveda 
zahteva, da se dokumenti dostavijo in upam, da če niso bili dostavljeni v tem času, da 
bodo dostavljeni najkasneje do naslednje seje.  

 

PRILOGA 2,3 

 
 

 
3. točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov 
 

Matej Arčon, župan: 

Prvi je svetnik Aleš Jakin, pripravi naj se Robert Žerjal. Izvolite, g. Jakin. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 

Imam eno kratko pobudo, niti ne pobudo, bolj prošnjo g. županu glede stanja v HIT-u.  
Vemo, da poslovanje katastrofalno pada in glede na to, da je občina odvisna od 

HIT-a v smislu koncesijske dajatve, v smislu dohodnine, v smislu zaposlovanja, bi že v 
tretje prosil g. župana, če lahko na naslednjo sejo povabi našega predstavnika v 
nadzornem svetu in ker je že prilika mogoče še novega, ali je sojen ali nesojen, 
predsednika uprave g. Picigo, da nam tu na tem mestu povesta, kaj se dogaja s HIT-om, 
kam gre HIT in kakšna je sploh vizija, da  bomo to naše podjetje speljali kamor je treba.  

 
Matej Arčon, župan: 
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Hvala za vašo pobudo, ki jo tudi sprejmem, ampak ne na seji mestnega sveta. To 
nameravam prihodnji teden. Jutri imamo tudi sestanek z lastniki tega podjetja, kjer se 
bomo pač seznanili z njihovimi stališči in bi prihodnji teden to organizirali in povabili vse 
svetnice in svetnike in pred javnostjo dobili tudi kakšno pomembno informacijo.   

G. Robert Žerjal, pripravi naj se Ana Marija Rijavec. 
 
Svetnik Robert Žerjal: 

Bom relativno kratek s tem vprašanjem.  
Nekje v letošnjem letu se zaključuje priprava evropskega finančnega okvirja 

2014–2020, kjer se tudi ve, da naj bi se sredstva za kohezijsko politiko zmanjšala nekje 
za 8 %, za skupno kmetijsko politiko 11 % in razveseljivo pa je, da naj bi Slovenija do leta 
2020 le ohranila status prejemnice evropskih sredstev. Vemo tudi, da se Slovenija in 
druge evropske države ter regije v letu 2013 intenzivno pripravljajo na črpanje teh 
zmanjšanih sredstev, pri  čemer morajo slediti pristopom evropske komisije, ki med 
drugim predlaga razvoj strategije pametne specializacije, kot predpogoj za črpanje 
strukturnih in kohezijskih skladov.  

Se pravi, ta predpogoj je pomemben in zato mislim, da je strategija pametne 
specializacije nujna pri pripravi dokumentov in se začne z oblikovanjem skupne vizije 
poslovnega, javnega in znanstveno izobraževalnega sektorja za preoblikovanje 
regionalnega gospodarstva v dolgoročno globalno bolj  konkurenčno in trajnostno 
gospodarstvo. Se pravi, zahteva sodelovanje vseh treh sektorjev v posamezni regiji ali 
državi. Središče tega oblikovalnega procesa je definiranje prioritet gospodarskega 
razvoja temelječega na znanju, inovacijah in ustvarjalnosti, ki so bile identificirane na 
podlagi regiji lastnih prednosti in potencialov. Specifične konkurenčne prednosti regije naj 
bi bile v teh programih izpostavljene. Koncept evropske komisije in OECD stremi k 
koncentraciji virov, poudarjanju konkurenčnih prednosti in povezovanju regionalnih 
dosežkov in virov za boljše izkoriščanje kohezijskih in strukturnih sredstev.  

Zato sprašujem, kako je MONG neposredno in posredno vključena v procese 
priprave razvojnih strategij na nacionalnem oziroma državnem nivoju ter na regionalnem 
in medregionalnem oziroma čezmejnem nivoju v okviru Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje Gorica za črpanje kohezijskih sredstev Evropske unije v obdobju 
2014–2020? 

PRILOGA 4 

 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Ana Marija Rijavec, pripravi naj se Anton Peršič. 
 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 
Name so se spet obrnili stanovalci Rutarjeve in Prešernove ulice, saj sem enkrat že 
podala to pobudo, vendar mislim, da sedaj, ko je pomlad, je za to intervencijo dejansko 
pravi čas.  

Torej, podajam ponovno pobudo za odstranitev iglastih dreves na Rutarjevi in 
Prešernovi ulici. Stanovalci ponovno prosijo, da bi ustrezne občinske službe pregledale 
vsa iglasta drevesa na omenjenih ulicah, ki delajo škodo in so ponekod celo nevarna, ker 
so prerasla višino do streh, veje se lomijo, korenine pa segajo globoko pod stavbe in 
ponekod mašijo kanalizacijo.  

Pregled starejših iglastih dreves, ki so potrebne odstranitve so tudi v drugih 
predelih mesta Nove Gorice, zato predlagam, da se ustrezne službe sistematično lotijo 
pregledovanja  dreves in jih po potrebi prežagajo ali pa samo veje. Sami bodo vedeli 
kakšne intervencije so potrebne.  

Priporočam pa, da se obvesti stanovalce teh ulic pred začetno sanacijo in se z 
njimi pogovorijo, kajti le oni bodo vedeli povedati, kakšno škodo in nevarnost jim 
povzročajo ta drevesa.  
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PRILOGA 5 
 

Matej Arčon, župan: 

Anton Peršič, pripravi naj se Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Anton Peršič: 

Imam predlog.  
Pred dvema dnevoma, to je bilo v torek, je mestna občina organ izirala v avli 

občinske stavbe javno predstavitev urbanistične delavnice - urejanje vrtičkov v Novi 
Gorici, ki so jo pripravili študentje Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Analiza 
obstoječega stanja kaže, da ima urejanje vrtičkov v MONG bogato tradicijo, saj so vrtički 
razporejeni po vsem mestu. Vrtički postajajo vedno bolj priljubljena prostočasna 
dejavnost, veliko gospodinjstev pa si tudi želi, da bi sami pridelovali svojo zelenjavo in 
tudi sadje ter tako zadovoljili svojim željam po zdravi prehrani.  

Anketa je pokazala, da si veliko občanov želi imeti vrtičke. Nova Gorica ima veliko 
zelenih površin, ki bi jih v prihodnosti lahko uporabili za vrtičke. To je pozitivno tudi z 
vidika samooskrbe s hrano, za kar se tudi sam prizadevam. Vrtički v Novi Gorici danes 
niso tipizirani in urejeni. Urbanistična delavnica pa nam je po svojih predlogih ponudila 
tudi te rešitve. Ker smo že v času, ko se urejajo spomladanska dela v vrtovih, novih 
površin pa še nimamo povsem definiranih, to so lokacije, prostorska ureditev, se moramo 
odločiti, da vsaj poskusno ponudimo in uredimo nekaj lokacij primernih za vrtičke.  

Zato predlagam, da izberemo ustrezne lokacije v lasti mestne občine, ki so zato 
primerne in dokumentacijsko manj zahtevne ter jih ponudimo zainteresiranim občanom v 
uporabo. Uporabimo gradivo delavnic za strokovno podlago pri urejanju prostorskega 
načrtovanja. Na mestni občini pripravimo in sprejmemo odlok o vrtičkih. Pripravimo 
vrtičkarski red za najemnike vrtičkov.  

Torej, za nadaljevanje že začetih aktivnosti naredimo še en korak za prehod iz 
teorije v prakso.  

PRILOGA 6 

 
Matej Arčon, župan: 
Hvala za vašo pobudo in čisto kratek komentar.  

Se strinjam in mislim, da bo v kratkem sestanek na katerega boste tudi sam 
povabljen. Mi smo že imeli informativni sestanek z Mestnimi storitvami d.o.o., ki bodo 
glede na prakso, ki jo imajo druga mesta, pripravili odlok ali pravilnik in sem vesel in 
zadovoljen, da ste pripravljeni dati tudi vaš prispevek tako kot do sedaj. Med drugim pa 
tudi pripravljajo strokovne službe organizacijo okrogle mize, ki je bila tudi napovedana, 
tako, da vas bomo na ta sestanek povabili.  

Valter Vodopivec, pripravi naj se Patricija Šulin. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Imam svetniško vprašanje. 
V zadnjem obdobju se je na lokalnih cestah v Krajevni skupnosti Rožna Dolina 

pojavilo večje število zemeljskih plazov, ki ogrožajo lokalne ceste. Vsi plazovi se 
pojavljajo praviloma pod cestnim telesom, kar daje slutiti, da imajo morda deloma vzroke 
tudi v pomanjkljivem vzdrževanju odvodnjavanja meteornih voda s cestišč.  

Pristojne službe Mestne občine Nova Gorica sprašujem, ali imajo pripravljen 
akcijski načrt, kako bodo sanirali omenjene plazove, tako s časovnega vidika kot tudi z 
vidika finančnih stroškov, ki bodo sledili sami sanaciji? Upam, da bo sanacija tekoča in 
čim prejšnja.  

PRILOGA 7 

 
Matej Arčon, župan:  
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Patricija Šulin, pripravi naj se Miran Müllner. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 

Imam samo eno svetniško vprašanje, ki se nanaša sicer na več področij. Začela pa bom 
takole.   

Sprejeli smo proračun 2012, rebalans proračuna 2012, proračun 2013, rebalans 
proračuna 2013, pa kljub temu se večji projekti, ki so predvideni v proračunu, še niso 
začeli izvajati.   

V skladu z načrtom razvojnih projektov naj bi se začela tudi izgradnja vodovodov 
po KS in v mestu že v letošnjem letu. Zanima me, kdaj se bo pričela izgradnja, saj občani 
predvsem tisti, ki vodovoda še nimajo ali imajo dotrajan vodovod, nestrpno pričakujejo 
vsaj začetek gradnje?  

Prav tako me zanima, kdaj se bo začelo urejanje Borovega gozdička in celostna 
ureditev zadevnega območja, saj je v skladu z NRP tako kot začetek predviden tudi 
zaključek izgradnje celotnega projekta že letos. Območje pa je funkcionalno že več let 
neurejeno in predstavlja slabo sliko ob vstopu v naše mesto.  

Letos naj bi se začela tudi izgradnja servisnega objekta Športnega parka Nova 
Gorica, zato me zanima, kdaj se bo gradnja pričela, saj se pomikamo že v mesec april.  

Upam sicer, da tudi vsi ostali še letos predvideni začetki gradnje projektov v NRP 
ne bodo ponovno pomaknjeni v prihodnja leta.  
 

PRILOGA 8 
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Miran Müllner, pripravi naj se Darinka Kozinc. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Imel bi vprašanje in pobudo, in sicer vprašanje glede vodovoda v Ravnici, pobuda pa bo 
v prišla v pisni obliki glede EZTS in imenovanja novih članov, kjer predlagam, da se te 
stvari malo revidirajo in spremenijo, kajti EZTS zaradi tega ne more zaživeti. 

Rad pa bi poudaril moje vprašanje glede vodovoda v Ravnici. G. župan, 
sprašujem, ali imajo vsi krajani vasi Ravnica možnost, da se priklopijo na vodovod, če 
nimajo, zakaj nimajo in kdaj ter pod kakšnimi pogoji bodo imeli to možnost?  
 

Svetnik je podal še pismeno pobudo v zvezi z Evropskim združenjem za teritorialno 
sodelovanje (EZTS) in vprašanje glede višine porabljenih sredstev v letošnji zimi za 
opravljanje zimske službe.  

 PRILOGA 9 
 
Matej Arčon, župan: 

Darinka Kozinc, pripravi naj se Gregor Veličkov. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Imam pobudo, ki je prišla iz KS Solkan in od njenega predsednika sveta KS Joška 
Lebana.  

Podjetje MINI GO je od župnije Solkan odkupilo bivšo trgovino Mercator na Trgu 
M. A. Plenčiča in pripadajoči del zemljišča, ki je v naravi del Trga Jožeta Srebrniča. Na 
tem delu zemljišča (na zgornjem trgu) je bilo nameščeno tudi kontejnersko mesto, ki ga je 
novi lastnik naročil prenesti na del trga ob parkirišče doma KS Solkan.  
Zaradi te premestitve nastajajo problemi, zato prosijo, da ustrezne službe in župan 
ukrepajo in pospešijo postopek odkupa zemljišča, da se navedene zadeve dokončno 
uredijo. KS Solkan je o tem dogajanju že obvestila tudi MONG.   

Imam še tri pobude, ki pa jih bom dala pismeno. 
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Svetnica je podala še pismeno vprašanje glede ukrepov MONG v zvezi s tigrastimi 
komarji, predlog, da se namesti ogledalo v Grgarju na križišču poti iz smeri Čepovan in 
Banjšice in predlog, da se uredi na Prevalu prostor za klopce, koše za smeti in drugo, kjer 
se ustavljajo turisti.    

PRILOGA 10 

 
Matej Arčon, župan: 
Gregor Veličkov, pripravi naj se Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Menim, da ni bilo dovolj narejenega za spodbujanje gospodarstva v Novi Gorici oziroma v 
celotni občini.   

Predlagam, da se občina aktivno vključi v reševanje obrtne cone Mebla Holding, 
oziroma obrtne cone Holding, tako, da stopi v kontakt z družbo Meblo Holding. Podjetniki, 
ki imajo tam poslovne prostore, imajo namreč vse večje probleme s svojimi dejavnostmi 
zaradi neurejene infrastrukture. Že ob samem objektu Magma, če si pogledamo levo ali 
desno so ruševine, neasfaltirane ceste, skrajno malomarno neurejeno.  

Mislim, da bi morala občina nekaj narediti, mogoče z asfaltacijo s pomočjo družbe 
ali celo z odkupom infrastrukture.  
 
Matej Arčon, župan: 

Mirjam Bon Klanjšček, pripravi naj se Boris Rijavec. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 
Podobno kot je že omenila ga. Ana Marija Rijavec, so se tudi name obrnile stanovalke 
Erjavčeve ulice št. 9 zaradi velikih dreves, ki so zrasla pred njihovim blokom. Korenine 
dreves so poškodovale dvorišče pred blokom tako, da je zelo nevarna hoja po dvorišču, 
saj je že povzročila padec starejših gospa.   

Lepo prosim, da ustrezne službe pregledajo zadevo in primerno ukrepajo. Imam 
pa še eno vprašanje za g. župana. 
 
Matej Arčon, župan: 

Samo eno je javno, ostala so pismena. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 

V redu, bom dala pismeno. 
 
Matej Arčon, župan: 

Tako je po poslovniku.  
Svetnik Boris Rijavec.  

 
Svetnik Boris Rijavec: 

Imam pobudo in sicer za prekategorizacijo dostopne poti do poslovno stanovanjskega 
objekta posestva Laz.   

Gre za makadamsko pot od obstoječe poti na parc. št. 1052/2 preko parc. št. 
1230/14 do parc. št. 1237/5. Pobuda pravzaprav izhaja že iz leta 2009, nakar je zadeva 
nekoliko zastala in se zopet začele odvijati v letu 2011, ko so bile speljane mnoge 
aktivnosti in dogovarjanja v zvezi s tem, med drugim tudi dogovarjanje in usklajevanje s 
Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, z Zavodom za gozdove, s podjetjem SGG Tolmin 
in nazadnje tudi usklajevanje in reševanje zadeve ne MONG, nato je pa zadeva do 
današnjega dne zopet zastala. Sicer po razpoložljivih informacijah, ki jih imam, se 
krajevna skupnost strinja s tem in je uvidela, da je to pač nujno potrebno in ne nazadnje 
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kot pravim, se tam nahaja poslovno stanovanjski objekt in mislim, da je smiselno in nujno 
potrebno, da se ta zadeva uredi, zato še enkrat dajem pobudo, da se takoj pričnejo vse 
aktivnosti za ureditev te navedene prekategorizacije.  
 
Matej Arčon, župan: 

Pismeno smo dobili tudi pobudo svetnika Črtomirja Špacapana.  
  

Svetnik je podal pismeno pobudo, naj strokovne službe proučijo pritožbo podjetja 
Avtosport d.o.o. Nova Gorica glede neurejenega zemljiškoknjižnega stanja na dveh 
parcelah v k.o. Nova Gorica.  

PRILOGA 11 
 
 
 

4.  točka dnevnega reda 
Poročilo o izvršenih sklepih 25. seje mestnega sveta, ki je bila dne 21. 
februarja 2013  

  
Matej Arčon, župan: 

Odpiram razpravo oziroma prijavo k razpravi.  
 Izvolite svetnik Gregor Veličkov. Prosil bi, če vključite mikrofon.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Med sklepi prejšnje seje je pod točko 5. omenjen tudi sklep, da do naslednje seje 
mestnega sveta uprava določi odgovorno osebo za izvedbo projekta Lokve, ugotovi 
dejansko stanje na terenu vključno z lastništvom in služnostmi in pripravi terminski plan.  

Zanima me, ali ste v enem mesecu na upravi določili vsaj odgovorno osebo za 
izvedbo projekta in katera je, če ste jo določili.  

 
Matej Arčon, župan: 

Direktorica, ali lahko podate odgovor? Izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 

Res je, da vam nismo dali te informacije. Določili pa smo odgovoren oddelek, to je služba 
projekte pisarne. Odgovorno osebo pa nismo določili in podali iz enostavnega razloga, 
ker smo se usklajevali, kako bomo sploh izpeljali. Tako, da je odgovorna vodja projekte 
pisarne. 
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več razprave, dajem na glasovanje predlog poročila o izvršenih sklepih 25. 
seje mestnega sveta, ki je bila dne 21. februarja 2013. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, Kaja Draksler, 
Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, 
Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Tomaž Torkar, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, 
Stanko Žgavc. 
Poročilo o izvršenih sklepih 25. seje mestnega sveta, ki je bila dne 21. februarja 
2013 je bilo sprejeto.  

PRILOGA 12 
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5.  točka dnevnega reda 
Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

Matej Arčon, župan: 

Predajam besedo predsedniku komisije, g. Stanku Žgavcu. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

Svetnik Oton Filipič je kot predsednik odbora za gospodarstvo na seji Mestnega sveta 
MONG v februarju podal nepreklicni ustni odstop s funkcije predsednika odbora za 
gospodarstvo.  

Komisija je zadevo obravnavala in mestnemu svetu predlaga, da za predsednika 
odbora za gospodarstvo imenuje svetnika Marka Tribušona, dosedanjega člana odbora 
za gospodarstvo.  

 
Matej Arčon, župan: 
Razprava.  

Oton Filipič, izvolite. 
  
Svetnik Oton Filipič:  

Ker gre za moj odstop naj povem, da sem podal kasneje tudi pisni odstop poleg ustnega.  
Razlogov za to ne bom navajal, mislim, da jih vsi dobro poznate in se vlečejo že 

dolgo časa. Se vam pa vsem v naprej zahvaljujem za podporo, da bo vsaj en moj predlog 
v tem mandatu dobil večino.  

Kar se tiče poročila Hit-a, kakor je g. Jakin omenil, mislim, da smo zahtevali že na 
odboru za gospodarstvo.  

Še zadnja stvar, in sicer dotaknil bi se g. Müllnerja, ki predlaga združitev občin in 
imenuje, če lahko pojasnim moje videnje glede moje razprave na odstop... 
 
Matej Arčon, župan: 

Ne, glejte, tu gre za… 
 
Svetnik Oton Filipič: 
Združitev občin, imenuje… 
 
Matej Arčon, župan: 
Spoštovani, z vsem spoštovanjem, vendar to so kadrovske zadeve.  

Sam ste pojasnil, da ste dal v pisni in v ustni obliki vašo odstopno izjavo, ne  
morete se sedaj vsebinsko dotikati predloga, ki je bil dan pri samem dnevnem redu. 
 
Svetnik Oton Filipič: 

G. župan, sprašujem vas, koliko časa traja razprava svetnika? 
 
Matej Arčon, župan: 

Razprava traja pet minut. 
 
Svetnik Oton Filipič: 

Prosil bi, da me pustite vsaj dve minuti. 
 
Matej Arčon, župan: 
Glejte, točka je kadrovske zadeve.  
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Če imate kaj dejansko proti predlogu svetnika Mirana Müllnerja, lahko daste pri 
točki, ki je obravnavana na dnevnem redu ali pri odgovorih na pobude. Ko so odgovori na 
pobude, se lahko takrat prijavite tudi, če ni bila vaša pobuda in tam vsebinsko 
razpravljate o tej točki. 

 
Svetnik Oton Filipič: 

V sklopu mojega odstopa je tudi to eden izmed razlogov.  
V nizu vrste stvari, ki se dogajajo že od začetka mandata in peljejo v napačno 

smer, sem tudi zato podal svoj odstop, ker se vedno ene in iste stvari ponavljajo in ne 
bom več ponavljal razlogov, niti jih nisem podal vseh pisno, ker jih že dovolj dobro 
poznate. Če mi dovolite, da povem do konca.  

Se pravi, združitev občin bi pomenila samo katastrofo, kakor se že dogaja tu v 
MONG, saj vemo, da so blokirani vsi projekti, v  proračunu ostajajo sredstva in stvari niso 
realizirane, naj omenim VDC, obrtna cona in tako dalje in tako dalje. Menim pa, da vse  
ostale občine pridno izpeljujejo to zadevo in so tudi vidni rezultati.   

Še zadnja stvar. Mislim, g. Müllner, če vas do sedaj Ravnica ni skrbela, naj vas ne 
skrbi tudi poslej.  

 
Matej Arčon, župan: 
Na glasovanje dajem ugotovitveni sklep, da je Oton Filipič podal nepreklicni odstop 
s funkcije predsednika odbora za gospodarstvo. Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 26 glasovalo za, 2 proti.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Miro 
Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Srečko Tratnik, Marko 
Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI sta glasovala: Črtomir Špacapan, Tomaž Torkar. 
Ugotovitveni sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 13 
 
Na glasovanje dajem še sklep o imenovanju Marka Tribušona za predsednika 
odbora za gospodarstvo. Glasujemo.  

 
Od 30 svetnikov jih je 25 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Vida Škrlj, 
Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka 
Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 14 
 
Matej Arčon, župan: 
Predsednik, izvolite. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

S strani sveta zavoda Osnovne šole Dornberk je mestna občina dobila zaprosilo za 
podajo mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnateljice Osnovne šole 
Dornberk. Iz podatkov je razvidno, da je ena prijava na to delovno mesto, da kandidatka 
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izpolnjuje pogoje, istočasno so pa tudi pozvali mestno občino, da poda soglasje v roku 20 
dni, tako kot to določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zadevo obravnavala in 
mestnemu svetu predlaga, da poda pozitivno mnenje k imenovanju ge. Dragice Vidmar 
za ravnateljico Osnovne šole Dornberk. 
 
Matej Arčon, župan: 

Prijava na razpravo. Zaključujem, ker razprave ni.  
Na glasovanje dajem predlog sklepa, da mestni svet daje pozitivno mnenje k 

imenovanju Dragice Vidmar za ravnateljico Osnovne šole Dornberk. Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 29 glasovalo za. 

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

PRILOGA 15 
 

Matej Arčon, župan: 

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

Na sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v torek 12. 
marca,  smo na mizo dobili, se pravi pet minut čez dvanajsto, še dve vlogi, in sicer dopis 
sveta zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za podajo soglasja k  
imenovani direktorici knjižnice. Komisija je najprej obravnavala zadevo v tem smislu, ali 
damo na dnevni red, ali ne, se pravi, ali razširimo dnevni red te komisije in smo se 
odločili, da razširimo dnevni red tudi z obravnavo te točke, to pa zaradi tega, ker smo 
zadevo prejeli 12. marca. Računali smo, da je 30-dnevni rok, se pravi, mnenje bi torej 
moralo biti podano 19. aprila, v nasprotnem primeru bi veljalo oziroma v primeru molka se 
smatra, da je bilo podano pozitivno mnenje.  

Po razpravi na komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, eden član 
komisije je opravičeno manjkal, preostali štirje smo se v debati in razpravi odločili, da 
mestnemu svetu predlagamo sklep, kot se glasi, da Mestni svet MONG ne soglaša z 
imenovanjem ge. Irene Škvarč za direktoric Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova 
Gorica.   

Predlagali pa smo tudi, da mestni svet zahteva od sveta zavoda Goriška knjižnica, 
da v roku treh mesecev ponovi razpis za direktorja Goriške knjižnice Franceta Bevka 
Nova Gorica. 

Morebitna dodatna pojasnila pa bodo v debati, ki je napovedana. 
 
Matej Arčon, župan: 

Razprava, Bojan Bratina, pripravi naj se Darinka Kozinc. 
 
Svetnik Bojan Bratina: 

Drage svetnice in svetniki, gre za tematiko, ki me je požgečkala in, ki mi je dala misliti, ko 
sem prebiral gradivo za današnjo sejo, zato bom na hitro prebral tisto, kar sem zapisal.  

Ob preverjanju problematike imenovanja direktorice osrednje knjižnice Franceta 
Bevka v Novi Gorici, nisem opazil razlogov, da bi zavrnil sklepe organov, ki so se 
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ukvarjali z imenovanjem direktorja oziroma direktorice knjižnice. Gre za notranje organe, 
to so sindikat, to so strokovni delavci, to je strokovni odbor ali strokovni svet knjižnice in 
ne nazadnje tudi sam svet zavoda. Dejstvo je, da so vsi organi dali pozitivno mnenje za 
predlagano kandidatko in normalno se mi zdi tudi, da noben kandidat ni dobil absolutne, 
to je 100% podpore. Ker gre le za osrednjo ustanovo, ki ustvarja povezave v širši Goriški 
regiji in je za delovanje v prostoru, kjer živi Slovenska skupnost v Italiji, se mi zdi 
odločanje o primernih kandidatih še toliko pomembnejše, ker moramo upoštevati tako 
organizacijske kot strokovne kompetence.  

Kot uporabnik storitev v knjižnici lahko izrečem opažanja, da ima naša knjižnica 
pozitivno vizijo in možnosti za uveljavljanje sodobnih znanj in usmeritev na področju 
bibliotekarske dejavnosti z vsebinami osrednjih območnih knjižnicah. Poudarjam termin 
osrednja območna knjižnica, ker to ni kakršnakoli druga knjižnica. To nima nobene 
povezave z univerzitetnimi knjižnicami.  

Ob pregledu programa, ki ga je izdelala in predstavila predlagana kandidatka za 
direktorico, opažam, da se zaveda pasti in odgovornosti in skozi to tudi predvideva 
ustrezne strokovno utemeljene rešitve.  

Predlagam, da mestni svet, poda soglasje za imenovanje kandidatke Irene Škvarč 
za direktorico osrednje območne knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici.  
 
Matej Arčon, župan: 

Darinka Kozinc, pripravi naj se Tomaž Slokar. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Rada bi obrazložila svoj glas proti temu, kar je predlagala komisija, ker zgleda, da to ni 
nič novega na seji mestnega sveta. Vendar v tem primeru seveda ne bom nikogar 
ničesar obtoževala, ker mislim, da to ni spodobno. Toda kljub temu si bom vzela nekaj 
kritičnih besed, če mi dovolite.   

Torej med drugim tudi to, da je bil zavrnjen nadomestni član iz vrst Socialnih 
demokratov. Tudi to se je zgodilo. Torej tako, da nisem niti več presenečena, glede na to, 
kako se postopa in kako se dela. Vendar po drugi strani recimo, če že mi kot mestni 
svetniki zaupamo članom naše komisije tako ali drugače, v primeru pa nismo pripravljeni 
zaupati recimo organom, ki smo jih postavili tudi mi v knjižnici. Govorim seveda o 
krovnem organu, to je o svetu knjižnice. Tam imamo svoje predstavnike in ti naši 
predstavniki so predlagani kandidatki ge. Ireni Škvarč dali zaupanje. Naj kdo reče, da ne. 
Dali so zaupanje. Sedaj pa mestni svet na nek način izloča svoje predstavnike oziroma 
izreka nezaupnico svojim predstavnikom v samem svetu zavoda.  

Mislim, da je g. Bratina poudaril pomen knjižnice in vemo, kaj pomeni v nekem 
zavodu. Vemo, kaj pomeni v nekem zavodu, sama sem bila dolgo časa v zavodu, če niso 
stvari urejene. Se pravi, moteno je delo. To moramo priznati. Menim, da bi mestni svet  
moral omogočiti, da prvič zaupa tistim, ki smo jih imenovali in drugič, da poskrbi za to, da 
poteka delo nemoteno. Ne nazadnje je tudi povezano z določenimi stroški.  

Torej, spoštovane kolegice in kolegi, upam, da se bo vsakdo od vas odločil tako 
kot je prav in glasoval tako, kot sem sama rekla, da bom glasovala.  

 
Matej Arčon, župan: 
Tomaž Slokar, pripravi naj se Dejana Baša. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Hvala obema predhodnikoma, ki sta že povedala del tistega, kar sem tudi sam nameraval 
povedati.   

V tem mestnem svetu imamo že neko tako izkušnjo, ko smo praktično, da ne 
rečem tako, odigrali eno veliko farso in se blamirali v zvezi z imenovanjem direktorja 
Javnega zavoda za šport. Mislim, da to ni ravno koristilo našim prizadevanjem za dvig 
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nekega ugleda delovanja in pristojnosti tega mestnega sveta. V zvezi s knjižnico smo tudi 
v preteklosti že razpravljali. Moram reči, tudi takrat osebno, da nisem bil dovolj seznanjen 
in predvsem zaradi tega, ker je v javnosti in po kuloarjih teklo mnogo informacij ali pa 
dezinformacij že na temo takratnega direktorja, ki je bil kasneje imenovan samo za v.d. in 
ne bi rad, da se ta zgodba ponovi tudi v zvezi s predlagano kandidatko.   

Mislim, da je bil na sestanku vodij svetniških skupin naslovljen v zadnjih dneh s 
strani sveta zavoda dopis z mnogo dokumentacije, ki jo po mojem mnenju moramo 
upoštevati in tista, ki mora biti relevantna. Namreč, svet zavoda je z veliko večino glasov 
podprl kandidatko. Pridobila je pozitivno mnenje tako sindikata kot zaposlenih in tudi 
pozitivno strokovno mnenje strokovnega sveta istega zavoda, da je kandidatka več kot 
primerna, izpolnjuje vse reference, program, ki ga je izkazala je primeren in bi moral 
odražati to, kako naj bi knjižnica izvajala svoje poslanstvo. Sam v zvezi s tem ne najdem 
in ne vidim razloga, zakaj bi lahko kdo od nas zavrnil njo kot primerno za direktorico.  

Zato tudi v svojem imenu predlagam in mislim, da je že g. Bratina predlagal 
nasprotni sklep, namreč, da mestni svet soglaša z imenovanjem kandidatke za 
direktorico javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica in to je v 
bistvu tudi vse, kar sem želel povedati.  

Glasoval bom proti predlaganemu sklepu in glasoval bom za to, da se direktorici 
poda pozitivno soglasje za imenovanje.  

 
Matej Arčon, župan: 
Dejana Baša, pripravi naj se Tomaž Torkar. 
 
Svetnica Dejana Baša: 

Rekla bom, da mi je g. Tomaž Slokar pobral besede, tako, da se absolutno strinjam z 
njegovim predlogom.  

Sem proti sklepu, ki ga je predlagala komisija za kadre in sem za to, da  
predlagano gospo imenujemo kot direktorico knjižnice. Moram pa reči, da kadar dobimo 
pozitivno mnenje tako iz zavodov, kot smo sedaj dobili iz zavoda, se sprašujem, zakaj 
komisija sploh odloča proti. Vem, da mi bo g. predsednik rekel, da pač se ne odgovori na 
to vprašanje, ampak mislim, da bi v bodoče mogoče morali spremeniti poslovnik in podati 
tudi argument, zakaj se komisija odloči proti kandidatom, katerih zavodi podajo pozitivno 
mnenje.  

Tako, da sem tudi sama za sprejetje sklepa, da se predlagani osebi poda 
pozitivno mnenje.  

 
Matej Arčon, župan: 

Tomaž Torkar, pripravi naj se Stanko Žgavc.  
Prosil pa bi ali g. Bratino ali g. Slokarja, če pripravite v pisni obliki, v kolikor ta 

sklep ne bo izglasovan. Najprej bo šel na glasovanje sklep komisije, tako je po 
poslovniku. Izvolite, svetnik Torkar. 
  
Svetnik Tomaž Torkar: 

V skladu s 26. členom poslovnika bi predlagal, da dovolimo razpravo pri tej točki 
dnevnega reda tudi ge. Valentini Podgornik, ki je sindikalna zaupnica v Goriški knjižnici in 
kandidatki za direktorico ge. Ireni Škvarč.  

Sedaj pa bi obrazložil svoj glas. Moj glas bo šel proti predlogu komisije, ker ne 
najdem argumenta za to, da bi go. Ireno Škvarč zavrnili kot direktorico mestne knjižnice 
Nova Gorica. Poskušal sem najti vsaj en argument. Spraševal sem tudi tiste, ki so na 
svetu glasovali proti, pa mi ga niso znali povedati, tako, da se mi zdi vsa stvar zelo čudna 
in upam na modrost tega mestnega sveta in da končamo to dolgovezenje.  

Hkrati pa bi na nek način mogoče predlagal, da se razmisli o tem, da bi se  
spremenilo odlok o ustanovitvi javnega zavoda, kjer piše, da najprej svet imenuje 
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direktorja, potem pa zaprosi za mnenje. Mogoče bi mi lahko dajali mnenje za več 
kandidatov, tako kakor bomo dali mnenje pri osnovnih šolah. Kontrolni mehanizem je tam 
pomemben, ampak s tem damo možnost oziroma avtonomno odločitev svetu zavoda. V 
svetu zavoda pa je jasno napisano. Tam so strokovnjaki za področje delovanja javnega 
zavoda. Mi smo jih tja imenovali in prav je, da jim damo to avtonomijo in da to naredijo po 
svoji strokovni presoji.  

 
Matej Arčon, župan: 
Samo kratko obrazložitev. Razumem vašo pobudo, ampak tu gre za soglasje, ne gre za 
mnenje. Pri ravnatelju podamo mnenje, tu po odloku pa svet najprej zbere in dokončno 
soglasje poda občinski svet.  

Stanko Žgavc, pripravi naj se Miran Müllner. 
 

Svetnik Stanko Žgavc: 

Komisija je ugotovila, da se v bistvu v enem letu v tej zadevi oziroma v imenovanju ni nič 
spremenilo. Zakaj? Tudi pred letom dni smo imeli vsa pozitivna mnenja vseh strokovnih 
organov in še ne vem koga v istem postopku, tudi sedaj so bila vsa pozitivna mnenja. V 
tem smislu komisija ne najde razloga, da bi podala pozitivno mnenje. Poleg tega je iz 
dopisa sveta zavoda izhajalo samo to, da jih je osem glasovalo za, eden proti, eden je bil 
vzdržan. Torej nobena obrazložitev, ki bi komisiji kazala na vsebino, zakaj se je svet za to 
odločil.  

Povedati je treba še to, da je komisija pred enim letom prav v zvezi s problematiko 
imenovanja direktorja oziroma direktorice, takrat direktorja Goriške knjižnice, zaprosila za 
sestanek pri županu. Torej, vsi člani komisije smo bili takrat na sestanku in smo opozorili  
na pravilnik o izvajanju nalog predstavnika MONG v organih upravljanja javnih zavodov. 
Ta pravilnik je iz leta 2004, sam sem že enkrat rekel, pa bom ponovil, da je zelo v redu. 
Se pravi, določa, da župan določi pristojni oddelek ter pristojnega svetovalca, v 
nadaljevanju svetovalca, za sodelovanje s predstavniki mestne občine v posameznih 
organih.  

Glejte, v enem letu se tu ni nič spremenilo. Kolikor je znano komisiji ni bil nihče 
imenovan. Tudi na prejšnji seji komisije v februarju, ker nismo niti vedeli, da bo to prišlo 
na dnevni red, smo sprejeli sklep, da komisija poziva strokovne službe občinske uprave, 
da pričnejo z doslednim izvajanjem določb tega pravilnika in je iz več primerov razvidno, 
da so predstavniki mestne občine v teh svetih prepuščeni sami sebi. Torej, tu ni ta 
pravega sodelovanja in zakaj sedaj pritiskati na komisijo o tem, zakaj to, zakaj ono.  

Župan, mislim, da je potrebno začeti izvajati ta pravilnik, star je že skoraj deset let 
in menim, da bo izvajanje tega pravilnika omogočilo tudi kvalitetnejše delo komisije.  

 
Matej Arčon, župan: 

Miran Müllner, pripravi naj se Tomaž Belingar. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Mislim, da je prav, da tudi člani komisije nekaj povemo o naših odločitvah in sam bom 
tudi imel razpravo na to temo, kako sem se odločal v tem primeru, zaradi tega, ker je bilo 
v medijih kar nekaj hudih besed, pa tudi nekateri moji kolegi svetniki ne razumejo, na 
kakšen način to poteka.   

Mislim, da naše odločitve oblikujejo naša življenja. Ne glede na to, ali jih 
sprejemamo zavedno, ali nezavedno, kot bi nam nekateri radi očitali in nas v isti sapi 
hkrati tudi med dvema partijama šaha obtožili politikantstva. Z vsemi dobrimi in slabimi 
posledicami je pač odločitev članov tisto orodje, ki ga pač v komisiji moramo uporabiti, ko 
se soočamo s priložnostmi, izzivi in tudi negotovostmi. Nekateri se mogoče odločajo na 
podlagi politikantstva, nekateri na podlagi kmečke pameti, to sem tu večkrat slišal, 
mogoče nekateri po metodi izenačene izmenjave, sam pa se odločam na podlagi algebre 
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morale oziroma razsodnosti. Odgovori na taka vprašanja, ki so nedvomno povezana z 
ljudmi, z izdelanimi osebnostmi, z napredkom v naši občini in kako odgovorimo nanje, pa 
v veliki meri določa, kako bo funkcioniralo naše mesto. Zavedam se, da je naše mesto v 
družbi in okolju zelo odvisno od teh odločitev, ki jih mi sprejemamo.   

Sprejemanje dobrih odločitev je torej ena najpomembnejših določil tega, kako 
dobro izpolnjujemo svojo odgovornost za sebi zastavljene cilje. Skratka sposobnost 
sprejemanja pametnih odločitev je temeljna naša življenjska veščina. Poudariti je 
potrebno, da ima komisija in ne kadrovska komisija, ampak komisija za imenovanja, 
izjemno vlogo, ker lahko ugotovimo, da ima vedno nalogo, da sprejema težke odločitve, 
ki so že po definiciji zelo tvegane in imajo resne posledice. To se vidi skorajda na vsaki 
seji mestnega sveta. Vključuje pa številne in zapletene presoje in izpostavljajo nas, ki 
smo člani komisije, kot tudi kandidate, ki kandidirajo javnosti, medijem in raznim 
neprijetnim debatam ter ocenam. Ko je prišel ta težek primer knjižnice, sem bil vsekakor 
dobro seznanjen z vsemi okoliščinami, mogoče bolj kot vsi ostali, ki so bile potrebne za 
sprejem odločitve. Zakaj govorimo o težkem primeru? Zato, ker med tem ko sem o njem 
razmišljal, vsi argumenti za in vsi argumenti proti niso bili prisotni v mislih sočasno, 
ampak sem imel pred sabo nekaj časa en sklop argumentov, drugič drug i in vsi ti sklopi 
so bili povezani s cilji, ki jih zasleduje mestni svet. Zasledujemo jih pa od tistega trenutka 
skupaj z vsemi razpravami in dejstvi, ki so botrovali, da nismo podaljšali mandata 
prejšnjemu direktorju in sedanjemu vršilcu dolžnosti. 

Se pravi, poskušal sem oceniti težo vsakega posebej na ta način, da sem na eno 
stran dal vse argumente za in na drugo stran vse proti, da ne bi prišlo do 
nepremišljenega koraka in da bi lahko lažje presojal. Ko sem na eni strani našel razlog za 
in na drugi strani enakovreden razlog proti, sem pač oba prečrtal in šel tako naprej. Se 
pravi, če sta bila na levi dva enakovredna razloga in na desni štirje proti, potem sem črtal 
vseh šest in na koncu je bil rezultat zelo tesen. Stvar pa je taka, da na koncu zapleten 
primer postane lažji.  

Ko se sedaj odločamo, pač nimamo tega primera, imamo dva predloga, eden je 
predlog komisije, ki je težek in eden je predlog g. kolega Bratine, ki je bistveno lažji za 
mestni svet. Seveda ponuja tudi mestnim svetnikom lažjo rešitev in po naravi kakršni smo 
ljudje rajši vzamemo lažje odločitve.  

Moram pa tudi obrazložiti moj glas. Glasoval bom proti sklepu, ki sem glasoval v 
kadrovski in to iz preprostega razloga, da ne bodo novinarji Primorskih novic pisali … 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim, če zaključite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
… da je kadrovska kuhinja, ker ni nikakršne kadrovske kuhinje. Kajti ne vem, kako si 
lahko predstavljate, da se bom jaz, ki sem član SNS… 
 
Matej Arčon, župan: 
Čas je potekel. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
… dogovoril s člani SD-ja. Prosim novinarje, da prenehajo s takim dajanjem argumentov.  

Tako, da bom z veseljem podprl to, kar predlaga g. Bratina, da bodo imeli tudi 
novinarji nekaj.  
 
Matej Arčon, župan: 

Replika, g. Srečko Tratnik. 
 
Svetnik Srečko Tratnik: 
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Samo kratka replika. Ko sem poslušal to pet minutno pa še malo daljšo politikantsko 
razpravo, sem prišel na koncu do zaključka, da je bil sklep razpravljavca naslednji: 
»Imam svoje stališče, vendar se z njim ne strinjam.«. 
 
Matej Arčon, župan:  

Darinka Kozinc, ste imela repliko? Izvolite.  
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 
G. Tratnik mi je to repliko povedal takoj pred začetkom seje. Prav zanimivo.  

V mandatu 1996 – 2000 sem bila tudi članica te komisije in razumem, da delo v tej 
komisiji ni ravno lahko. Človek dejansko tehta tako ali drugače, vendar sem vseeno imela 
občutek, da se nismo tako zelo razhajali kasneje v sklepih z mestnim svetom, to pa iz 
preprostega razloga, ker smo kandidate za neko delovno mesto tudi povabili na komisijo, 
da smo se z njimi srečali in se tudi pogovorili, da so nam predstavili svoj program. S tem 
smo seveda porabili nekoliko več časa, vendar je bila odločitev nekoliko lažja in če 
pogledate zapisnike za nazaj, boste videli, da je bilo teh razhajanj zelo malo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Tomaž Belingar, pripravi se Aleš Jakin. 
 
Svetnik Tomaž Belingar: 
Na tej točki se res počutim poklicanega, da tudi sam izrečem nekaj besed okoli nastale 
situacije v zvezi z, po mojem mnenju, diskreditiranjem kandidatke.  

Žal mi je, da je politična komisija s tem, ko je soglasno podala negativno mnenje 
za imenovanje direktorice knjižnice in s tem dvignila prah zaposlenih in dela javnosti, 
načela v bistvu nepotrebno polemiko ob temu imenovanju. Ali pa bo morda prav to 
spodbudilo k razmišljanju okrog politike, kaj je danes sploh pomembnejše, ali je neka 
strokovnost ali politična pripadnost morda. Poskusimo si to vzeti kot moment refleksije in 
kam bolje kot razčistiti stvari na ta spomladanski dan, ko človeku nekako da nov zagon in 
v tem postnem času, ko ima politika možnost zazreti se vase in se morda prečistiti.  

Mislil sem, da bom danes, kot nek glas vpijočega v puščavi, kot tisti, ki bo nekaj 
govoril in najverjetneje ne bo uslišan, ker je že dogovorjeno, vidim pa, da ni ravno tako, 
kar me veseli. Kakorkoli, moje mnenje je, da se danes s tem sklepom, če ga potrdimo, 
odrekamo uglednemu strokovnjaku. Dejstvo je, da toliko gradiva o nekem kandidatu v 
tem mandatu nismo še imeli, tako, da se v danem primeru lahko vsak prepriča o 
sposobnostih kandidatke in o podpori, ki jo ima znotraj knjižnice. 

Ob vsem tem sem zato zelo razočaran nad delom in odločitvijo komisije, ki nima 
več mojega zaupanja. Že dolgo ta komisija ni več kredibilna, zato mnenje komisije 
jemljem res zgolj kot neko nepomembno mnenje. Torej, mestni svet o tem odloča tu in 
sedaj. Sam bom nasprotno temu izbral načelno držo, izbral bom strokovnost, 
požrtvovalnost in prizadevnost kandidatke za razvoj naše pomembne kulturne ustanove. 
Upam, da boste storili tudi vi in tako glasovali po lastni vesti. Prav je tudi, da naredimo 
konec tej agoniji, ki našo knjižnico spravlja v slabo delovno kondicijo. Zelo pomembno je, 
da ima taka ustanova direktorja z daljšim mandatom in ne v.d. direktorja, ki opravlja samo 
tekoča dela in se praktično ne ukvarja s planom razvoja za daljše časovno obdobje.  

Zaradi vsega tega predloga komisije nikakor ne bom podrl, bom pa seveda podprl 
sklep g. Slokarja.  

 
Matej Arčon, župan: 

Izvolite, g. Bratina.  
 
Svetnik Bojan Bratina: 
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Da ne bo napačno razumljeno, ne nasprotujem in ne degradiram delo komisije, ampak se 
popolnoma strinjam s predlogi, ki jih je dal svetnik Stanko Žgavc. Več sodelovanja med 
upravo in tudi morda med ostalimi dejavniki, ki so prisotni pri imenovanju direktorjev, 
ravnateljev zavodov in potem bo tudi kvaliteta dela te komisije lahko bistveno boljša. Če 
je to opazila sama komisija, je že korak naprej. 
 
Matej Arčon, župan: 

Replika na svetnika Belingarja? Izvolite, g. Veličkov.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Mi smo demokratična lista, vsak lahko glasuje po svoji vesti. Glasoval bom drugače, kot 
bo glasoval Tomaž. Razumem njegove argumente, vendar pa spoštujem tudi odločitev 
komisije.  

Komisija je že nekajkrat pokazala, da ima neko afiniteto do svojih ali pa do 
predlogov svetov zavodov, ne nazadnje tudi takrat, ko se je odločila v nasprotju s svetom 
zavoda pri VDC Nova Gorica. Takrat je dobila kljub pozitivnemu mnenju sveta zavoda za 
svoj, bom rekel negativni odnos do imenovanja direktorice, 30 od 32 svetnikov. Se pravi 
praktično 100% večino, kar pa je seveda decembra g. Vizjak, minister SDS-a, gladko 
zavrnil in jo imenoval, tako, da se mi zdi vse skupaj ena farsa.  

Šli bomo glasovati, tisti, ki bo dobil več glasov pa bo. To je poanta vsega.  
 

Matej Arčon, župan: 

Aleš Jakin, izvolite. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 
Še zadnji v tej dolgi razpravi, ki je za moje pojme totalno nepomembna.   

Zavedati se moramo, da kadrovska komisija odloča o kadrih. Odloča o ljudeh in te 
odločitve niso preproste. Niso preproste. Soglasno smo se odločili in podali negativno 
mnenje za imenovanje direktorice, sam z enim najbolj pomembnim razlogom, 
sodelovanje z ustanoviteljem in na konec koncev lahko izrazimo tudi lastnikom, ki je 
katastrofalno in je na ničli. Živimo v demokratični družbi. Na konec koncev je razprava 
mogoče komu pokazala drugačno odločitev, ali pa ne.  

Zato prosim svetnike, da končamo v tej zadevi, da glasujemo, ne diskreditiramo 
ljudi na strani komisije in ne ljudi na strani knjižnice.  

Rad pa bi povedal še to. Zgleda, da smo enemu z našo odločitvijo močno, močno 
stopili na rep ter se je dvignil prah in za dobrim konjem se zmeraj in se bo dvigoval prah.   

Dajmo glasovati. 
 
Matej Arčon, župan: 

Replika, Dejana Baša, izvolite.  
 
Svetnica Dejana Baša: 
Imam repliko nad svetnikom Jakinom, in sicer ne vem komu je kdo stopil na rep, sama 
osebe, ki je predlagana, ne poznam. Kolikor pa vem, ta oseba ni bila prej direktorica, 
imeli smo  v.d. direktorja, ki smo ga tu izglasovali.  

Sedaj pa me zanima, zakaj mislite, da je ona vplivala? Kaj je zgrešila? Vi ste tako 
omenil. 
 
Matej Arčon, župan: 

Ni vključen mikrofon. Sta zaključila? Razprave ni več.  
Na glasovanje dajem najprej v skladu s poslovnikom odločitev, ki jo je sprejela 

komisija, v kolikor ne bo izglasovano, bom dal na glasovanje najprej predlog svetnika 
Tomaža Slokarja.  
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Svetnik mag. Tomaž Slokar: 

Ali lahko obrazložim glas? 
 
Matej Arčon, župan: 

Ne, samo v okviru razprave.  
Na glasovanje dajem najprej predlog sklepa komisije kot imate v gradivu. 

Glasujemo.  
 

Od 30 svetnikov jih je 7 glasovalo za, 20 proti.  
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Uroš Saksida, Vida 
Škrlj, Gregor Veličkov, Robert Žerjal. 
PROTI so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan 
Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton 
Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Tomaž Slokar, Črtomir Špacapan, Patricija 
Šulin, Tomaž Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Valter Vodopivec. 
Predlog ni bil sprejet.  

PRILOGA 16 
 
Dajem na glasovanje predlog sklepa g. Slokarja, ki pravi tako: »Mestni svet MONG 
soglaša z imenovanjem Irene Škvarč za direktorico Goriške knjižnice Franceta 
Bevka Nova Gorica.« Glasujemo.   
 
Od 30 svetnikov jih je 24 glasovalo za, 2 proti.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, 
Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 
Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Črtomir 
Špacapan, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, 
Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal. 
PROTI sta glasovala: Aleš Jakin, Vida Škrlj. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Matej Arčon, župan: 

Mislim, da imamo še eno zadevo. Izvolite, predsednik g. Žgavc. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

Na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica je v teku postopek imenovanja ravnateljice. 
Na razpis so se prijavile tri kandidatke in svet zavoda poziva MONG, da poda mnenje, 
spet v roku dvajset dni o kandidatkah, ki kandidirajo za ravnatelja omenjene šole.  

Komisija je ta predlog obravnavala in predlaga mestnemu svetu, da poda 
pozitivno mnenje v postopku izbire ravnateljice, in sicer ge. Mirjam Bratož, ge. Martini 
Kenda in ge. Nadji Pahor Bizjak. Vse tri kandidatke izpolnjujejo pogoje za ravnatelja 
oziroma ravnateljico osnovne šole.  

 
Matej Arčon, župan: 

Razprava. Je ni, zaključujem.  
Dajem predlog sklepa na glasovanje, in sicer, da mestni svet daje pozitivno 

mnenje k imenovanju Mirjam Bratož, Martine Kenda in Nadje Pahor Bizjak za 
ravnateljico OŠ Frana Erjavca Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
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ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Oton Filipič, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Miro  
Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, 
Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor 
Veličkov, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 17 
 

Prehajamo na 6. točko in direktor Komunale je zaprosil za pet minut odmora, da pripravijo 
predstavitev 6. točke. Temu  dodajam še dve minuti, torej sedem minut pavze. 

 
 
 

6. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne 
službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih 
javnih služb varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica, d.d. in o 
podaji soglasja k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb 

 
Matej Arčon, župan: 
Ugotavljam, da smo sklepčni in da lahko nadaljujemo s sejo. Pri 6. točki bi uvodoma dal 
besedo načelnici Martini Remec Pečenko. Izvolite. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 

Skladno z  uredbo o metodologiji za oblikovanje cen, predlaga ceno za posamezno javno 
službo izvajalec javne službe. Ta predlog za povišanje cen pa smo uvrstili v odločanje 
mestnemu svetu zato, ker sedanja cena, ki je v veljavi že od leta 2001 oziroma 
kalkulacija te cene ni v skladu s predpisano metodologijo, poleg tega pa ne pokriva vseh 
upravičenih stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javnih služb ravnanja z odpadki. V obdobju 
od leta 2001 je bila sprejeta cela vrsta predpisov na tem področju, ki določajo vedno nove 
zahteve, vedno nove naloge, ki jih mora izvajati izvajalec, povečujejo se standardi 
ravnanja pri opravljanju vseh javnih služb ravnanja z odpadki. Kot je razvidno iz 
elaborata, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, odpade na sam dvig cene oziroma 
storitve zbiranja in odvoza odpadkov le 18,10 %, na dvig odlaganja le 5,17 % delež, vsi 
ostali deleži dviga cene v višini 76,73 % pa so posledica uvedbe novih storitev in 
finančnega jamstva. Predlagani dvig cene znaša 2,4 EUR mesečno na osebo vključno z 
DDV-jem.   

Podrobnejšo utemeljitev kalkulacije cene pa bi prepustila direktorju Komunale, g.  
Andreju Miški. 
 
Matej Arčon, župan: 

Izvolite, g. Miška. 
 
Andrej Miška, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d.d.: 

G. župan, hvala za besedo. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki to je ena najmanj 
hvaležnih nalog, ki jih ima mestni svet in tudi Komunala kot predlagatelj elaborata 
oziroma uskladitve cen, dosti lažje in dosti lepše je nekaj deliti, kot pa nekomu nekaj 
vzeti.   

Kot veste to ni prvi elaborat, ki smo ga pripravili. Od leta 2009 se že pogovarjamo 
o uskladitvi cen, vendar je država, tako kot v zadnjih dvajsetih letih, tudi v letu 2010 
posegla v oblikovanje cen na način, da jih je zamrznila. Oblikovanje cen komunalnih 
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storitev je bilo stalno tako ali drugače pod nadzorom države, čeprav je to prepuščeno 
občinam v odločanje, vendar je država bdela nad ali oblikovanje cen, ali pa v skladu z 
zakonom o kontroli cen tudi o višini te cene za izvajanje gospodarske javne službe. 

Z raznimi navodili, pravilniki, uredbami je vseh teh dvajset let nekako sooblikovala 
politiko oblikovanja cen, predvsem pa jo je vsa ta leta omejevala. Tako kot je že 
načelnica povedala, je bila 16. novembra 2012 sprejeta zadnja uredba, ki je ponovno 
uvedla nekatere spremembe pri samem oblikovanju cen in zato smo tudi pripravili 
elaborat, ki je usklajen s to uredbo.   

Kaj pravzaprav zahteva ta uredba. Cena storitve mora biti sestavljena iz stroškov 
javne infrastrukture in pa stroškov izvajanja storitev gospodarske javne službe. Cene 
storitev morajo zajemati vse stroške, ki nastanejo pri izvajanju gospodarske javne službe, 
vendar ne katerekoli stroške, ampak samo upravičene stroške. Strošek amortizacije tako 
infrastrukture kot tudi ostalih osnovnih sredstev, ki jih uporabljamo za svoje delo, ne 
moremo oblikovati prosto, ampak so stopnje predpisane v uredbi in se jih moramo držati 
pri oblikovanju naše amortizacije. V kalkulacijo te storitve moramo obvezno vključiti tudi 
finančno jamstvo in pa lahko vključimo tudi odškodnine.  

Kot je že povedala načelnica, smo zadnjo uskladitev cen naredili 1. maja 2001, 
tako, da bo kmalu dvanajst let. Kateri so pravzaprav glavni razlogi za uskladitev cen? Te 
razloge smo razdelili v tri sklope, in sicer v splošni, tehnični in stroški javne infrastrukture, 
pri splošnih stroških smo morali vkalkulirati vpliv inflacije cene goriva in pa dvig 
povprečne plače, ki se v teh dvanajstih letih kar pozna. Samo cena goriva je v teh 
dvanajstih letih narasla za 100 %, povprečna plača za 50 %, splošna inflacija pa tudi za 
približno 50 %.  

Kot je že načelnica omenila, je država Slovenija v teh zadnjih dvanajstih letih 
sprejela celo vrsto uredb, pravilnikov in zakonov, ki urejajo področje izvajanja 
gospodarskih javnih služb in sploh varovanja okolja. Če smo v letu 2001 imeli samo 
dvanajst takih zakonov in uredb, jih imamo v letu 2012 že dvainštirideset. Potrebno je bilo 
seveda zato, da smo zadostili vsem tem uredbam in pravilnikom, izvesti številne naloge, 
povečati število zbirnih centrov in ekoloških otokov, razširili smo zbiranje in predelavo 
bioloških odpadkov, uvedli smo ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč, v letošnjem 
letu smo uvedli začasno oziroma predhodno obdelavo odpadkov, v mesecu marcu 
letošnjega leta smo najeli dodatno čistilno napravo, zato, da smo zadostili 
okoljevarstvenim zahtevam, povečali so se nadzori nad emisijami tako zraka, kot vode, 
vedno več energije in tudi sredstev vlagamo v ozaveščanje ljudi. Vso to infrastrukturo, ki 
smo jo v preteklih letih zgradili, pa je potrebno tudi vzdrževati. Zato, da lahko vse to 
izvedemo, pa smo zaposlili dodatne ljudi.    

Če to prevedemo v številke, če smo imeli leta 2000 31 zaposlenih, ki so se 
ukvarjali z ravnanjem z odpadki, smo imeli v letu 2011 že 61 zaposlenih, v letu 2000 smo 
imeli 8 vozil v nabavni vrednosti približno 850.000,00 EUR in leta 2012 21 vozil v nabavni 
vrednosti 2.755.000,00 EUR. V letu 2000 smo imeli za 581.000 kontejnerjev, v letu 2012 
pa nabavna vrednost kontejnerjev znaša že približno 1.800.000,00 EUR.  

Mogoče je nekaj zanimivih podatkov samo za leto 2012. V lanskem letu smo 
prevozili 650.000 km, približno ali 2.600 km na dan, porabimo 942 litrov nafte na dan, 
zberemo 130 ton odpadkov na dan in če hočemo to dejavnost opravljati tako, da so ljudje 
kolikor toliko zadovoljni, moramo sprazniti približno 1605 kontejnerjev dnevno. 

Tudi na Centru za ravnanje z odpadki je občina investirala precej denarja, zato, da 
se je vzpostavilo stanje kakršno je danes, da smo zadovoljili okoljskim standardom in da 
smo center organizirali tako, da zadošča vsem pravilom stroke. Za to infrastrukturo 
moramo mestni občini plačevati najemnino, zato, da bo tudi odlagališče po zaprtju 
vzdrževano in kontrolirano, je potrebno uvesti finančno jamstvo, za umestitev tega 
odlagališča v prostor je potrebno tudi dati nekaj odškodnin in pa seveda zavarovati to 
infrastrukturo v primeru nesreč in poškodb. 
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Če pogledamo sliko, upam, da je kaj videti. V letu 2004, ker starejše nismo našli, 
je odlagališče zgledalo tako kot na levi sliki, se pravi, vse je bilo odprto, nikjer asfalta, 
odlagališčni plini so prosto izhajali v zrak, tudi z nevarnimi odpadki se pravzaprav nismo 
ukvarjali, ločene frakcije so bile izjema. V letu 2011 pa ima odlagališče povsem drugačno 
sliko. Odprt je le minimalen potreben prostor za odlaganje, vse poti so asfaltirane, z 
nevarnimi odpadki ravnamo v zato posebej namenjenemu objektu, vsi odlagališčni plini 
so zajeti in izpeljani na baklo, kot sem povedal smo v letošnjem letu najeli stroje za 
začasno obdelavo oziroma predhodno obdelavo in novo kontejnersko čistilno napravo. 
Seveda se je povečalo tudi število strojev na odlagališču in pač kar je posledica novim 
zahtevam in večjim količinam ločeno zbranih frakcij.   

Če primerjamo ceno na osebo v EUR, je sedanja cena brez DDV-ja 3,30 EUR, 
naš predlog je, da se poveča cena na 5,54 EUR na osebo oziroma za 2,43 EUR. Tako 
kot je že načelnica povedala, odpade manjši del na samo povečanje storitve, večji del 
odpade na nove storitve in to je na tem grafu tudi prikazano. Se pravi, 0,58 EUR odpade 
na zbiranje, prevoz komunalnih odpadkov in odlaganje odpadkov in 1,91 EUR na storitve, 
ki smo jih uvedli in jih še uvajamo po letu 2011.  

Podjetje bo brez te uskladitve cen pravzaprav poslovalo zelo težko oziroma 
nemogoče, kar bi se potem poznalo tudi na standardu, na upoštevanju okoljskih zahtev in 
pa tudi na zadovoljstvu prebivalcev.  

Tako, da predlagam, da predlagani sklep sprejmete. 
 

Matej Arčon, župan: 

Hvala. Odbori. Odbor za prostor? 
 
Boris Rijavec, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor nasprotuje predlogu Sklepa o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih 
občinskih javnih služb varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica, d.d. in o 
podaji soglasja k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb ter seveda 
ustrezno k temu mestnemu svetu predlaga, da predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratom 
o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev 
obveznih občinskih javnih služb varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d. 
in na podlagi soglasja k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb, ne 
sprejme. 
 
Matej Arčon, župan: 

Prijave na razpravo.  
Miran Müllner, pripravi naj se Tomaž Slokar. 

 
Svetnik Miran Müllner:  

Mislim, da se bo razprava odprla in da bodo tudi drugi svetniki razpravljali o tem.  
Seveda ni prijetno, ko moramo razpravljati o povišanju cen Komunale. Elaborat je 

sicer prikazal dejansko stanje, kot se sedaj dogaja, ampak mislim, da živimo v času, ko 
se v podjetjih oziroma javno gospodarskih podjetjih, ki opravljajo te storitve, da marsikaj 
narediti tudi z drugimi  ukrepi. Tako, da me pri tem elaboratu predvsem moti to, da ni bilo 
nič govora o optimizaciji delovnih procesov, bom rekel drugačnem pristopu, o drugačni 
tehnologiji dela, kajti mislim, da tam bi lahko marsikaj privarčevala sama Komunala, pa 
ne s tem, da bi odpuščala ljudi, ampak, da bi dejansko mogoče zmanjšala, da bi 
optimizirala poti, kako se pobira to po mestu, tako, kot so to naredili v Celju, v Snagi v 
Mariboru in dejansko nekaj prihranili. Tako, da ta del mi seveda manjka.  

Drugo vprašanje, ki pa gre k temu, je pa seveda govorica o tem dvanajstletnem 
obdobju, ko v Komunali niso dvigovali cen. Res je, mogoče so bile že takrat previsoko. 
Zanima pa me predvsem, zakaj je potrebno, da ves ta delež pade na hrbet občanov. 
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Občani naredijo v občini precej, precej se trudijo, da ločujejo odpadke, da bi bilo 
mesto lepo, pa me zanima predvsem o dobičkih, ki jih je imela Komunala. Ali morajo  
temu delu pristopiti samo državljani z dražjo položnico, ali bi bilo mogoče dobro, da bi tudi 
lastniki Komunale povedali, kaj bodo oni naredili za to, da bodo lahko ta posel še 
opravljali in da bodo privarčevali tudi nekaj pri sebi.  

Kajti dejstvo je, da so bili v preteklosti na tem področju kar veliki dobički, tudi glede 
teh stroškov, tu se govori o nekih upravičenih stroških. Jasno, saj poznamo ekonomiko 
poslovanja podjetij, tako, da se stroški lahko manjšajo in o tem dejansko ni bilo rečenega 
nič.  

Tako, da sem malce skeptičen do tega, da kar na tak način dejansko dajemo to 
na hrbet naših državljanov in posledično potem, če tega ne bi sprejeli, tudi občini. 
Predvsem bi rad slišal od Komunale, kaj bodo oni naredili za to, da se bodo bolj približali 
in optimizirali svoje delo.  

 
Matej Arčon, župan: 
Tomaž Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Najprej bi se ob tej priliki zahvalil direktorju za odgovor na moje svetniško vprašanje, ker 
mislim, da je bilo pojasnjeno v zvezi s potekom lastninjenja Komunale, ki je segalo vse v 
leto 1993 in od takrat izvajanje komunalne službe poteka tako, kot pač poteka v naši 
občini preko koncesijskih pogodb.   

Mislim, da je tako, kot sem že zadnjič povedal, da je Komunala dobro opravila 
svoje delo, ima dobre zaposlene, tam je veliko mojih prijateljev, tudi direktor dobro vodi 
podjetje in da podjetje zato tudi dobro posluje. Kljub temu pa seveda moram izraziti tudi 
kritiko na sam ta predlog in predlog obeh sklepov, tako glede potrditve elaborata, kot tudi 
predloga povišanja cene. Mislim, da je z laičnega stališča, pa tudi s stališča tistega, ki 
mogoče malo bolj podrobno pogleda ta elaborat in preveri določena dejstva, da je ta 
predlog bistveno, bistveno pretiran. 2,5 EUR na osebo, v štiričlanski družini pomeni 10 
EUR višja položnica na mesec. Če pogledamo kakšen vik in krik je, ko se podraži 
elektrika za kakšen EUR, dva, mislim, da bi tu mogli opraviti le en bolj tehten razmislek.  

V tem elaboratu je tudi navedeno, da je občina zahtevala revizijo tega elaborata in 
Komunala naj bi potem določene ugotovitve te revizije upoštevala. Sam osebno kot 
mestni svetnik bi rad imel vpogled v to revizijo in kaj je ta revizija tega elaborata 
ugotovila.  

Postavlja se mi tudi vprašanje glede zbiranja ločenih odpadkov, se pravi, tistih 
odpadkov, ki jih občani vsaj tisti malo bolj ozaveščeni, pridno ločujemo že doma v svojih 
stanovanjih in kako poteka, ne vem, potem trženje oziroma prodaja teh odpadkov, recimo 
plastike. Ali je to vodeno oziroma nadzirano s strani občine in da je to tudi transparentno 
možno videti iz bilanc in letnih poročil delniške družbe Komunale?  

Naslednja točka, ki me je mogoče tudi malo zmotila. Sedaj sem po dolgem času 
vzel eno položnico Komunale, ki jo dobivam domov, tam so označene tri postavke in 
sicer zbiranje in odvoz odpadkov, zasip in urejanje odlagališča ter okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja. Vsaka postavka se obračuna na število oseb v gospodinjstvu in 
glede na normativ odlaganja odpadkov na osebo na mesec, in sicer znaša v naši občini 
ta normativ 34 kg smeti na osebo na mesec.    

Sedaj sem opravil en tak miselni obrat in sem si poskušal izračunati, koliko 
odpadkov dejansko generira oseba in se mi zdi ta podatek vprašljiv, poleg tega me pa pri 
tem moti to, da je teh 34 kg najbrž pomnoženo z vsako od vrednosti teh treh postavk. Si 
pa ne morem predstavljati, da če oddam 34 kg, da vseh teh 34 kg gre v zasipanje in 
odlagališče. Se pravi, če jih je 34, nekaj se jih predela, nekaj se jih proda in ostane jih 
dejansko precej manj, tako, da dejansko bi po mojem ta vrednost na položnici že danes, 
brez tega povišanja, morala biti nižja. To je zgolj v oklepaju.  
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Glede na  povedano, ne bi rad, da bi se ponovila zgodba iz leta 2010, ko je župan 
oziroma tudi župan Šempetra predlagal povišanje vodarine za 100 %, in sicer na osnovi 
nekega novo sprejetega pravilnika o metodologiji za obračun vodarine, kjer so bile tudi 
postavke napačno predstavljene. Takrat je bila elegantna rešitev, da sta župana rekla 
samo 50 %, kljub temu se je pa meni položnica iz 20 EUR dvignila na 35. 

Naša svetniška skupina tega predloga povišanja cen, ne bo podprla.  
 

Matej Arčon, župan: 
Še prijave, prosim.  

Patricija Šulin, pripravi naj se Anton Peršič. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 

Tudi sama bi rada uvodoma pohvalila delavce Komunale. Mi smo tudi uporabniki z 
njihovimi storitvami in smo po večini zadovoljni, ne samo na tem komunalnem delu, 
ampak tudi na vseh drugih storitvah, ki jih Komunala opravlja, tako cvetličarski del kot tudi 
pogrebni.  

Res je, da je začela veljati nova uredba o metodologiji  za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja, ki omogoča prosto oblikovanje 
cen, pa vendarle je potrebno, če se cene zvišajo za več kot 30 %, pridobiti dovoljenje 
ministrstva za okolje. V našem primeru imamo skorajda predlagani 68 % dvig cen, tako, 
da me zanima, ali ima Komunala to usklajeno z ministrstvom za okolje. 

Ta predlagani dvig cen znaša torej nekaj več kot 2,40 EUR na vsako osebo v 
gospodinjstvu. Sama sem to na hitro izračunala na število prebivalstva v MONG, torej, če 
nas je tam nekje čez 33.000, potem je to za Komunalo d.d. letno dodanih za skorajda 
800.000,00 EUR prihodkov. Teh 800.000,00 EUR prihodkov v izračunu nove cene za 
komunalne storitve žal nisem našla in bi prosila direktorja, če lahko to obrazloži. Tudi 
glavni elementi, ki vplivajo na povišanje cen, ki ste jih navajali, ki naj bi bili torej glavni 
elementi, jih pa je nekaj starih, to se pravi, če stari ostajajo in ste z njimi do sedaj shajali, 
menim, da jih v to ceno ne bi smeli vključevati. Razumem, da je zaradi dodatnih čistilnih 
naprav za odlagališče in tudi zaradi uvedbe obvezne predhodne obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov od letošnjega leta dalje, prišlo do določenih stroškov s strani 
Komunale, pa vendarle menim, da je taka podražitev neupravičena.  

Pogledala sem tudi, kako so te cene zviševale druge občine, tako večje kot 
manjše, vendar moram povedati, da vsaj iz teh prispevkov, ki sem jih uspela dobit , se v  
nobeni občini cene ne povišujejo tako visoko kot pri nas. Na primer Mestna občina 
Ljubljana povečuje svojo ceno nekje tam za 1,10 EUR. Ne vem, zakaj smo v Novi Gorici 
zmeraj tako korajžni ali pa tako dragi pri vseh naših storitvah, takrat, ko gre za KENOG, 
ko gre za Komunalo, ko gre za vodarino in tako naprej.  

Sem že napovedala, da bom glasovala proti temu predlogu sklepa in predlagam 
tudi v razmislek, da se še enkrat usedejo skupaj občinske strokovne službe in Komunala 
ter razmislijo o postopnem dvigu cen, če se izkaže, da je to potrebno glede na vse, kar 
sem prej povedala.  

 
Matej Arčon, župan: 

Anton Peršič, pripravi naj se Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnik Anton Peršič: 

Sam prihajam iz podeželja in tam imamo z odpadki tudi različne prakse. Mislim, da kar 
nekaj takih odpadkov, ki so v mestu, če jih pogledam, gredo v kontejner in gredo tam na 
drugo odlagališče, gredo na gnojnike, kjer še ti obstajajo, gredo na kompostnike in zato 
tisto povprečje 35 kg v listju, če to vzamem v drevesnem listju je to zelo velik kup.  Gledal 
sem tu po Rejčevi. Cel teden so prepihovali park in pometali in spet drugi dan prepihovali, 
torej veliko dela se je verjetno ponavljalo.  
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Pokomentiral bi ceno, saj se mi zdi kar prevelika naenkrat, glede na to, kar sem že 
rekel in na podeželju kaj manjka. Kaj manjka? Manjkajo kontejnerji, kontejnerska mesta, 
kontejnerji za kosovne odpadke, ekološki otoki in iz tega povišanja vsega tega nič več ne 
bo.  

 
Matej Arčon, župan: 

Mirjam Bon Klanjšček, pripravi naj se Valter Vodopivec. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček:  

Tudi meni se mi zdi to povišanje izredno veliko.  
Ko je kolegica Patricija Šulinova rekla, da bo Komunala samo iz naslova MONG, 

od občanov naše občine prejela okrog 800.000,00 EUR, tu so še druge občine in bo še 
dodatni denar prihajal v blagajno Komunale, vendar se mi vseeno poraja vprašanje. Če 
mi ne sprejmemo podražitev, me zanima, kako bomo zagotovili dodatna sredstva za te 
naprave za predhodno obdelavo in čistilne naprave, ki so verjetno pogoj za obratovanje 
odlagališča? Ali ta sredstva mi lahko zagotovimo iz proračuna? Kolikor mi je znano, je 
oboje pogoj za obratovanje tega odlagališča in se sprašujem, ali je v nevarnosti, da nam 
zaradi tega zaprejo odlagališče, ker ne bomo dobili verjetno okoljevarstvenega 
dovoljenja?  
Matej Arčon, župan: 

Valter Vodopivec, pripravi se Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Prihajam iz krajevne skupnosti, kjer je odlagališče in kjer Komunala opravlja kar dobršen 
del te koncesijske dejavnosti in moram reči, da smo z delom Komunale zadovoljni in da 
tako krajani kot krajevna skupnost, kar se tiče tehnikalij zelo dobro sodelujemo, drugače 
bi rekel okrog odškodnin, ampak to ni krivda na sami Komunali.  

Pri tem predlogu sklep, pa moram reči, da ga ne bom podprl iz sledečih razlogov. 
Zagotovo manjka odločna informacija, ali je ta elaborat doživel ustrezno recenzijo, ali pa 
je bil ustrezno revidiran tako, da dobimo nedvoumno informacijo, ali so te cene take kot  
morajo biti, ali pa najnižje možne.  

Zagotovo mi manjka in verjetno vsem vam tudi jasna opredelitev občinske uprave, 
vodstva občine do tega predloga dviga cen, ne glede na to, da ga predlaga kot sklep 
župan. Vendar potrebno je vedeti, kaj si misli občinska uprava o tem sklepu. Zagotovo 
bom proti glasoval tudi ob vedenju, da se iz proračuna mestne občine subvencionira še 
kakšna druga cena, tako, da želim tu izpostaviti, da tudi, če ta dvig cene ne bo 
izglasovan, sem prepričan, da ne sme biti poslovanje družbe Komunala s tem ogroženo.  

Ne nazadnje ne bom glasoval za ta sklep tudi zaradi tega, ker nimam jasnega 
odgovora na vprašanje, ki je bilo izpostavljeno na nadaljevanju februarske seje, ko smo 
sprejemali spremembo odloka o gospodarskih javnih službah in po katerem odloku, v 
kolikor je bil objavljen v uradnem listu in je stopil v veljavo, to nisem preverjal, je obdelava 
odpadkov na odlagališču predvidena samo z ali pa s pomočjo javnega podjetja, nikakor 
pa ne s podelitvijo koncesije. Sprašujem, ali je morda ta del stroška zaračunan, ali pa je 
tudi dejavnost izvajanja nezakonita?  

Toliko dvomov je, da bom mirne duše glasoval proti temu sklepu.  
 

Matej Arčon, župan: 

Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Torej, tudi sam moram tako kot g. Vodopivec, tako kot ga. Šulinova in tako kot g. Slokar 
pohvaliti delo delavcev na Komunali. Tudi sam imam tam kar nekaj prijateljev, znancev. 
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Enako moram pohvaliti delo direktorja Komunale in tudi sam tega predloga ne bom 
podprl.  
  
Matej Arčon, župan: 
Če ni prijav, bi za prvi sklop vprašanj prosil direktorja za odgovore. 
 
Andrej Miška, direktor podjetja Komunala Nova Gorica d.d.:  

Mogoče bi bilo boljše, če bi me grajali in sklep podprli. Lepo pa je slišati, da ste zadovoljni 
z našim delom, ampak to nam ne bo dosti pomagalo. 

Glejte, da smo preživeli dvanajst let z isto ceno, to ni kar tako. To ni rezultat spleta 
srečnih okoliščin, ampak zavzetega dela zaposlenih na Komunali. Stalno smo morali 
naše delo optimizirati, racionalizirati, ne morem reči, da smo zniževali stroške, zato, ker 
jih nismo mogli, ker smo vedno dobivali nove naloge, ampak smo optimizirali stroške, 
racionalizirali ekološke otoke, racionalizirali način pobiranja odpadkov, smo tudi ena od 
redkih Komunal oziroma prva Komunala, ki je uvedla to, da imamo samo dva zaposlena 
na kamionu, večina ostalih Komunal ima še vedno tri zaposlene na kamionu, imamo na 
samonakladalnem vozilu samo enega, kjer večina drugih Komunal ima dva zaposlena, 
tako da v teh dvanajstih letih smo ostali po mojem mnenju in lahko trdi zelo racionalno 
podjetje. Ne, mi nimamo praktično nepotrebnih stroškov.  

To, da smo vzdržali teh dvanajst let in da občini ni bilo potrebno nič vlagati v 
podjetje, v izvajanje gospodarske javne službe, ampak je vlagala samo v izgradnjo 
centra, je rezultat našega dobrega poslovanja. V večini drugih občin so morale občine 
vlagati ali v nakup kontejnerjev, ali v nakup vozil, ali v samo kritje izgube, pri nas tega ni 
bilo potrebno. Vsa ta leta do sedaj ni bilo to potrebno.  

Prej me je klical novinar iz Pirana za Radio 1 in je rekel, da se preseli v Novo 
Gorico, zato, ker imamo bistveno nižje cen ravnanja z odpadki, kot pa pri njih na obali. 
Tako, da je treba pač pogledati malo širše, lahko poiščemo res tiste, ki imajo nižje cene 
kot mi, kar nekaj je takih, vendar je treba pogledati tudi vzroke, zakaj imajo nižje cene . Je 
pa tudi kar precej Komunal, ki ima bistveno višje cene kot imamo mi.  

Elaborat je pregledala občinska uprava, eno od različic v preteklem letu je 
pregledal tudi zunanji revizor, ki ga je najela MONG, smo tudi uskladili izhodišča za 
pripravo tega elaborata, smo tudi določene stvari spremenili pri pripravi elaborata, tako 
da lahko trdim, da je bil ta elaborat revidiran, pregledan in tudi usklajen z napotili 
revizorja.  

Kar se tiče vodenja bilanc. Če pogledate naše letno poročilo, mimogrede za to 
letno poročilo smo bili lani nagrajeni kot najboljše letno poročilo med drugimi podjetji, 
vidite, da vodimo za vsako javno službo in za vsako občino posebno bilanco. Se pravi, 
tudi računovodske programe oziroma informatiko smo prilagodili tako, da se vsi stroški, 
kolikor se le da, vodijo na stroškovnih mestih za posamezno občino, za posamezno javno  
službo in tudi prihodki. Seveda nekateri stroški, kar tudi uredba dovoljuje, se po ključih 
razdelijo, vendar tudi te ključe imate v elaboratu in jih je tudi pregledal revizor.  

Kar se tiče trženja odpadkov. V Sloveniji velja zanimiv sistem, da stroške zbiranja 
embalaže, ločenih frakcij, krijejo izvajalci gospodarske javne službe in morajo embalažo 
brezplačno oddati v shemo, ki jo je postavila država. Tako, da razen s papirjem ni 
zaslužkov na javni službi.   

Kar se tiče normativa, v normativu ni samo tisto, kar odnesemo na ekološki otok, 
ampak so tudi nevarni odpadki, izrabljena elektronska odpadna oprema, kosovni odpadki, 
gradbeni odpadki, vse to kar nastane pri življenju in delu ljudi na tem območju.   

Soglasje za dvig cen nad 30 % ni potrebno, to je veljalo samo na dan 31.12. za  
izvajalce gospodarske javne službe, ki so imele do takrat že soglasje občinskih svetov. 
Se pravi, v našem primeru, ko smo naredili nov elaborat, to soglasje ni več potrebno.   

G. Peršič je rekel, da je na podeželju nižji standard. Res je nekoliko nižji, vendar 
so stroški pobiranja na podeželju bistveno višji kot v mestu, zato nekako to balansiramo, 
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kolikor nam pač možnosti dopuščajo, da zagotovimo normativom, seveda ne v celoti, 
vendar toliko, da nas inšpekcija še ne preganja. Ne vem kaj bo jutri, ker se ti standardi 
stalno zaostrujejo, vendar poskušamo glede na razpoložljiva sredstva optimizirati zbiranje 
teh odpadkov.  

Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja in predloge, tako, da bi pravzaprav 
želel samo še to dodati. Če damo glavo v pesek, s tem ne rešimo problema. Treba je 
poiskati rešitev in tu so naloge jasno razmejene. Komunala izvaja gospodarsko javno  
službo in mora zbirati odpadke. Občine morajo ustvariti pogoje, da to lahko naredimo.  

 
Matej Arčon, župan: 

Kaj imate, g. Veličkov? Repliko? Potem izvolite repliko.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Vprašal bi samo v kateri fazi je spor med občino in Komunalo v zvezi z odvzemom 
licence, koncesije?  
 
Matej Arčon, župan: 

V fazi, nisem vas dobro razumel. Kako? Izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Hvala župan, mislim, da vprašanje nima zveze s to točko. 
 
Matej Arčon, župan: 

G. Bratina, izvolite. 
 
Svetnik Bojan Bratina: 

Zelo na kratko bom proti iz preprostega razloga, ker moramo gledati tudi na podražitve pri 
Komunali tako, kot gledamo tudi na ostale stvari. Ljudje takih stroškov, takih poviševanj, 
ki se začenjajo danes s Komunalo, potem bo voda, potem bo elektrika, ne bodo več 
zmogli. Imamo veliko ljudi že na robu preživetja.  
 
Matej Arčon, župan: 
Imamo nasprotni predlog odbora za prostor, in sicer, da se Mestnemu svetu MONG 
predlaga, da predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju gospodarske 
javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih 
javnih služb varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d. in o podaji 
soglasja k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb, ne sprejme.  

Dajem ta predlog sklepa na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 6 proti.  

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Miro 
Kerševan, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris 
Rijavec, Tomaž Slokar, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, 
Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali: Dejana Baša, Lara Beseničar Pregelj, Aleš Jakin, Črtomir Špacapan, 
Srečko Tratnik, Marko Tribušon. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 18 
 
 
 
7. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG  
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Matej Arčon, župan: 

Tu bo uvodne besede povedala direktorica mag. Vesna Mikuž, izvolite. 
 
Poročevalka: mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG 

Pred vami je druga obravnava predloga Odloka o krajevnih skupnostih v Mestni občini 
Nova Gorica. V prvem branju je bilo podanih kar nekaj predlogov, od tega smo večino 
predlogov tudi vključili v predlagani odlok.  

Sicer pa smo v obrazložitvi tudi jasno navedli, katere predloge smo sprejeli in jih 
vključili v odlok in obrazložitev tistih predlogov za katere pač menimo, da niso primerni za 
vključitev v odlok. Toliko bi pojasnila na kratko. 
   
Matej Arčon, župan: 

So odbori to obravnavali? Ne. Razprava. Prijava na razpravo. Pri drugi obravnavi so 
možni amandmaji.  

Valter Vodopivec, za njim pa Darinka Kozinc. Izvolite, Valter. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Samo trenutek, da pridem do teksta.  

Sam bom predlagal nasprotni sklep, ga bom tudi poslal po e-mailu g. tajniku 
mestnega sveta, in sicer, da se odlok vrne v prvo obravnavo. Svoj predlog sklepa 
utemeljujem s sledečim.  

Pravzaprav bom rekel tako, da se odlok vrne v prvo branje, do drugega branja pa 
naj se opravi skupni posvet s predstavniki krajevnih skupnostih o predlaganih rešitvah v 
odloku. Namreč, glede na to, da je bil predlog odloka posredovan svetom krajevnih 
skupnosti in da so bili le–ti pozvani, da v relativno kratkem času podajo svoje pripombe in 
da pripombe niso bile objavljene, niso bile znane, menim, da je bilo onemogočeno 
medsebojno informiranje krajevnih skupnostih o pogledih na rešitve v odloku.  

Zato predlagam, da se opravi skupno posvetovanje s predsedniki ali predstavniki 
KS o samih pripombah ter tako omogoči oblikovanje rešitev v odloku, ki bodo v čim večji 
meri upoštevale pripombe krajevnih skupnosti. Na tak način bomo dobili odlok, ki bo v 
veliki meri sledil interesom tako občne kot KS.  

V sami obrazložitvi upoštevanja ali pa neupoštevanja pripomb so pa določene 
rešitve, ki so po mojem skregane z logiko. Ena takih je, ko govori, da se bo pri 
prenašanju pristojnosti določenih zadev na posamezno krajevno skupnost upoštevalo 
usposobljenost in kadre, s katerimi KS razpolaga, da lahko določeno zadevo pelje ali pa 
ureja. Mislim, da je to skregano z logiko, kajti ne predstavljam si, kdo bo to ocenjeval in 
presojal.  
   
Matej Arčon, župan: 

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

Tudi sama se zahvaljujem strokovnim službam, ki so večino mojih predlogov upoštevale 
in načeloma bom ta odlok seveda podprla. Me je pa kolega Vodopivec nekoliko prehitel.   

Želela sem vprašati, ali je bil mogoče opravljen, oziroma ne bom rekla ravno 
posvet, ampak ali so bile KS vprašane, kakšno je njihovo mnenje sedaj o tem v drugo 
pripravljenem odloku? Samo to me zanima.  
 
Matej Arčon, župan: 

Preden smo sploh vam dali odlok, smo imeli tu sestanek in mislim, da je bilo mesec dni 
časa, to je do 14. februarja, tega datuma se spominjam, ker je Valentinovo, da vse 
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krajevne skupnosti podajo pripombe že na prvo obravnavo, nakar je šla prva obravnava 
na občinski svet in je sedaj druga obravnava.   

Izvolite, direktorica. 
  
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 

Pripombe, ki smo jih prejeli od krajevnih skupnosti, smo že takrat skoraj večino 
upoštevali. Tiste, ki niso bile upoštevane, smo tudi KS odgovorili zakaj ne, kar je bilo 
obrazloženo tudi v prvem branju. Nekatere od teh pripomb so bile potem v drugem branju 
s strani svetnikov ponovno izražene in smo jih pač poskušali uskladiti in vnesti v odlok. 
Kasneje pa posebej nismo več spraševali, ker ni bilo nobenih dodatnih pobud ali 
sprememb s strani krajevnih skupnosti.   
  
Matej Arčon, župan: 

Stanko Žgavc, izvolite. 
 
Svetnik Stanko Žgavc: 

Videl sem, da mojega predloga niste upoštevali. Meni je popolnoma jasno, da mora dobiti 
krajevna skupnost predhodno soglasje, ampak problem lahko nastane potem. Dobi 
predhodno soglasje, sklene pravni posel, pogodbe spravi in stvar je končana. Gre za to, 
da občina dobi povratno informacijo s tem, da predloži pogodbo o sklenjenem pravnem 
poslu. Zato je bil moj predlog podan, pa tudi za evidenco teh pravnih poslov, ki jih KS 
sklepajo. Zato mislim, da je bil moj predlog popolnoma utemeljen.  
 
Matej Arčon, župan: 

Valter Vodopivec, imate repliko na g. Žgavca? 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Imam repliko na direktorico, ker je teklo prehitro, se nisem uspel prijaviti na repliko.  
Pritegnil pa bi g. Žgavcu. Tudi še marsikatera druga pripomba ni bila upoštevana 

in tudi ne pojasnjena. Ampak ne glede na to bom opozoril še enkrat.  
Glejte, v obrazložitvi piše v 9. členu, da se upošteva pripombo, da krajevne 

skupnosti nimajo dovolj podpornih služb za izvajanje določenih zahtevnejših nalog in je 
zato dodan stavek, da morajo naloge po obsegu in strokovnosti ustrezati kadrom oziroma 
znanju, s katerim krajevne skupnosti razpolagajo.  

Lepo vas prosim, to je zame zelo, zelo sporno, kajti ni napisano, kdo bo to 
presojal, kdo bo to ugotavljal, daleč od tega, da je to sedaj celo ustavno sporno. 
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več razprave, imamo najbolj oddaljeni predlog g. Vodopivca, da se vrne v prvo 
branje. Prosim vas, če še enkrat preberete vaš predlog sklepa. Ste poslal? 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Da, sem poslal.  

Predlog Odloka o KS v MONG se vrne v prvo branje. Do drugega branja pa 
se opravi skupen posvet s predstavniki krajevnih skupnosti in jih seznaniti o 
predlaganih rešitvah v odloku. 
 
Matej Arčon, župan: 
Torej, dobili smo tudi v elektronski obliki.  

Dajem ta predlog g. Vodopivca na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 15 glasovalo za, 10 proti. 
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ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Tomaž Horvat, 
Aleš Jakin, Darinka Kozinc, Anton Petrovčič, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, 
Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal. 
PROTI so glasovali: Kaja Draksler, Miran Müllner, Anton Peršič, Ana Marija Rijavec, 
Tomaž Slokar, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaž Torkar,  Marko Tribušon, Stanko 
Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 19 
 

 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog sklepa o seznanitvi s Poročilom o aktivnem pristopu k 
uresničevanju alkoholne politike za zmanjšanje neenakosti v zdravju 
Severne Primorske (Goriška statistična) regija 

 
Matej Arčon, župan: 

Dr. Marko Vudrag je obljubil, da nas bo v petih minutah na kratko seznanil z omenjeno 
problematiko, katero je zelo izčrpno obravnaval tudi odbor za socialno varstvo in 
zdravstvo in nam bo potem predsednik predstavil tudi njihovo stališče.  

Izvolite, dr. Vudrag. 
  
Poročevalec: Dr. Marko Vudrag, v.d. direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo 
Nova  Gorica   

Spoštovani zbor, spoštovani g. župan, iskrena hvala, da lahko spregovorim pred vami, 
kar si štejem za privilegij.  

Tu bi želel povedati, da bi raje spregovoril z argumenti v podporo sprejetju 
kakšnega občinskega odloka, v zvezi s prepovedjo vsaj pitja alkoholnih pijač na javnih 
površinah oziroma na javnih krajih, vendar vas seveda o tem ne bom poučeval. Govorim 
v imenu srednje preventivnega zdravstvenega varstva Slovenije. Tu, na tem mestu smo 
imeli oktobra prejšnjega leta sicer regijsko konferenco, to je res, to je bila  vseslovenska 
konferenca z največjimi eminentnimi avtoritetami s tega področja. Iskrena hvala g. 
županu za njegovo promocijsko delovanje na preventivi iz zdravstvenega varstva, ker 
nam je to omogočil.  

Pa še nekaj, da izkoristim to priložnost. V torek bomo imeli tu v tej dvorani, za kar 
se seveda zahvaljujem vodstvu, da nam to omogoči, ob priliki meseca boja proti raku 
debelega črevesa in danke velik strokovni simpozij z najvišjimi avtoritetami Slovenije na 
tem področju. Zato vljudno vabljeni v torek popoldan od druge ure naprej v to dvorano. 

Kar se tiče alkoholne problematike. Gradivo imate. Tu smo sedeli, razpravljali, bilo 
je  tudi nekaj sklepov. Iz gradiva je jasno, da je veliko problemov zaradi alkohola,  od 
začasne odsotnosti z dela, hospitalizacije, do umrljivosti, kar je lahko pripisovati direktno 
alkoholu. Res je, da naši ljudje v regiji manj pijejo, čezmernih pivcev je tu v naši regiji 
toliko kot je slovensko povprečje, torej na Goriškem pijemo kulturno. Očitno. Pri 
mladostnikih je alkoholna pijača seveda ena od najvažnejših drog in je tudi najbolj 
razširjena. Vzroki za pitje so zelo zanimivi, različni. Raziskave so narejene, torej pijejo, da 
se sprostijo, da pozabijo na težave, da iščejo bližnjice po drugih poteh. Kje dobijo 
alkohol? Vsepovsod. To je popolnoma jasno. Ampak tu se sprašujemo, kakšen je naš 
odnos do alkohola, ker mi smo pač zgled. Se pravi, argumenti do tega odloka, ali 
kakorkoli že je, na Zavodu za zdravstveno varstvo-hiši zdravja, seveda podpiramo to 
zadevo, zlasti programe zdravega načina življenja, znotraj katerega seveda se 
zavzemamo za uvedbo preventivnih programov, tudi pitja alkohola, saj je alkohol tu velik 
javno zdravstveni problem.    
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O sklepih, kar jih je bilo na Goriškem, sicer ne zaostajamo za trendi v Sloveniji, pa 
vendarle imamo manj. Ampak ne glede na to, veliko je neposrednih pripisljivih vzrokov za 
smrtnost, zaskrbljujoča je dostopnost do alkohola za mlajše, pa seveda nekritična presoja 
zlasti nas. O popivanju na javnih mestih ni treba izgubljati besed. Kako bomo te zadeve 
odpravili? Morda moramo res vzeti v precep najbolj ranljivo skupino, to so naši 
mladostniki, naši zanamci, morda na ta način, da spodbujamo in nagrajujemo ne pitja, 
temveč damo več prostora, ki bo namenjen aktivnemu druženju med mladimi, ne pa da 
se izgubljajo na ulici. Seveda imamo tudi kakšno drugo ponudbo okusne pijače. Saj se 
spominjamo, vsaj mi starejši, da je Cockta pijača naše mladosti. Potem seveda 
medresorsko sodelovanje pri oblikovanju odnosa do alkohola, širjenje informacij o 
škodljivih učinkih, skratka, to so vse možnosti, ki se odpirajo. Res ne želim, da vas tu 
učim in poučujem, ker vi mene lahko, to je jasno, kako morajo občine pri izvajanju tega 
ukrepa natančno opredeliti kakšna prepoved naj bo, kaj pomenijo izrazi pitja alkohola in 
popivanje oziroma natančno določiti nadzor nad izvajanjem ukrepov. 

Skratka, to so aktivnosti, ki jih bomo v preventivnem zdravstvenem varstvu 
absolutno podprli in pri nas imate zaveznike, če se boste odločali, gospe in gospodje, 
svetnice in svetniki, v tej smeri.  
 
Matej Arčon, župan: 

Še petnajst sekund. 
 
Dr. Marko Vudrag, v.d. direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica:  

Hvala. Pustim vam jih. 
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala. Odbor? 
 
Tomaž Horvat, mag., predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Na odboru smo se seznanili s Poročilom o aktivnem pristopu k uresničevanju alkoholne 
politike za zmanjšanje neenakosti zdravju in sicer je bila kar zanimiva in dolga razprava.  

Sprejeli smo sledeči sklep. Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je na predlog 
sklepa o seznanitvi s Poročilom o aktivnem pristopu regije sprejel sledeče sklepe: Prouči 
naj se možnost sprejetja Odloka o prepovedi pitja alkohola na javnih površinah. 
Ministrstvu za zdravje naj se posreduje pobuda za prepoved prodaje alkohola na 
bencinskih črpalkah. Podpira se prizadevanje Zavoda za zdravstveno varstvo Nova 
Gorica z ustrezno kadrovsko in finančno podporo. Mestnemu svetu MONG se predlaga, 
da predlog sklepa o seznanitvi s poročilom sprejme.  

 
Matej Arčon, župan: 

Razprava. Prijava.  
Ga. Vida Škrlj, izvolite. 

 
Svetnica Vida Škrlj: 

Imam eno vprašanje za gospoda, in sicer me zanima, ali ste se pri pripravi tega gradiva 
povezovali z Društvom za zdravo življenje, to je prejšnji kljub zdravljenih alkoholikov?  

Namreč, to društvo je lani prejelo nagrado MONG za dolgoletno uspešno delo na 
tem področju. Vem, da se tudi ukvarjajo s preprečevanjem širjenja alkoholizma in imajo 
na tem področju nesporno bogate izkušnje. Zato me zanima, kako poteka to sodelovanje, 
če poteka, verjamem, da ja.  
  
Dr. Marko Vudrag, v.d. direktorja zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica: 

Res je, to društvo ima velika izkušnje in to je treba izkoristiti, kajti zdravje in zdravstveno 
varstvo je nekaj, česar zdravstveni sistem sam po sebi ne more zagotoviti, kajti tu 
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moramo delovati medsektorsko v vseh strukturah skupaj. Moram seznaniti svetnike in 
svetnice in vas g. župan, da smo mi edini zavod v Sloveniji, ki imamo tudi regijski zavod 
za zdravje, to je v sklopu strategij, ko so bile za nami in se vsakič z novimi vrhovnimi 
oblastmi želijo formirati nove. Skratka, v sklopu teh strategij, ki jih imamo tudi na regijski 
ravni o   odpravljanju neenakosti v zdravju oziroma zdravstvenem varstvu, tako je tudi ta 
odbor s katerim seveda postavljamo različne cilje, zajet v teh strategijah. Vsak cilj seveda 
mora biti dosegljiv in za vsak cilj je seveda potrebna svoja strategija. Znotraj teh ciljev je 
vsekakor tudi odnos in borba zoper alkohol in seveda sodelujemo s temi strukturami, ki 
so vabljeni kot člani regijskega odbora za javno zdravje in tako so tudi z nekimi 
dolgoročnimi aktivnostmi lahko potem rezultati vidni in učinkujejo. 
 
Matej Arčon, župan: 

Naslednji je Miran Müllner, pripravi naj se Darinka Kozinc. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Sam bi samo izrazil moje mnenje in pohvalo tej predstavitvi in seveda, če bomo rešili 
alkoholizem s tema dvema sklepoma, ki jih predlaga odbor za zdravstvo, je to pohvale 
vredno. Čeprav mislim, da temu ne bo tako.  

Osebno nasprotujem temu, da bi se uvedli neki represivni ukrepi, dokler niso 
izpolnjeni vsi preventivni. Ko govorimo o alkoholizmu, bi predvsem predlagal to, da se ne 
ukvarjamo samo z alkoholiki, ampak da se veliko sredstev  oziroma aktivnosti nameni 
tudi preventivni dejavnosti tistih ogroženih skupin, o katerih je prej govoril dr. Vudrag. Se 
pravi, otrokom, mladostnikom in se jih usmerja pač v kulturo, šport in v druge de javnosti. 
Tako, da je to vse pohvale vredno in bom to predstavitev podprl. Sem pa skeptičen malo 
do tega, kar odbor predlaga, kajti mislim, da to ni celostna rešitev. 
  
Matej Arčon, župan: 

Ga. Darinka Kozinc in za njo Patricija Šulin. 
 
Svetnica mag. Darinka Kozinc: 

Hvala za besedo, g. župan in seveda se zahvaljujem ravno tako g. dr. Vudragu za 
podano resnično izčrpno informacijo. Seveda sem tudi vesela, da je prišlo do udejanjenja 
moje pobude in mislim, da je prav, da se okrog tega pogovorimo in skušamo potegniti 
tudi določene ukrepe.  

G. dr. Vudrag je lepo omenil, da so najbolj ranljive skupine zlasti mladostniki in  
navedeni so tudi razlogi, ki so bili ugotovljeni iz raziskave med mladostniki iz leta 2009. 
Zaskrbi nas lahko to, da rabijo za to, da se sprostijo, da so bolj pogumni in samozavestni  
alkohol oziroma da rabijo neke take umetne spodbujevalce, da pozabijo na težave in tako 
naprej. Ampak mene je ta prva alineja najbolj zaskrbela in mislim, da bi morali bistveno 
več narediti na vzgoji za zdrav odnos do življenja. Tu seveda ni dovolj zgolj to, da bodo to 
vlogo igrale samo izobraževalne inštitucije, ampak mislim, da to lahko storimo tudi s 
svojim zgledom, s podajanjem recimo drugih vrednost, drugih ciljev, ki jim mladostniki 
ravno tako sledijo, so lahko tudi druge inštitucije, ki ne nazadnje so pravzaprav v mestni 
občini, tako mladinski center in druge.   

Kljub temu pa smatram, da predlogi, ki jih je dal odbor, so tudi za podpreti. Vsaj 
sama jih bom podprla. Se opravičujem, ker namreč včasih je potrebno tudi omejiti 
določen dostop. Recimo tole z bencinskimi črpalkami je bila že velikokrat  tema. Namreč, 
ker so črpalke odprte celo noč, je alkohol zelo lahko dostopen. Veliko je bilo tudi 
pomislekov o tem, recimo tam, kjer voznikom prodajaš bencin, prodajaš tudi alkohol, kar 
je nekje v koliziji recimo tako ali drugače.  

Prav tako bi rada poudarila to, da so tudi pametni mladostniki ali pa vsaj tisti, ki 
imajo recimo med seboj že koga, ki ima šoferski izpit in je ta 00 za njih prinesel določene 
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pozitivne rezultate, ker med njimi sigurno eden ne bo pil. Že tu je ukrep dosegel svoje. 
Toda včasih se dejansko splača tudi kaj prepovedati ali omejiti dostopnost.  

Vseeno pa smatram, da je treba spremeniti in začeti spreminjati v družbi na tak ali 
drugačen način zdrav odnos do življenja, do sebe in pa seveda tudi vzgajati nekoliko bolj 
samozavestno mladino na drugih osnovah, ne pa na osnovi nekih umetnih 
spodbujevalnikov. Še enkrat lepa hvala za to poročilo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, Miran Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Repliciral bi, ker je bila podana netočna informacija. Pa ne zaradi informacije, kajti na 
bencinskih črpalkah se v nočnem času že sedaj ne da kupiti alkohola. Upam, da ne bo ta 
ukrep, če bi prišlo do njegove realizacije, privedlo to tega, da bi nekateri tujci, ki gredo 
samo skozi Slovenijo, izstopali iz avtoceste zato, da bodo kupili alkohol. Govorim 
predvsem o izletih in avtobusih. Mislim, da to je do sedaj že kar dobro urejeno na 
črpalkah, tako, da v nočnem času se ne da dobiti, pa nikakor ne jaz temu nasprotujem.   

Ampak mislim, da bi bilo potrebno o takem predlogu opraviti tudi analizo, kaj vse 
to pomeni, kajti dvomim, da bomo zaradi tega imeli manj alkoholikov. Je pa jasno, da tisti, 
ki vozijo, morajo imeti 00 in tu sploh ni dileme. Mi pa bi bili s predlogom, da se na 
avtocestah ne prodaja alkohol drugačni tudi od ostalih evropskih držav, ki imajo drugačne 
regulative in bi bili bolj represivni. Samo to je bila moja replika.  
  
Matej Arčon, župan: 

Patricija Šulin, pripravi naj se Tomaž Torkar.  
 
Svetnica Patricija Šulin: 

Pohvalila bi to poročilo direktorja in tudi pravzaprav Zavoda za zdravstveno varstvo Nova 
Gorica, kot tudi pobudnico svetnico Kozinc za njeno pobudo. Tudi sama menim, da bi se 
morali o tem večkrat pogovarjati, kajti pravzaprav to pomeni osveščanje nas samih in tudi 
vseh ostalih občanov, ki to poslušamo, poslušajo in mogoče smo premalokrat informirani 
glede te problematike zasvojenosti in tudi drugih zasvojenosti, ki so prisotne v naši regiji, 
v našem mestu, občini, pravzaprav  tako, da pozdravljam vse skupaj.   

Direktorja bi vprašala sledeče. Tu ste sicer navajali skupne podatke za Goriško. 
Niste izvzeli samo MONG, kar je seveda tudi razumljivo. Opazili ste tudi, da ste moški 
večkrat hospitalizirani kot ženske, torej je alkohol pri moških pogosteje prisoten ali pa 
smo ženske bolj zdravstveno odporne, ko to počnemo ali pa počnejo.  

Ker je podatek za celotno Goriško me zanima teritorialno, kje je ta problem 
največji, če poznate ta podatek? Zanima me tudi, ali je ta problem hospitalizacije zaradi 
bolezni poškodb in zastrupitev večji pri starejših, domnevam, da ja, ali pač se motim, če 
mi to lahko tudi poveste. Kar se tiče hospitalizacij me pa tudi zanima, ko je pacient potem 
odpuščen iz bolnišnice, če je potem ustrezno sprejet v neko drugo ustanovo, kjer bi po 
moji presoji morala potekati hospitalizacija v smislu zdravljenja. Torej, zanima me, kako je 
potem to urejeno. Ali samo bolnišnica odpusti domov, pa je potem pacient prepuščen 
samemu sebi, ali tu bolnišnica vzpostavi kontakt tudi s centrom za socialno delo oziroma 
primerno ustanovo, ki bi takega zasvojenca napotila na ustrezno zdravljenje in v kolikor to 
ni urejeno, predlagam, da se to uvede.  

Pa še nekaj, če mogoče razpolagate s podatki, ker smo ravno pri zasvojenosti, 
koliko je teh hospitalizacij pri kombiniranih vrstah zasvojenosti, ker zasvojenci pogosto 
uporabljajo več vrst zasvojenosti. Skrbi pa me tudi umrljivost, ki je tu navedena za 
Goriško in mislim, da je kar visoka. To se pravi, v letu 2010 je umrlo 42 oseb, torej so 
poškodbe tako velike, da človek pač umre in bi apelirala na vse nas in na vse, ki nas 
poslušate, da smo pri uporabi alkohola zmernejši in sprejemamo kulturo pitja, taka kot je 
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znana v drugih državah, kjer to pač že poznajo. Slovenija je vinorodna država, pa vendar 
žal menim, da smo tem področju premalo osveščeni. Že vnaprej hvala za odgovore. 
  
Mitja Trtnik, podžupan: 
Izvolite, g. Vudrag. 
 
Dr. Marko Vudrag, v.d. direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica:  

Spoštovana ga. svetnica, zdaj ko ste govorili, sem imel vtis, da ste skupaj z menoj v tej 
zdravstveni preventivi, kajti odprli ste izjemno pomembna vprašanja na tem področju, 
ravno iz področja preventive, ki je mnogokrat važnejša, za posameznika nikdar ne, 
kurativa je zmeraj atraktivna, ko se reši nekomu žolčne kamne ali karkoli, preventiva je pa 
tisto, kar daje na dolge roke rezultate in absolutno zmanjšuje pritisk na proračun in veliko 
se da prihraniti in pri kvaliteti življenja in tako naprej. Tako, da vaša vprašanja so blazno 
tehtna in o njih je treba spregovoriti mogoče na posebni točki, kjer bi zelo rad, da pridemo 
z letnim poročilom, kakšno je stanje obolevnosti, zdravja in umrljivosti, tako v občini, 
kakor tudi v regiji.   

Postavili ste vprašanje v zvezi z regionalizacijo. Moram povedati, da zahodni del 
države prominira  v boljše, centralni in zahodni del tako v standardu kakor tudi v kvaliteti 
življenja in zdravja. Zlasti zahodni del, to smo tu, imamo nekaj pomanjkljivosti na našem 
področju, to je zlasti rak dojke pri ženskah in to zelo, zelo prominiramo v slovenskem 
prostoru, ampak o tem bomo govorili drugič.  

Tako, da po vprašanju alkohola smo nekako v slovenskem trendu, pa vendarle 
manj. Velik problem z alkoholom je seveda socialno ekonomsko stanje. Če gledamo 
indeks človekovega razvoja, potem smo precej visoko za razliko recimo od Prekmurja, ali 
pa nekaterih drugih delov države, ko je stanje veliko, veliko slabše in se veliko več pije in 
je veliko več problemov. Tako, da pri nas ni  zelo kritično stanje, pa kljub temu ne smemo 
biti popustljivi in nekako ohlapni, kadar gre za odnos do alkohola. 

 Kar se tiče hospitalizacij imate seveda prav. Zakaj te hospitalizacije, zakaj toliko  
stroškov okoli tega, veliko hospitalizacij, tudi smrti je pripisljivih alkoholu. Mogoče jih je 
več,   ne morem vam sedaj natančno povedati oz. nisem si pripravil tako, da bi vedel iz 
rokava stresti te podatke, ampak te podatke imamo in vas bom lepo prosil, da z mailom 
povprašate, pa vam odgovorimo. Tako boste natančno dobili vse informacije, ker so to 
zanimive teme, ki jih moramo vsekakor obravnavati tudi na takih forumih kot je tale. 
Hospitalizacije so, predvsem gre za starejše ljudi, za akutne mlajše ja, zgodi se, ampak to 
so akutni ekscesi, takih je nekaj, ampak za prave hospitalizacije, kjer imamo potem zelo 
hude probleme, kronične, propad jeter starejših.   

Vprašanje poshospitalne oskrbe in druge oskrbe, to je seveda velik slovenski 
problem in to moramo šele pričeti obravnavati, pa tudi zaradi tega, ker se demografska 
struktura spreminja. Mi imamo že 10, 12 let obrat strukture, ko imamo več 65 letnikov kot 
tistih do 14 let, zlasti na našem področju. Tukaj smo starejši kot so recimo neki drugi deli 
Slovenije, tako, da je to pomembno vprašanje, kako potem ravnamo, kako damo našim 
someščanom, sokrajanom kvaliteto življenja, po kakšnem hospitalnem zdravljenju, ali 
kakšnih problemih. Tega pa nam ogromno manjka. Tu bomo morali res združiti družbene 
moči in tudi sredstva, lokacija denarja mora priti na tapet, za razpravo, da se to v končni 
fazi spremeni, kajti s tem se da veliko več prihraniti, torej s preventivnimi aktivnostmi, 
veliko več kot je mogoče klasično, kot je pri nas. Vem, da je problem sistemske narave. 
Govorimo o korupciji, zlasti v zdravstvu je to, pa ne mislim na tisti četrt kg kave, korupcija 
druge narave, tista, ki gre v zidove, ki gre v operacijske mize, ki se jih spominjamo izpred 
let in tako naprej. To je sistemska zadeva. Mi imamo blazno dobre, natančne elaborate, 
vrhovnih revizorjev Računskega sodišča o problemih od onkološkega, do pediatrije, pa to 
so samo delček tega. Dokler tega sami ne rešimo znotraj sebe in pričnemo na mestnem 
svetu, tudi seveda znotraj nas v zdravstvu ne bomo veliko naredili in to so problemi, ki jih 
v družbi moramo reševati.  
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Tako, da štejem vaša vprašanja za izjemno pomembna in resnično mi je žal, da 
vam ne  morem iz rokava stresti podatkov, ki ste jih želeli slišati, ampak nič zato, boste 
dobili vse. Lepo prosim e-mail, bom že preko službe iz občine dobil vaš e-mail in vam 
bom poslal en ljubezniv pozdrav, tako, da boste imeli moj e-mail in bomo potem 
komunicirali. 
 
Mitja Trtnik, podžupan: 

Svetnik Tomaž Torkar, izvolite. 
 
Svetnik Tomaž Torkar: 

Tudi sam sem vesel tega dokumenta, ki je prišel in tu vidim, da imate narejen predlog 
regijskega akcijskega načrta, kateri cilj je boljše povezovanje med različnimi resorji in 
strokami v regiji v tej zvezi. Meni se to zdi ključna zadeva. Problemi so tako  veliki, da jih 
vsak sam ne bo mogel rešiti. Zato bi bil zelo vesel, da ta predlog na nek način pride tudi 
do tega mestnega sveta, da mogoče res naredimo nekaj zelo konkretnega, ne samo na 
področju preprečevanja. Mi lahko sprejmemo nek odlok, ampak ta odlok bo nekaj že 
naredil, delovati je treba preventivno, celostno, z vsemi resursi, ki jih imamo.  

Poslušali bomo za vami poročilo mladinskega centra, ki tudi mora sodelovati tu 
zraven oziroma verjamem, da že sodeluje. Mogoče bomo na tak način neka j konkretno 
premaknili na boljše.  
  
Mitja Trtnik, podžupan: 

Imate odgovor, ali bi počakali še svetnika Špacapana? 
 
Svetnik Črtomir Špacapan: 
Začel bom najprej malo drugače. Danes ali včeraj je umrl Pietro Menea, star 61 let, eden 
najboljših svetovnih atletov, ki je 17 let držal svetovni rekord na 200 metrov, ki ga je 
dosegel v Ciudad de México in v tem posvetilu njemu je seveda pisalo tudi, da je bil 
večkrat obtožen ali osumljen tega, da je jemal prepovedane substance. Se pravi, če bi 
lahko kljub temu ob tej pieteti lahko tako rekli, sigurno je zbolel, verjetno tudi zaradi tega, 
ker je pač telo obremenil z nečem, kar seveda ni bilo prav. Podobno je z alkoholom, če 
ga uživaš v prevelikih količinah in če začne to škoditi organizmu zaradi tega seveda 
nastaja veliko bolezni, zaradi tega nastajajo tudi stroški, če ne drugega v zdravstvenem 
sistemu, da ne govorimo o družinskih tragedijah in še marsičem drugem. Tako, da to ni 
kar tako. Dejstvo pa je, da je verjetno Slovenija ena najbolj liberalnih držav pri prodaji 
alkohola. Tisto, kar smo govorili prej o črpalkah ne drži, saj smo pred par leti šli smučat v 
Italijo in potem smo rekli zvečer, da bi pa šli na koreto na črpalko. Pa so rekli, že zdavnaj 
ne prodajamo alkoholnih pijač na črpalki, tudi podnevi ne. Govorim na črpalki, ne v bifeju.    

Druga stvar. Pri nas dobi lahko alkohol praktično vsak, ni tako kot v Združenih 
državah Amerike, ko moraš dati osebno izkaznico ali pa kaj podobnega. Tako, da ena 
točka, ki gotovo je, je ta dostopnost alkohola. Ta je v Sloveniji izjemno liberalno. Druga 
zadeva so cene alkoholnih pijač. V primerjavi s cenami ostale hrane, če jo primerjamo s 
cenami na Švedskem, kjer so alkoholne pijače najdražje, smo gotovo Meka za Švede, če 
bi prišli dol, bi lahko prišli samo na pivski turizem. Če pogledamo, pri nas stane pivo 2 
EUR, pri njih stane 9 EUR, se pravi že tu je velika omejitev, predvsem za  mladino, ki 
verjetno nima veliko denarja. Poleg tega pa je v nasprotju s kajenjem, ki je bilo v zadnjem 
obdobju zelo močno omejeno, prisotnost alkoholnih pijač je pri nas praktično neomejena, 
tako na raznih prireditvah, veselicah, v zaprtih prostorih, kot tudi odprtih in tako naprej. 
Tako, da se ne bi čudil,  če smo tu Slovenci v nekem evropskem vrhu, ker je pač to 
verjetno tudi neka posledica  liberalne zakonodaje.   

Kar se tiče pa samega pitja, je pa sigurno gotovo odvisno tudi od tega kako 
naučimo mlade in potem kako tudi naprej. V vsakem primeru je najboljši boj proti drogi 
šport, ali pa tako kakor rečejo - najboljša droga je šport. Žal, pri nas šport propada in 
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imamo vedno večje težave, da bi se mladi ukvarjali s športom. O tem je že kolega svetnik 
zadnjič dal tudi eno vprašanje, kako je pri nas z razmerami v športu.  

Gotovo je reševanje te problematike zelo kompleksno. Tudi na odboru je bila 
razprava, kar moram reči zanimiva in konstruktivna, tako, da pričakujem, da se bo kljub 
temu, da vsi vidimo neke ovire v sprejemanju omejitev, le našlo nekaj takih variant, ki 
bodo poleg športa, kot sem rekel, tudi odvrnile ljudi od alkohola. Čeprav seveda sedanja 
situacija, ki je v družbi, kriza po mojem ravno obratno spodbuja, da se včasih napiješ 
zato, da nekoliko pozabiš na probleme, ki so. 
 
Matej Arčon, župan: 

Svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 

Najprej bi rad izrazil vse priznanje za to poročilo. Nisem bil prav siguren, da je to vse tisto 
in ta pravi recept, da bi se zmanjšala alkoholiziranost tako, kot jo poznamo pri nas in kot 
je problem pri nas, predvsem pri mladih. Prej smo slišali 00. Kaj to pomeni? To pomeni, 
da eden je z 00, ostali se pa vsi napijejo do konca. In to je to. Menim, da samo zakonske 
omejitve in recimo neki ukrepi ne bodo pripeljali k pozitivnim rezultatom. Prej smo slišali o 
cenah na Švedskem, vendar tudi cene ne rešijo tega. Ko gredo oni ven, se tudi napijejo 
kolikor morejo.  

Potrebna je neka preventiva, potrebna je kultura, vzgoja, vzgoja v kulturi pitja. 
Smo vinorodni okoliš in bi več poudarka dali na vino, ki je pridelek in ne na pivo ter razne 
druge žgane pijače, ki so izdelki.  

Torej, začnimo resnično delati, kot je bilo že danes rečeno na preventivi in 
osveščanju.  
 
Dr. Marko Vudrag, v. d. direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica: 

Mogoče samo še nekaj besed, kar je g. svetnik povedal in se je pravzaprav zanimal 
zaradi aktivnosti, ki jih izvaja regijski odbor.  

Res je, mi smo edini zavod v Sloveniji, ki imamo ta odbor in se zelo dobro 
zavedamo, da je ta problem slovenska rana, da imamo po resorjih zelo, zelo jasno 
subordinacijo vertikalno, vendarle pa družba mora funkcionirati tako, da je horizontalno 
povezana. Imamo številne primere, ko eno ministrstvo ne ve za drugo, ali pa ena uprava 
ne ve za drugo, pa bi zelo morala vedeti. Tega se zavedamo, hočemo imeti seveda vpliv 
vseh nas deležnikov pri taki problematiki in to spodbujamo in na tem delamo. Zaradi 
nekaterih objektivnih okoliščin bomo po več letih revitalizirali tudi aktivnosti društva za boj 
proti raku na Goriškem, tako, da te aktivnosti bomo skrbno in z vso vnemo tudi izvajali.  

Pri diskusiji g. Črtomirja Špacapana, naj pripomnim, da je mogoče pozabil, seveda 
on zelo dobro ve, ampak ta alkoholizem, kot ga imamo pri nas, smo na nezavidljivem 
visokem mestu v Evropi, morda tudi v svetovnem merilu, torej imamo 10 litrov čistega 
alkohola na glavo, to je uradno. Na letni porabi mi štejemo, da je tega veliko več, ampak 
to je zelo povezano tudi s suicidalnostjo in tu pa smo res zelo visoko, ne ravno prvi v 
Evropi, ampak smo med prvimi, tako da je to drugo z drugim povezano. To je nekaj, 
zoper česar se moramo boriti z vsemi sredstvi.   

Res sem hvaležen za to priložnost, da lahko spregovorim pred tem eminentnim 
zborom in verjamem na dobro sodelovanje. 
 
Matej Arčon, župan: 
Na glasovanje dajem predlog Sklepa kot je v gradivu, in sicer, da se je mestni svet 
seznanil s Poročilom o aktivnem pristopu k uresničevanju alkoholne politike za 
zmanjševanje neenakosti v zdravju Severne Primorske (Goriške statistične) regije.  

Glasujemo. 
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Od 24 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali:  
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 20 
 

Prehajamo na 9. točko. Sklepi odbora so bili poslani s podpisom predsednika na oddelek. 
Tako je bilo dogovorjeno, na oddelek in na ministrstvo. 
 
 
  
9. točka dnevnega reda 

Predlog sklepa o seznanitvi z Letnim načrtom Ljudske univerze Nova Gorica 
za šolsko leto 2012/13, poslovnim poročilom za leto 2012 in finančnim 
načrtom za leto 2013 
 

Matej Arčon, župan: 

K besedi vabim direktorico. Izvolite, tudi vi imate pet minut.  
 
Poročevalka: Nada Uršič Debeljak, direktorica Ljudske univerze v Novi Gorici 

En lep dober dan vsem skupaj. Bom res kratka, ker mislim, da so naša poročila napisana 
na tak način, da je že vse jasno.   

Povedala bi, da sem zelo vesela, da smo v teh recesijskih časih zavod, ki dobro 
poslujemo, da smo v letu 2012 imeli čez 4.000 udeležencev, čez 17.000 svetovalno 
izobraževalnih ur, da nas je zaposlenih 10, da delamo z dušo in telesom in da so rezultati 
vidni in da stalno spremljamo, kaj še v naši regiji potrebno, da potem tudi širimo temu 
primerno našo ponudbo. Ponudba je razdeljena na pet področij, od pridobivanja 
izobrazbe, do jezikov, izpopolnjevanja ob delu, prostega časa in tudi projektov. 
Najvažnejši je Center vse življenjskega učenja. Stalno pa se prijavljamo tudi na vse druge 
projekte, kjer lahko ljudem, ki nimajo denarja, nudimo brezplačna izobraževanja. In 
mislim, da bo to prioriteta tudi v prihodnje. Kajti če gledam, mi smo javni zavod na trgu, 
tržni delež se manjša, tu se pozna gospodarska kriza. Se pravi, da smo vedno bolj 
odvisni od javnih sredstev. Tu bi morala poudariti, da smo javni zavod, ampak plače niso 
zagotovljene. Sami se moramo preživeti, ali preko razpisov ali preko trga, tako da javna 
sredstva so preko razpisov, ampak tu se je treba zelo potruditi. Smo pa dobri in to se 
pozna tudi pri delitvi: 67 % je sredstev iz javnih sredstev, 33 % pa je tržnih.   

Mislim, da bo taka situacija tudi v prihodnje. Gremo naprej. Bi pa raje pustila čas 
za vprašanja, kajti naša dejavnost je tako široka, da če se lotim opisovati posamezna 
področja, bom tu zelo dolga.   

Vse pa bi že takoj povabila na teden vseživljenjskega učenja. Letos je to za celo 
Goriško taka velika čast. Izbrani smo bili, da bo odprtje vseslovenskega tedna 
vseživljenjskega učenja prav v Novi Gorici in takrat bo cela Slovenija prisotna in je to 
priložnost tudi za našo promocijo, kaj naredimo v izobraževanju odraslih. Zelo se bomo 
potrudile, program že delamo, strokovna konferenca je pripravljena in upam, da se boste 
lahko tudi vi kot naš ustanovitelj v čim večjem številu udeležili tega dogodka.  

 
Matej Arčon, župan: 

Hvala. Odbor. Izvolite, g. Torkar. 
 
Tomaž Torkar, predsednik odbora za  kulturo, šolstvo in šport: 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport je obravnaval to gradivo.  
Nanj nima pripomb in predlaga mestnemu svetu, da sklep v predlagani obliki 

sprejme.  
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Matej Arčon, župan: 
Razprava. Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
V naši svetniški skupini smo se odločili, da izrecno pohvalimo delo direktorice in 
celotnega njenega tima. Mislimo, da opravljajo izjemno delo in razmišljamo celo, da bi 
predlagali, da bi se sofinancirale tudi plače iz proračuna.  
 
Matej Arčon, župan: 

Še kdo? Ni nobenega.   
Na glasovanje dajem predlog sklepa, da se je mestni svet seznanil z Letnim 

delovnim načrtom Ljudske univerze Nova Gorica za šolsko leto 2012/13, Poslovnim 
poročilom za leto 2012 in Finančnim načrtom za leto 2013. Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Tomaž Horvat, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, 
Miran Müllner, Anton Peršič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, 
Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja 
Trtnik, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 21 
 

 
 
10. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Mladinskega centra 
Nova Gorica za leto 2012, programom dela in finančnim načrtom za leto 
2013 

 
Matej Arčon, župan: 
K sebi vabim direktorja, g. Vidica. 
 
Poročevalec: Dejan Vidic, direktor Mladinskega centra Nova Gorica: 

Spoštovani g. župan, spoštovane mestne svetnice in svetniki. Svojo predstavitev bom 
podkrepil s slikovnim prikazom, tamle na mapi je slikovni prikaz. Torej javni zavod 
Mladinski center Nova Gorica deluje na osnovi odloka o ustanovitvi, sprejetega leta 2004 
ter Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, to je nacionalni zakon sprejet leta 
2010, poleg tega so tu tudi ostali zakoni in pravilniki, ki določajo delovanje javnih 
zavodov.   

Zelo na kratko, jedrnato, kaj je področje našega dela. Področje našega dela je 
mladinsko delo v lokalni skupnosti s poudarkom na mladih z manj priložnostmi. Torej mi 
se pri svojem delu ves čas osredotočamo na sledeče potrebe, želje mladih, ki jih sproti 
zaznavamo in analiziramo. Nekoliko slabše se vidi, bi prosil nazaj, če greste lahko… 
Tukaj so sledeče ključne potrebe, želje in problemi. 

Torej preživljanje, potreba po preživljanju prostega časa z vrstniki, potem so tukaj  
mladostniške težave povezane z zaljubljenostjo in odnosom fant-dekle, potem problemi in 
težave z dokončanjem šolanja. Sledijo raznovrstne težave z odvisnostjo, neurejenimi 
odnosi v družini, iskanjem zaposlitve, stanjem brezposelnosti. Problemi in želja 
osamosvojitev od staršev, ustvariti si lastni dom in družino. Nekaj, kar zaznavamo v 
zadnjem času, je beg možganov iz naše regije, iz našega mesta. Naši programi so 
zasnovani po različnih programskih področjih. Tukaj imamo dnevni center, ki smo ga 
poimenovali Goriška kavarnica, ki je namenjena nekako nekemu zbirnemu prostoru 
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mladim. Cilj tega programa je, da nudimo prostor mladim, da jih potem usmerjamo 
naprej. Tu so predvsem tisti mladi, ki niso vključeni v nobena društva, nobene 
organizacije. Naslednje področje je neformalno izobraževanje Mladi za mlade. Tu gre 
predvsem za programe v času počitnic in v celoletnem programu. Mladinske interesne 
skupine, šport, gledališče in tako naprej. Tisto, kar bi želel izpostaviti, pa je pridobitev 
medgeneracijski dom v Čepovanu, ki smo ga dobili v upravljanje v letu 2011. V dveh letih 
smo ga temeljito obnovili, preuredili in v njem so že zaživeli kar številni programi.  

Tu bi se osredotočil, če greste lahko še malo naprej, slike prikazujejo pač naše 
delovanje. Torej, osredotočamo se na to, da posredujemo mladim, tistim, ki niso vključeni 
v društvene dejavnosti in pa tudi tistim, ki nimajo podpore v lastni družini, da jih 
spodbujamo in da jih vključujemo v takšne programe, ki jim omogočajo, da so aktivni, da 
gredo po poti pozitivnih sprememb, osebnostnega razvoja, kajti to je tisto, kar je ključni 
dejavnik pri preventivnem delu z mladimi.   

Bi prosil še naprej. V letu 2012, na kar se nanaša tudi naše poslovno poročilo, bi 
želel izpostaviti nekaj dosežkov. Vzpostavili smo likovni atelje, kjer imajo mladi možnost 
vsak dan, skoraj od ponedeljka do nedelje, koristiti prostor za likovno ustvarjanje, 
vzpostavili smo tudi glasbeni atelje, kjer vadijo tri glasbene skupine, poleg tega pa 
nadaljujemo z drugimi programi. Sodelujemo s srednjo šolo, osnovno šolo in drugimi 
organizacijami v mestu. Organiziramo športne turnirje, imamo gledališko skupino, likovne 
natečaje, likovno kolonijo, pedagoško skupino, ki skrbi za počitniško varstvo otrok, na kar 
so starši našega mesta zelo zahvalni.   

Še posebej pa bi se ustavil na našem medgeneracijskem domu v Čepovanu. Tu 
so prikazane slike, kakšen je bil dom v preteklosti, v katerem je deloval Bogdan Žorž. 
Programi v tem domu bodo namenjeni otrokom, mladostnikom, mlajšim odraslim in pa 
tudi medgeneracijskemu sodelovanju. Mi smo se tudi sedaj vključili v mrežo 
medgeneracijskih domov. V oktobru in novembru smo izvedli tudi kar precej programov, 
tako za osnovno šolo in pa srednjo šolo.  

Preden končam, bi morda samo omenil tudi zelo dobro sodelovanje z Zeliščnim 
centrom v Grgarskih Ravnah, Prostovoljnim gasilskim društvom Čepovan, Kovaškim 
muzejem v Lokovcu. Dom je namenjen in res pripravljen za izvajanje številnih programov. 
Imamo pa majhno težavo, kajti dom stoji na parceli, ki ni v lasti MONG. Stavbo obdaja 
podporni zid, ki se posipa, zato smo tudi že ukrepali in tudi iščemo rešitve, kako bi ured ili 
ta podporni zid in kako bi prišli do zemljišča, ki obkroža to hišo. Tako, da bi tu končal. 
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala. Odbor, izvolite. 
 
Tomaž Torkar, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je obravnaval poročilo Mladinskega centra  in na to 
poročilo nima pripomb.   

Mestnemu svetu predlaga, da se zadeva sprejme, hkrati pa odbor za kulturo, 
šolstvo in šport izreka direktorju priznanje za njegov prispevek in predanost pri delu z 
mladimi. Posebej smo pohvalili njegovo delo na projektu Medgeneracijski center v 
Čepovanu, ki je zelo dobro sprejet v lokalnem okolju.  
 
Matej Arčon, župan: 

Razprava. Patricija Šulin, pripravi naj se Bojan Bratina. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 

Zahvaljujem se za predstavitev, tudi za izčrpno poročilo oziroma za celostno podobo 
vaših aktivnosti.   

Imam samo en predlog, in sicer zdi se mi, da opravljate neko večje poslanstvo, kot 
se zdi na prvi pogled. Se pa vaša dejavnost odvija zgolj v mestu, kar je normalno, ker 
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imate tu tudi poslovno zgradbo in se več ali manj odvija vse tu razen, ko ste govorili o 
Čepovanu in Lokovcu.  

Zato predlagam, da se povežete s predsedniki naših krajevnih skupnosti in da del 
teh vaših dejavnosti, ki bi jih zanimale, prenesete tudi v KS, seveda s predhodnim 
dogovorom obojih o časovnem terminu in dejavnostih, ki bi jih mogoče tudi krajevne 
skupnosti zanimale. Menim namreč, da je tudi tam veliko mladih, ki mogoče ne vedo, 
kam s prostim časom ali pa mogoče bi radi opravljali tudi zadeve in dejavnosti, ki jih vi 
nudite brezplačno. Tu vidim, da imate tudi tečaje španščine, nemščine, francoščine, 
tečaje metod hitrega učenja. Mogoče bi razmislili o tem mojem predlogu.  

Želim pa vam še naprej veliko plodnega in aktivnega dela.  
 
Matej Arčon, župan: 

Bojan Bratina, pripravi naj se Anton Peršič. 
 
Svetnik Bojan Bratina:  
Tudi sam bi pohvalil samo poročilo o delu in pa usmeritve v letnem delovnem načrtu.  

Zdi se mi, da mladinski center bistveno dopolnjuje tisto, kar smo obravnavali v 
pred prejšnji točki, ko smo obravnavali problem alkoholizma, ki ga običajno vežemo kot 
največji problem na mlade. Čeprav niso glavni glede alkoholizma mladi, ampak so tisti, 
po katerih se mladi zgledujejo. Ravno ti mladi imajo pri organiziranih aktivnostih v 
mladinskem centru, bodisi v mestu, še bolj pa poudarjam tisto aktivnost, ki se odvija v 
lepem imenu doma v Čepovanu, to je Medgeneracijski center. To je dom, v katerem 
lahko mladinski center uresničuje cel kup ciljev.  

Zato mislim, da moramo tudi to dejavnost izpostaviti, pohvaliti in jo podpirati, če je 
potrebno tudi z dodatnimi sredstvi, tako, kot je bilo sedaj rečeno glede rušitve 
podpornega zidu. Ta Medgeneracijski center lahko usmerja otroke v tiste poklice, za 
katere pravimo, da jih primanjkuje. Kje bodo lažje spoznali naravo lesa in delo z lesom 
kot sredi gozda? Kje bodo lažje spoznali drugačnost življenja, tisto drugačnost, ki jo 
rabijo, ko že preživijo cele dneve v mestu, kot to, da gredo v gozd? Po drugi strani pa se 
tu srečujejo z napol opustelo vasjo Čepovanom in tam vnašajo neko novo življen je. To so 
pomembne stvari.  

Zato bom, če bo potrebno, takoj podprl tudi finančna sredstva, da gredo iz 
proračuna, da izdvojimo za sanacijo podpornega zidu in tudi morda za kakšno opremo, 
če jo v tem domu rabijo.  
 
Matej Arčon, župan: 

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

Želel sem postaviti samo eno vprašanje, kar pa je že g. Bratina tudi načel in to je, kako je 
z alkoholom v mladinskem centru?  
 
Matej Arčon, župan: 

Darinka Kozinc, izvolite. 
 
Svetnica Darinka Kozinc: 

Torej, ker poznam začetke delovanja mladinskega centra, lahko rečem, da smo v MONG 
zelo veseli, da dobiva to delovanje tako široke razsežnosti. Prav tako moram pohvaliti 
poročilo, ki je lahko kratko in zelo jedrnato. Se pravi, ni pretiranih okraskov, tako da smo 
dejansko dobili celotno sliko in če se navežem tudi na mojega kolega g. Bratino, to kar 
sem rekla pri prejšnji točki, ko smo govorili o alkoholu, vzgoja za zdrav odnos do življenja 
in do sebe ter grajenje otrokove osebnosti, mislim, da je tu mladinski center izpolnil to 
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nalogo, zlasti z Medgeneracijskim centrom v Čepovanu, ki je dobil dejansko pravo 
vsebino.   

Tukaj ne gre zgolj in le za otroke, gre tudi za otroke, ki pridejo iz mesta na 
podeželje, ki se srečajo mogoče prvič s tem, da morajo hoditi po dežju, ker drugače v 
mestu jim starši to skorajda onemogočijo, ker jih povsod vozijo z avti. Mislim, zanimiva 
izkušnja, mogoče se bo nam zdelo zelo čudno, ampak dejansko to tudi doživljajo. Prav 
tako seveda je to izjemno koristno za povezovanje z domačini, da čutijo svojo vrednost in 
tako, kot je rekel že moj predhodnik, mogoče tudi vzgoja za kakšen drugi poklic, ki 
postaja sedaj malo bolj koristen ali pa že skoraj izumira.  

V glavnem bi zaželela uspešno pot naprej z vsemi pohvalami in seveda z vsemi 
dobrimi željami, g. direktor, in upam ter želim, da boste znali še koga pritegniti v regijo, 
ker ste namreč tudi vi prišli k nam, ne pa, da nam odhajajo, kot ste rekli, beg možganov.  
 
Matej Arčon, župan: 

Če ni več razprave, je bilo postavljeno samo eno vprašanje.  
Izvolite, svetnik Peršič vam je postavil vprašanje. 

 
Dejan Vidic, direktor Mladinskega centra Nova Gorica: 
Če sem dobro razumel je bilo kratko, in sicer kako je z alkoholom.  

V Mladinskem centru Nova Gorica morda z razliko od nekaterih drugih mladinskih 
centrov, ki imajo status mladinskega centra v Sloveniji in tudi mogoče na Goriškem, mi ne 
točimo alkohola. Tudi na vseh naši dogodkih in prireditvah ne ponujamo alkohola, od 
športnih turnirjev, do organizacij javnih prireditev, ki jih imamo kar nekaj v mestu, tako, da 
kar se tega tiče, nimamo te ponudbe. Kar se tiče samih programov v Medgeneracijskem 
domu v Čepovanu, prav tako ne. Ne točimo alkohola in tudi ne dovolimo uporabo 
alkohola.   
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, g. Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Lepo, da sem to slišal in vam želim še naprej uspešno delo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Na glasovanje dajem predlog sklepa, in sicer, da se je mestni svet seznanil s 
Poslovnim poročilom javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2012 ter 
s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2013. Glasujemo. 
 
Od 21 svetnikov jih je 21 glasovalo za.  

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Bojan Bratina, 
Kaja Draksler, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton Petrovčič, 
Ana Marija Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija 
Šulin, Srečko Tratnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Robert Žerjal, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 22 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o podaji soglasja k pričetku postopka podelitve koncesije za 
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanje javne 
razsvetljave v MONG 
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Matej Arčon, župan: 
Načelnica Martina Remec Pečenko, izvolite besedo. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 

Ob sprejemanju Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne razsvetljave v decembru 
je bil sprejet tudi amandma, da mora mestni svet podati predhodno soglasje k sklepu 
župana o javnem razpisu za izbor koncesionarja. V tem času je bila sprejeta tudi 
sprememba zakona o javnem naročanju, tako da smo na prejšnji seji odlok uskladili tudi s 
spremembami vezanimi na pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki. Poleg tega smo v 
odlok vključili tudi elemente, ki omogočajo, da izbor ponudnika opravimo po odprtem 
postopku. 

V okviru prijave na razpis UJR 1, se pravi za pridobitev nepovratnih sredstev za  
sanacijo javne razsvetljave, je bila mestna občina uspešna. Pridobili smo sklep 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor in smo upravičeni do 320.000,00 EUR nepovratnih 
sredstev. Predračunska vrednost investicije je ocenjena na 950.000,00 EUR, vključno s 
sanacijo odjemnih mest pa 1.500.000,00 EUR, od tega je potrebno izvesti sanacijo, kot je 
bila prijavljena na razpis UJR 1 v zelo kratkem času, ker morajo biti vsa dela izvedena in 
plačana in zahtevek za sredstva dan na ministrstvo v roku do 30. 9. letos. Sanacija 
odjemnih mest pa bo potekala postopoma in skozi daljše obdobje. 

Temu kratkemu roku za izvedbo so prilagojeni tudi razpisni pogoji, predvsem tudi 
v delu, ki se nanaša na kadrovsko sposobnost in opremljenost koncesionarja, ki bo moral 
razpolagati s kar nekaj ustrezno opremljenimi in predvsem tudi številčno kadrovsko 
opremljenimi ekipami ljudi, prav zaradi tega kratkega roka izvedbe. Samo razpisno 
dokumentacijo imamo skoraj dokončno pripravljeno, pripravljena je projektna naloga, 
projekt za izvedbo, vendar mestnemu svetu pač ni bila posredovana, ker to ni običajno, 
niti se nam ne zdi prav, da bi se o njej javno razpravljalo, preden je postopek začet. Tudi 
zato in predvsem zato, da se zagotovi enake možnosti vsem potencialnim ponudnikom.  

Z nami so tudi pripravljavci te dokumentacije g. Marko Boček, g. Branko Kašnik in 
pa g. Gregor Bizjak, ki je kot strokovnjak to dokumentacijo pregledal in nam podal mnenje 
v zvezi z njo.  
 
Matej Arčon, župan: 

Odbor za prostor? Ni imel pripomb. Predsednik je trenutno odsoten.  
Razprava. Aleš Jakin, izvolite. 

 
Svetnik Aleš Jakin: 

Imam vprašanje.   
V obrazložitvi je v 4. odstavku zapisano: »Merilo »ekonomsko najugodnejše 

ponudbe« za izbor koncesionarja bo sestavljeno iz naslednjih podmeril.«  
Prosim, če mi obrazložite cene investicije v posodobitev javne razsvetljave. Se 

pravi, kot  razumem bo eno izmed meril cena investicije. Kaj to pomeni? Višja kot bo 
cena investicije, več točk bo podjetje pridobilo? To me zanima. Zakaj to sprašujem? 
Sprašujem zaradi tega, ker na koncu lahko po tvojih nabavnih cenah daš prodajno ceno, 
recimo tri milijone, sam bom dal tri milijone v investicijo, zakaj, ker žarnico ceniš ne vem 
koliko na 1.000,00 EUR in se cena tu zvišuje. Zato me zanima, kako točno boste to 
merilo ceno posodobitev javne razsvetljave interpretirali.  
 
Matej Arčon, župan: 

Valter Vodopivec, izvolite.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
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Imam samo eno vprašanje. Pri tekstu sklepa o pričetku postopka v tretji točki stoji 
napisano, citiram: « …in obnova odjemnih mest in prižigališč ter redno vzdrževanje javne 
razsvetljave v obdobju petih let.»  

Če me spomin ne vara, smo na eni prejšnjih sej sprejemali akt o gospodarski javni 
službi, ki se podeli s koncesijo za dobo deset let. Ali se motim? 
 
Matej Arčon, župan: 

Še kdo? Če ne, bi prosil za odgovor najprej na vprašanje svetnika Jakina. Se lahko 
predstavite? Izvolite. 
 
Branko Kašnik, Inštitut za javno zasebno partnerstvo: 
Hvala za besedo. Moje ime je Branko Kašnik, prihajam iz Inštituta za javno zasebno 
partnerstvo. V postopku sodelujem kot zunanji svetovalec pri pripravi dokumentacije.  

Mogoče najprej prvo vprašanje, torej, kako bo obravnavana cena investicij v sami 
razpisni dokumentaciji. Cena investicije je ena izmed petih podmeril, ki se ocenjuje. 
Natančno število točk še ni določeno, in sicer se bo obravnavala tako, da bo nižja cena 
investicije točkovana z višjim številom točk na način, da se primerja najnižja cena in cena 
ponujene, torej ponudnika, ki ponuja določeno ceno. Običajno se v praksi to izračuna 
oziroma praktično v vseh javnih razpisih se uporablja formula, da se najnižja cena deli s 
ponujeno ceno in se množi s številom točk, ki so možni pri določenem podmerilu. V 
primeru, če bi bilo to recimo 50 točk, če nekdo ponudi milijon, drugi ponudi dva milijona, 
bi to predstavljalo polovico točk, torej 25 točk. Smo se razumeli?  
 
Matej Arčon, župan: 

Prosim, če lahko govorite po mikrofonu, svetnik Jakin. Ne bo zabeleženo v zapisniku, g. 
Jakin. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 
Se pravi, projekt, katera dela morajo biti izvedena, je predmet razpisa.Tako. 
 
Matej Arčon, župan: 
Še odgovor na vprašanje svetnika Vodopivca. 
 
Branko Kašnik, Inštitut za javno zasebno partnerstvo: 

Vprašanje zastavljeno s strani g. Vodopivca je bilo, zakaj je ocenjena vrednost pet let 
glede na to, da je koncesijska doba daljša.  

Razlog je v 14. členu Zakona o javnem naročanju, ki se uporablja v samem 
postopku, ki zahteva, da se ocenjena vrednost pri vsakem razpisu v primerih, kadar je 
doba nedoločena ali daljša od petih let, oceni na pet let. Ocenjena vrednost vzdrževanja 
se vedno ocenjuje samo na pet let in ne na daljšo dobo.  
  
Matej Arčon, župan: 
Replika, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glede na to, župan, da nismo vsi super pravniki javnega prava in ne vem česa še vse, 
bom prebral v celoti ta stavek. »Ocenjena vrednost brez DDV je milijon petsto in toliko 
tisoč evrov. V to vrednost je vključena obnova javne razsvetljave, prestavitev in obnova 
odjemnih mest in prižigališč ter redno vzdrževanje javne razsvetljave v obdobju petih let.«  

Po obdobju petih let kaj bo? Se bo javna razsvetljava vzdrževala, se ne bo, bo  
brez koncesije, s pogodbami. Še nekaj bi opozoril, glede na to, da sem tehnik, si upam 
trditi, da v prvih petih letih praktično ne bo nobenega vzdrževanja javne razsvetljave, 
vzdrževanje bo nastopilo po desetih in petnajstih letih.  
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Matej Arčon, župan: 

Prosim, izvolite. 
 
Branko Kašnik, Inštitut za javno zasebno partnerstvo: 

Sam bi samo to pojasnil, da bo tudi v samem javnem razpisu definirana cena javnega, 
cena mesečnega vzdrževanja, ki je tudi eno izmed meril, tako, da bo cena vnaprej 
podana in ne  bo možnosti arbitrarnega določanja. 
 
Matej Arčon, župan: 

Še druga replika, zadnja.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Res zadnja. Glejte, govorimo ali pa mešamo jabolka in krompir, ne hruške.  
Kaj bo v razpisu napisano in definirano, je ena zgodba, kaj se bo pa v resnici 

tekom eksploatacije te javne razsvetljave dogajalo, je pa druga zgodba. Sedaj se 
zmenimo. Ali delamo mi realne zadeve, ali pa delamo neke razpise, da je zadoščeno pač 
nekim uzancam, ali ne vem kaj bi rekel. Na koncu pa bomo ugotavljali, da imamo slabo 
ali pa predrago javno razsvetljavo.  
 
Matej Arčon, župan.  
Tomaž Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 

 Imam eno vprašanje. Kolikor se spomnim in so bile v predhodnih fazah še s strani Golee 
delane analize in v tistih analizah, če se prav spomnim, so bile dobe trajanja koncesijske 
pogodbe deset, petnajst ali dvajset let.  

Sprašujem, ali je teh pet let povezano tudi s trajanjem izvajanja te koncesijske 
pogodbe oziroma pogodbenega razmerja, v katerem naj bi se investicija koncesionarju 
povrnila. Nekdo se lahko strinja z desetimi leti, nekdo s petnajstimi leti in od tega mislim, 
da je tudi odvisna celotna finančna konstrukcija projekta.  

 
Matej Arčon, župan: 

Prosim za odgovor.  
 
Branko Kašnik, Inštitut za javno zasebno partnerstvo: 

Doba bo po samem razpisu določena predvsem z namenom zato, da se zagotovi 
primerljivost. Obstajali so tudi drugi razpisi, kjer nekatere občine imajo razpise, kjer dobo 
tudi nagrajujejo, ampak v tem primeru je bistveno težje vnaprej predvideti vse stroške in 
vplive krajše dobe, daljše dobe in potem se lahko hitro zgodi, da so ponudbe pridobljene  
na samem razpisu neprimerljive. S tega vidika  bo v razpisu določena natančna doba na 
podlagi okvirjenih vrednosti oziroma ocenjene vrednosti. 
 
Matej Arčon, župan: 

Replika, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 

Ne, samo dodatno. Ali je to kaj povezano s temi petimi leti ali bo ta doba daljša, deset, 
petnajst let, tako, kot smo se nekoč pogovarjali? 
 
Prof. Gregor Bizjak, predstavnik Fakultete za elektrotehniko: 

Če lahko eno pojasnilo, teh pet let, ki je v tem tekstu zapisano, ni doba koncesije, teh pet 
let se nanaša samo na oceno vrednosti, se pravi v teh petih letih se računa, da bo 
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vrednost investicije v prvih petih letih koncesije taka. Koncesija bo najbrž daljša in v 
koncesijski pogodbi bo tudi definirano vzdrževanje, kar pomeni, da po petih letih ne bo 
konec vzdrževanja, samo v skladu z zakonom se ne sme oceniti vrednosti investicije za 
celotno koncesijsko dobo, ampak je to treba skrajšati na prvih pet let, nič drugega. 
 
Matej Arčon, župan: 

Anton Peršič, izvolite.  
 
Svetnik Anton Peršič: 

Sedaj, ko to poslušam, me osebno zanima, kje že povsod imajo take podobne odloke, 
nekakšne reference tega in kako to teče. Če jih imajo že kje več kot pet let, potem bi 
lahko šli tja pogledati, da bi videli, kaj se dogaja v petih letih.  
 
Prof. Gregor Bizjak, predstavnik Fakultete za elektrotehniko: 

Torej, mislim, da še nobena občina nima koncesije za javno razsvetljavo pet let. Stvar je 
v tem, da je bil pred petimi ali šestimi leti ta odlok o mejnih vrednostih svetlobnega 
žarčenja sprejet in ta odlok je v bistvu povzročil to, da so občine začele razmišljati o 
vzdrževanju, o obnovi in o koncesiji. Mislim pa, da je zelo na pamet rečeno, vsaj pol 
slovenskih občin že ima takšen ali drugačen odlok o koncesiji na področju javne 
razsvetljave in nekaj teh je zelo podobnih temu vašemu odloku. Stvari tečejo po mojem 
vedenju brez problemov.  
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več razprave, dajem predlog sklepa na glasovanje, in sicer, da mestni svet 
soglaša s pričetkom postopka podelitve koncesije za opravljanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 18 glasovalo za 
ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon 
Klanjšček, Bojan Bratina, Kaja Draksler, Miro Kerševan, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Tomaž Slokar, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, Tomaž Torkar, Srečko Tratnik, 
Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Gregor Veličkov, Robert Žerjal. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 23 
 
 
Matej Arčon, župan: 

Odrejam še zadnjih 10 minut odmora in potem gremo z dnevnim redom do konca, ker 15. 
točko bom umaknil, ker je tudi Občina Šempeter-Vrtojba to točko umaknila z dnevnega 
reda in je vezana na njihovo odločitev in na njihove stroške. Zaradi tega potreb po 
spremembi koncesijske pogodbe ne bo. Ostajajo nam še štiri točke. Hvala.  

Odrejam 10 minut odmora. 
 

Nadaljujemo s  sejo. Pred nami je dvanajsta točka. 
 
 
 
12. točka dnevnega reda: 

Predlog sklepa o sprejemu Letnega poročila javnega sklada Stanovanjski 
sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2012, finančnega načrta za leto 
2013 in izhodišč za pripravo strategije delovanja sklada v obdobju 2014 – 
2021 
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Matej Arčon, župan: 
K besedi vabim direktorico sklada Natašo Leban, izvolite. 
 
Poročevalka: Nataša Leban, direktorica Stanovanjskega sklada MONG 
Dober večer vsem skupaj. Moja točka je danes kar obsežna in bom poskušala biti čim 
bolj kratka, ker vem, da ste že utrujeni od celotne seje. Razporedila pa sem jo na tri dele, 
in sicer začela bom s številkami, nadaljevala z vsebino in končala s strategijo.   

V letu 2012 je stanovanjski sklad kar uspešno posloval. Na strani prihodkov smo 
ustvarili 2.291.000,00 EUR vseh prihodkov, na strani odhodkov 1.621.000,00 EUR, 
razlika v prid prihodkov in v prid povečanju namenskega premoženja je 669.740,00 EUR. 
Na kratko, če na hitro preletimo prihodke. Temeljni prihodek je bil transferni prihodek iz 
proračuna v višini 1.325.000,00 EUR, drugi večji prihodek je prihodek iz pobranih 
najemnin, to je naš lastni prihodek v višini 660.000,00 EUR. Med drugimi izrednimi 
prihodki se pojavlja številka 257.000,00 EUR. Tu gre za vnovčenje garancij podjetju 
Primorje za sanacijo objektov na Trubarjevi in Šantlovi. Žal se dogaja, da gradnje, ki smo 
jih imeli v zadnjih letih, niso tako kakovostne in ne tako kvalitetne kot smo si predstavljali 
in srečo imamo, da smo lahko ta sredstva vnovčili in bomo iz teh sredstev pač poplačali 
sanacijo na vseh teh treh oziroma štirih objektih.  

Na strani odhodkov je največji odhodek seveda odhodek za nakup stanovanj, 
oziroma nakup osnovnih sredstev v višini 734.000,00 EUR. Ta odhodek predstavlja 
nakup štirih stanovanj v lanskem letu in tudi delno poplačilo stanovanj še iz leta 2011. 
104.000,00 EUR smo namenili nakupu nepozidanega stavbnega zemljišča v Prvačini, 
ostali odhodki so pač odhodki v zvezi s plačami in drugimi odhodki pri poslovanju, 
investicijskem vzdrževanju in tekočem vzdrževanju. Skratka, na koncu tega finančnega 
poročila so tudi izkazana sredstva na računu. V preteklosti je bilo kar nekaj vprašanj o 
temu, zakaj 734.000,00 EUR na računu stanovanjskega sklada. Bom povedala, zakaj.  

V letu 2012 smo izvrševali tri programe. Prvi program iz naslova vstopa v 
sofinanciranje javno zasebnega partnerstva je bil sicer zelo ambiciozno zastavljen, 
ampak žal zelo neuspešen. Na ta program se je prijavilo pet kandidatov, pet pravnih 
oseb. S štirimi nismo uspeli doseči dogovora za sodelovanje, z zadnjim, petim se še 
dogovarjamo, tako da se bo ta zadeva mogoče odvijala tudi v letošnjem letu, vendar 
dvomim. Zakaj ni prišlo do sofinanciranja? Zato, ker enostavno stanovanjski sklad ni tisti 
partner, ki bo vstopal v sofinanciranje oziroma v gradnjo neprofitnih stanovanj z 
dobičkom. Ne ustvarjamo dobička, ustvarjamo neprofit in stremimo za tem, da se iz danih 
sredstev pač ustvari čim večja dodana vrednost, to pomeni čim več neprofitnih stanovanj. 
Seveda pa razumem zasebne partnerje, na njihovi strani pa so seveda prioriteta 
zasledovanje dobička in dodane vrednosti in tuj se pač v letu 2011 in 2012, ko je bil ta 
program odprt, nismo dobili.  

Drugi program je bilo povabilo za nakup starih in novih stanovanj na območju 
MONG in tudi nepozidanih stavbnih zemljišč. Moram reči, da smo v lanskem letu pridobili 
kar nekaj ponudb s strani fizičnih oseb za nakup stanovanj, ampak večina teh ponudb je 
bila za nas neprimerna. Vzroki so različni. Eden izmed temeljih vzrokov je primerna cena, 
ki jo nismo mogli doseči, drugi vzrok je standard. Veliko stanovanj je bilo ponujenih 
nadstandardnih, za katere se nismo mogli odločiti, ker pač enostavno naše najemnike v 
takšna stanovanja ne moremo vseliti zaradi visokih najemnin. Sedaj argument v tej smeri 
gre tudi, vsi veste, da Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v lanskem letu nakupil  
nekoliko manj kot 400 stanovanj, ampak niti enega na našem območju. Pogovarjala sem 
se s pristojnimi na skladu in so tudi oni omenili ravno ti dve zadevi, ki so bile najbolj 
kočljive, pač primerna cena in visok standard. 

Tretja zadeva, zakaj se nismo odločili za večji nakup stanovanj, so bile seveda 
visoke hipoteke na teh stanovanjih in celo zaznambe prepovedi odtujitve, tako, da bi bilo 
za stanovanjski sklad popolnoma ne smotrno in zgrešeno kupovati taka stanovanja.  
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Tretji program, ko smo ga izvajali leta 2012 in ki smo ga sicer začeli sorazmeroma 
kasno šele v novembru, je bil javni razpis za subvencionirane obrestne mere kreditov, ki 
pa je požel velik, da ne bom rekla uspeh, požel je veliko zanimanja. Temu programu smo 
namenili 300.000,00 EUR ter na dan 28. 2. je prišlo na stanovanjski sklad 21 vlog in ta 
sredstva so tudi že izčrpana. 
 
Matej Arčon, župan: 

Glasbeni vložek. 
  
Nataša Leban, direktorica Stanovanjskega sklada MONG: 

No, sedaj sem dekoncentrirana. 
 
Matej Arčon, župan: 

Izvolite. 
 
Nataša Leban, direktorica Stanovanjskega sklada MONG: 

To so bili programi, ki smo jih izvajali v letu 2012 in se še nadaljujejo v letu 2013. Sicer 
smo se pa na stanovanjskem skladu tudi soočali s perečo problematiko pomanjkanja 
neprofitnih stanovanj na območju Mestne občine Nova Gorica, predvsem tudi s 
problematiko  primanjkovanja bivalnih enot. Pravzaprav bivalnih enot v naši občini, žal za 
enkrat sploh nimamo, pa čeprav so bile nekatere pobude z vaše strani že dane. Upam, 
da se bomo v prihodnosti odločali tudi za te programe. Problematika, zakaj nismo izvedli 
v letu 2012 javnega razpisa za dodeljevanje neprofitnih stanovanj, je bila predvsem  
zaradi tega, ker stanovanj za dodeljevanje nismo imeli. V letošnjem letu pa tudi na 
pobudo nadzornega sveta  bomo javni razpis izvedli v drugi polovici letošnjega leta, torej 
enkrat v jeseni.   

Uspeli smo tudi »spet« pridobiti 32 stanovanj od SGP-ja s sodno poravnavo, pri 
kateri smo imeli samo 1.000,00 EUR stroškov. Na to sem bila zelo ponosna, ker smo pač 
vseeno uspeli, da je tam nekaj stanovanj sedaj naših. Imamo pa problematiko seveda 
Rožne Doline III. To je jasno, o tem ste bili tudi že obveščeni, predvsem v odgovorih 
svetnici ge. Patriciji Šulin.   

Na kratko še o Rožni Dolini. Poravnalni narok 4. marca se ni izvedel zaradi 
neprisotnosti nasprotne stranke. Mi smo bili prisotni, tako, da je glavna obravnava 
razpisana za 12. april in po 12. aprilu vam bom lahko povedala kaj več o tem.   

Sam finančni načrt za leto je prilagojen rebalansu. Pozdravljam ta sklep, ki ste ga 
sprejeli oziroma dodatek k sklepu rebalansa proračuna, sak si vsaj z nečim lahko 
pomagamo. Na vas tudi apeliram, da bi mogoče v drugi polovici leta, ko bomo imeli 
investicije v teku, če bo še kakšen rebalans, del sredstev namenili tudi za stanovanjski 
sklad, sicer si pa lahko pomagamo, če lahko tako rečem z zadolževanjem. Kajti 
stanovanjski sklad je zadolžen močno pod 10 % celotnega kapitala, tako, da tu imamo še 
zelo veliko možnosti na zadolževanje, pa čeprav bi sama ta adut oziroma tega jokerja 
porabila za takrat, ko bomo imeli kakšno večjo investicijo.  

Iz finančnega načrta za leto 2013 izhaja, da smo tik pred podpisom pogodbe 
adaptacije večstanovanjske stavbe v Čepovanu, kjer bomo pridobili dodatna tri 
stanovanja, skupaj šest. Konec marca 2014 bomo, upam, vložili vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja v Prvačini. Na tem mestu moram pohvaliti komisijo za okolje in 
prostor, ki nam je dala tudi določene usmeritve in smo skupaj prišli do kompromisa za 
pozidavo zemljišča v Prvačini in tudi do spremembe projektov, tako, da bo na tej osnovi  
zgrajenih šest stanovanj.  

Nadaljevali bomo z izvajanjem subvencioniranih obrestnih mer za kredite. Javni 
razpis za nakup starih in novih stanovanj ter nepozidanih stavbnih zemljišč je odprt do 
konca novembra 2013, tako, da se lahko kadarkoli občani prijavijo in dajo ponudbo za 
prodajo svojega stanovanja.   
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Sedaj bi prešla kar na tretjo točko. Tretja točka je analiza, pravzaprav priprava 
strategije oziroma izhodišča za strategijo v delovanju Stanovanjskega sklada 2014-2023. 
Pozdravljam pobudo Mirjam Bon Klanjšček, ki jo je dala sicer ravno v pravnem trenutku. 
Stanovanjski sklad je v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici že v lanskem letu začel z 
izvajanjem temeljite analize stanovanjskega trga, kajti ko smo primerjali zadevo oziroma 
pripravo strategije od leta 2009 do 2013, smo ugotovili, da je prav ta temeljita, konkretna 
analiza stanovanjskega trga in politike v Mestni občini Nova Gorica manjkala, zato smo ta 
projekt zaupali univerzi. Na njem dela 15 študentov in 5 profesorjev. Študentje so zelo 
zainteresirani in so že prišli nekako do zaključka oziroma dokumenta, ki bo predstavljen 
3. aprila na univerzi. Na osnovi tega dokumenta bomo pripravili dokument, jaz upam, da 
do konca tega leta in ste tudi vsi vabljeni k podaji pripomb, predlogov, idej, da bo ta 
dokument čim bolj kakovosten.    

Seveda pa temelji tudi na nacionalnem stanovanjskem programu, čeprav ni še 
sprejet, ga nimamo in teče že četrto leto. Poudarja pa te temeljne in osnovne točke iz 
nacionalnega stanovanjskega programa, ki se nanašajo na najemno politiko, oblikovanje 
najemnin, stanovanjski dodatek, ustanovitev stanovanjskih zadrug in davčno politiko. 
Tako, da upam, da bomo našo strategijo oprli lahko tudi na ta program, ki pa ga bomo 
verjetno prehiteli, preden bo sprejet.  

Toliko bi bilo z moje strani, sedaj bi prosila za vaša vprašanja. Hvala.  
 
Matej Arčon, župan: 
Hvala. Odbori? Odbor za prostor ni imel pripomb.   

Razprava. Gregor Veličkov, pripravi se Aleš Jakin. Lahko se usedete, boste potem 
odgovarjala na morebitna vprašanja. 
  
Svetnik Gregor Veličkov: 

Najprej bi se ustavil pri delu kupnine, ki bi ga moralo podjetje Composita plačati 
stanovanjskemu skladu v višini 878.000,00 EUR. Tu ste napisala, da bi moralo podjetje 
plačati v roku deset dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne 
opreme, in naprej, da gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno, in nadalje, da ste vložili 
tožbo. Tega pravzaprav ne razumem. Če so dolžni plačati deset dni po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja in gradbenega dovoljenja še ni, potem še niso dolžni plačati, če 
drži to, kar ste napisala. To pomeni, da je zelo verjetno, da bo vaša tožba neuspešna.  
Sprašujem se, ali bo kdo odgovarjal za takšen podpis pogodbe oziroma za to, da se niste 
zavarovali na nek drugi način, recimo, da bi si postavili rok. Torej, poenostavljeno, ali bo 
podpisnik pogodbe na stanovanjskem skladu odškodninsko odgovarjal za takšen podpis 
pogodbe? Zanima me, ker pogodbe ne poznam, kdo je bil podpisnik pogodbe.  

Rekla ste, da so bila v letu 2012 kupljena štiri stanovanja in eno zemljišče v 
Prvačini, za katerega smo ugotovili, da so veliki problemi s projektiranjem in se bo 
zgradilo bistveno manj stanovanj v letu 2013, kot je bilo predvideno. Da vam je ostalo na 
računu 700 ali nekaj čez 700 tisoč evrov. Iz vaše dokumentacije ugotavljam, da je bil 
strošek zaposlenih na stanovanjskem skladu v letu 2012 približno 150.000,00 EUR, 
nadalje ugotavljam, da niste dali razpisa za dodelitev stanovanj, ker stanovanj ni oziroma 
jih nimate. Zato se sprašujem, kaj počne cel tim zaposlenih, katerih strošek za občino je 
150.000,00 EUR, če je v lanskem letu kupil 4 stanovanja, ne 40 stanovanj, le 4? 

Dovolil sem si poklicati nepremičninske agencije v Novi Gorici in vprašati, ali se je 
mogoče stanovanjski sklad pozanimal, ali so kakšna stanovanja naprodaj, po kakšni ceni, 
in povsod sem dobil enak odgovor. Uganite kakšen direktorica, da se niste pozanimala. 
Rekli ste, da vam je nadzorni svet postavil mejo za nakup stanovanj 1.000,00 EUR za 
m2. V Novi Gorici že laik ve, da takšnega stanovanja ni. Ne čudi me torej, da niste kupili 
nobenega stanovanja, razen tistih štirih prej omenjenih.  

Zato mislim, da je potrebno opraviti analizo, ali je stanovanjski sklad v takšni obliki 
kot je, sploh potreben.  
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Predlagam, da mestna občina do naslednje seje prouči možnost o redni likvidaciji 
stanovanjskega sklada oziroma o prenosu pristojnosti v zvezi z gradnjo in nakupom 
stanovanj iz stanovanjskega sklada na Mestno občino Nova Gorica.  
 

PRILOGA 24 
 
Matej Arčon, župan: 

 Aleš Jakin, pripravi se Miran Müllner. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 

Najprej eno napakico v tabeli, kjer imate skupaj prihodke - bilanca prihodkov in odhodkov 
imamo plan 2012, realizacija 2012 se vam je v transfernih prihodkih pod kontom 74 
nekako izmuznila noter cifra 989, sicer sumarni izračun je pravilen, prav je, če se to 
popravi, ker, če človek na hitro pogleda, mu sploh ni jasno, koliko ste dobili iz proračuna 
MONG.  Prosim? To je vaša tabela, ki smo jo dobili v gradivu. 

Druga zadeva, kar me zanima s stanovanjskim skladom, kako je s kreditom 
Sparkasse. Omenili ste, da je sicer stanovanjski sklad krepko pod 10 % zadolžitvijo 
celotnega kapitala. Vemo, da ima stanovanjski sklad ogromno kapitala, problem je 
likvidnostni tok, sam tu vidim ta problem, zato me zanima, kako je z odplačevanjem 
kredita Sparkasse? 

Naslednje vprašanje. Opozarjali smo, tudi na mestnem svetu smo premlevali,  
premetavali Prvačino. Takrat sva se midva zelo slabo razumela glede cifre za 
projektiranje. Iz vašega poročila, ki sem ga prebral, razumem, da je ta zadeva v prvi vrsti 
padla v vodo. Gradbenega dovoljenja niste dobili kljub temu, da smo tukaj na to 
opozarjali. Najeli ste novega projektanta, niste, ne vem, zanima me, kam peljete zadevo 
Prvačina? To je druga stvar.  

Tretja zadeva, kupili ste štiri stanovanja. Zanima me cena na m2 tega stanovanja? 
Kakšna je bila? To je to.  

Ne morem mimo tabele realizacije, kjer ugotavljam, da je realizacija 2012 
katastrofalna. Neke razloge ste že omenila, zakaj se to dogaja, vendar vi niste realizirali 
niti 50 %, mogoče pa 55 %. Saj, realizacija je katastrofalna in mogoče je tu pomislek g. 
Veličkova pred mano o likvidaciji in prenosu funkcije stanovanjskega sklada na MONG, 
na mestu. To je to in hvala vam za odgovore. 
 
Matej Arčon, župan: 
Miran Müllner, pripravi se Anton Peršič. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Razpravljal bom tako, kot da sem mestni svetnik, ne kot da sem nekdo, ki je na sodišču 
in nekoga obtožuje. Razpravljal bom bolj v skrbi za to, da bi  predvsem mlade družine 
dobile stanovanja, kajti na tem področju je vsaj v Novi Gorici v mestu resnična kriza. 
Mislim, da je ogromno mladih, ki bi radi dobili stanovanja in da je naloga mestnega sveta 
ta, da stanovanjskemu skladu tudi omogoči to, da se bo to delalo, kajti ne morem iti mimo 
razprav o tem, da se stanovanjski sklad ukine. To je potem tako, kot da tem mladim 
ljudem v današnjem času, v današnji krizi vzamemo še zadnje upanje, da bo nekoč 
boljše in da bodo nekoč prišli do svojega stanovanja.  

Vem, kaj se je v preteklosti dogajalo tudi v mestnem svetu, pač mi smo vodili 
določeno politiko, ko smo hoteli, da bi za Kornom, kjer je bilo predvideno, da bo 
stanovanjski sklad gradil univerzo in v Novi Gorici praktično ni nikjer možnosti, da bi se 
zgradilo. Polemike o tem, ali je stanovanjski sklad tisti, ki gradi, ali stanovanjski sklad 
mora pridobiti stanovanja, so vedno odprte. Po eni strani stanovanjskemu skladu 
zavežemo roke, po drugi strani pa zahtevamo rezultate. Mislim, da je taka politika zelo 
neodgovorna. Mislim pa, da govorim izključno za mesto Nova Gorica, da bi stanovanjski 
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sklad lahko gradil. Menim, da bi bilo celo pametno, da bi se nekdo končno spomnil, da bi 
se na Majskih poljanah začel pogovarjati s stečajnim upraviteljem Primorja, da bi mesto 
pridobilo tista zemljišča, ki so dejansko namenjena za stanovanja in da bi se tam lahko 
kaj zgradilo, če že gremo v to.  

Sedaj se tudi ne bi spuščal v te cene, vendar dejstvo je, da je 1.000,00 EUR za 
m2 skorajda nemogoče kaj kupiti. Dejansko lahko kupiš, ampak boš imel potem z 
obnavljanjem več stroškov. Trg na nepremičninah je zelo spolzek in se še ni umiril. Cene 
so še vedno previsoke. Problemi pa ostajajo.   

Mislim, da bi tu moral biti predvsem župan tisti, ki bi v času, ko se dela rebalans 
oziroma sprejema proračun, imel več posluha tudi za stanovanjski sklad. Če so že bile 
kakšne nepravilnosti, mislim, da bi glavna krivda mogoče bila na nadzornem odboru, kajti 
nadzorni odbor je nadzorni odbor, ne pa organ upravljanja, čeprav ima posebne 
kompetence in menim, da je nadzorni odbor tisti, ki je v dobršni meri odgovoren za to, da 
so se vsaj v mestu Nova Gorica dogajale take stvari, ki so bile tako zelo previdne, ampak 
na koncu imamo to kar imamo. 

 Glede samega poročila bi pa direktorico pohvalil, ker je bilo povedano dejansko 
vse in ni bilo nič zamolčano. Verjamem tudi, da bo podan kakšen pozitiven odgovor, 
predvsem pa, da bodo svetniki predlagali pozitivne sklepe v smislu tega, da bodo mlade 
družine dobile stanovanja.  
 
Matej Arčon, župan: 
Replika g. Veličkov na svetnika Müllnerja, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Torej, moj predlog ni bil namenjen temu, da socialno ogrožene družine, mlade družine ne 
bi dobile stanovanja, ampak je bil namenjen temu, da bi jih dobile. Če stanovanjski sklad 
v letu dni kupi štiri stanovanja, to ni stanovanjski sklad, to ni nič. Janko Furlan na občini je 
sposoben poklicati na Renes, na Vilmar, da ne naštevam agencij in kupiti v enem tednu 
deset stanovanj. Mogoče bi v drugem delu, ko sem rekel, da se vzame stanovanjskemu 
skladu pridobitev stanovanj, stanovanjski sklad v tem primeru pustil in mu pustil 
upravljanje s stanovanji, v občini pa bi ustanovil sklad v okviru občine, ki se bo prijavljal 
na razpis na Republiški stanovanjski sklad in kupoval stanovanja, ker ne morete 
razumeti, da ni bilo razpisa zato, ker ni bilo stanovanj, na računu je pa 700 tisoč evrov?  
 
Matej Arčon, župan: 
Repliko je imel Srečko Tratnik. 
 
Svetnik Srečko Tratnik: 
Samo kratka replika g. Müllnerju glede na tisti del, ko je govoril o nepravilnostih v 
poslovanju stanovanjskega sklada in ocenjeval, da to ni krivda vodstva stanovanjskega 
sklada, ampak krivda nadzornega sveta. S tem se ne morem strinjati, ker kolikor vem, sta 
se oba zadnja, ne ta nadzorni svet, ampak bivša nadzorna sveta, krepko poglobila v delo 
stanovanjskega sklada in marsikaj v tem delu stanovanjskega sklada izboljšala oziroma 
marsikatero nepravilnost so popravili.   

Spomnil bi pa ta mestni svet, da smo pred kratkim, ne tako dolgo nazaj 
obravnavali nepravilnosti, ki so se dogajale v stanovanjskem skladu. Drage moje kolegice 
in kolegi, mi smo takrat mirno šli mimo teh nepravilnosti. Takrat smo ocenili, da je vse v 
redu, da nepravilnosti, ki so bile v stanovanjskem skladu so predvsem računovodske 
narave.  
 
Matej Arčon,župan: 

Ne morete replicirati. Izvolite. 
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Svetnik Miran Müllner: 
Vem, da ne morem replicirati, niti ne mislim dajati replike na repliko, lahko pa dejansko 
pojasnim to, kar mi poslovnik dopušča, kajti moja razprava je bila narobe razumljena s 
strani kolegov.   

Narobe pa je bila razumljena v tem smislu, ker, ko sem govoril, da če ti nadzorni 
svet da ceno 1.000,00 EUR in da na trgu veljajo cene 1.200,00 EUR, potem je jasno, da 
ne moreš kupiti. Lahko kupiš samo nekje na obrobju oziroma na podeželju, k jer pa so 
cene bistveno nižje in v tem kontekstu dejansko mladi ljudje v Novi Gorici ne morejo priti 
do stanovanja.   
 
Matej Arčon, župan: 
Lepo vas prosim, to je replika na repliko. Nadaljujemo, da vidimo kolikor je še prijaviteljev.   
Najprej bi šli s prvim delom odgovorov na postavljena vprašanja svetnic in svetnikov.  

Izvolite, direktorica. 
 
Nataša Leban, direktorica Stanovanjskega sklada MONG:  

Zelo sem zadovoljna, da je danes prišlo do takšne konstruktivne kritike, bom rekla na  
negativne kritike na moje poslovanje. Seveda sem prva na stanovanjskem skladu, ki ga 
vodim in ki odgovarjam za vsa svoja  dejanja. Vsa moja dejanja, vse pogodbe v zadnjih 
petih letih so bile podpisane z mojim podpisom, tudi pogodba Composita, za katero g. 
Veličkov zelo dobro ve. Ni pa prišlo do podpisa pogodbe, ki jo je želel, bom rekla z nekimi 
čudnimi obveznostmi do stanovanjskega sklada prav g. Gregor Veličkov, da jo podpišem 
in kasneje tudi grozil z odškodninskimi tožbami zoper stanovanjski sklad. Tega pa sama 
ne počnem.  

Spoštujem zakonodajo, spoštujem pravilnike in podzakonske akte. Kadarkoli, 
spoštovani mestni svetniki, imate pravico, da glasujete o moji razrešitvi, nikoli pa nisem 
ne hinavska in ne delam podtalno. In zato tudi to javno zasebno partnerstvo in tisti, ki so 
se lani prijavili, enostavno pač nismo prišli do konca oziroma nismo prišli do podpisa 
pogodb. Če nadaljujem, ne vem, kje ste dobili ceno 1.000,00 EUR in ne vem kje ste rekli, 
da je nadzorni svet stanovanjskega sklada postavil 1.000,00 EUR, zato ker ni. Za stara 
stanovanja je bila cena 1.200,00 EUR oziroma 1.100,00 EUR, odvisno od samega 
stanovanja ter 1.400,00 EUR za nova stanovanja. Po toliko, nekaj manj kot 1.400,00 
EUR so bila tudi kupljena stanovanja leta 2011 na Bazoviški, bilo je 6 stanovanj, zato ker 
se je s poslovnim partnerjem dalo zmeniti.   

Naprej. V moji pisarni boste lahko dobili tudi povabila nepremičninskim agencijam, 
ki smo jim poslali tako po e-mailu kot v pisni obliki. Mislim, da smo poslali vsem 
nepremičninskim agencijam na območju MONG, vsaj upam da, mogoče smo kakšno 
izpustili v okolici in odgovor je bil podan samo od dveh. Ena je tista, ki je poslala tudi 
ponudbo, o kateri se sedaj menimo. Tako, da to je bilo tudi narejeno. Primerna cena za  
nakup stanovanj v Novi Gorici je pač določena na osnovi cenitev, na osnovi samega trga 
nepremični in tako naprej. To sem že prej poudarila. Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije ni kupil na našem območju niti enega stanovanja, mi smo jih uspeli hvala bogu 
vsaj štiri in sama cena na m2 je bila od 950,00 EUR, pa do 1.240,00 EUR oziroma 
1.245,00 EUR. Tako, da mislim, da tisti, ki so se namenili prodati stanovanja, so jih tudi 
prodali. 

Sedaj bom pa še enkrat poudarila. Nesmotrnih nakupov stanovanj pa jaz ne bom 
opravljala, tudi letos ne, tudi drugo leto ne, pa čeprav ne bomo dobili niti enega 
stanovanja več. Kajti za luksuzna stanovanja, ki so na voljo v Novi Gorici Majske poljane 
smo zaprosili stečajnega upravitelja g. Holmca, naj nam da ponudbo, ampak je odgovoril, 
da je še stečajni postopek in se zbirajo še določene informacije o samem podjetju, ker so 
pač zelo obširne, kar se tiče gradenj in tako naprej, pa tudi konzorcij bank ni še nič rekel 
na temo nepremičnin in zato smo v kontaktu z njimi. Tako, da dejansko upam, srčno 
upam, da se bo konec leta izvršil kakšen premik, da bodo banke popustile pri tem in da 
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se bo dalo dobiti stanovanja, pa bodisi, da bom jaz na tem delovnem mestu ali pa bo kdo 
drug. 

Kar se tiče sodelovanja z nadzornimi sveti. Vedno in pohvalno dobro. Seveda smo 
argumentirali, tudi včasih se nismo strinjali, ampak tako kot je rekel g. Srečko Tratnik. 
Velikokrat so bile pripombe, ki so bile tudi na mestu in se jih je upoštevalo.  

Kar se tiče kredita. En kredit imamo najet pri banki Sparkasse in je še vedno 
najugodnejši, kar smo tudi preverili, imamo pa tudi tri kredite pri Republiškem 
stanovanjskem skladu. Likvidnost oziroma odplačevanje teh kreditov, anuitet normalno 
poteka, redno po planu. Ni nobenih težav, da ne bi imeli sredstev za odplačila teh 
kreditov in pač potekajo po amortizacijskih načrtih.  

Glede Prvačine. V Prvačini smo v lanskem letu že imeli pripravljeno projektno 
dokumentacijo. Šli smo tudi  na svet krajevne skupnosti, ki je pač podal negativno 
mnenje, predvsem zaradi intenzitete pozidave na tem zemljišču. Sicer projekti so b ili 
skladni s takratnimi prostorskimi načrti, tako da bi mi lahko dali vlogo za gradbeno 
dovoljenje. Šli smo tudi na komisijo za okolje in prostor, ki je tudi podala negativno 
mnenje kar se tiče intenzitete pozidave. G. Niko Jurca bi me lahko tudi popravil, ker pač 
govorim nestrokovno in smo se domenili, da bomo popravili oziroma preprojektirali 
dokumentacijo in predložili nove projekte, novo zasnovo komisiji. To smo tudi storili in 
komisija je takrat podala pozitivno rešitev, tako, da smo to zadevo peljali naprej in ta 
stanovanja v Prvačini se bodo gradila.    

Še nekaj kar se tiče samega poslovanja. Za štiri stanovanja, ne vem, sama bi 
lahko teh  700.000,00EUR porabila iz računa. Kupili bi stanovanje v stavbah Adam in Eva 
za e3-jem, ni noben problem, ampak mislim, da to ni smoter in problem stanovanjskega 
sklada.  

Poudariti moram še nekaj. Vemo, da smo edini, ki imamo veljavno strategijo in po 
kateri delamo in s katero ste bili seznanjeni. Menim, da dobro delamo, predvsem pa 
moram reči, kar se tiče stroškov dela, seveda plače so formulirane na podlagi zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju, na podlagi zakona o javnih uslužbencih in občinska 
uprava je s tem seznanjena, župan prav tako. Nič nimamo dodatnega, kar bi bilo mogoče 
sporno, nimamo uspešnosti in na vsakem  sistematiziranem delovnem mestu je samo en 
delavec. Sedaj se pa vi vprašajte, 350 stanovanj - eden za investicije, mora biti v Novi 
Gorici, mora biti v Čepovanu, mora biti v Prvačini, mora biti v Dornberku. Mislim, da ni 
pošteno do tega človeka, da se reče, da je preplačan, ker ni.  

Kakorkoli že, vi ste tisti, kot sem že prej rekla, ki se boste odločali o sami usodi 
stanovanjskega sklada, ampak sama sem še vedno prepričana, da delamo dobro.  
 
Matej Arčon, župan: 

Anton Peršič, pripravi se Tomaž Slokar. 
 
Svetnik Anton Peršič: 

Gremo naprej. 2. točka v programu - nakup starih stanovanj in zazidljivih zemljišč. 
Razmišljal sem in bi želel predlagati, da se to razširi še na nakup starih vseljenih ali pa ne  
vseljenih hiš v mestu in izven mesta. Mogoče bi bila tudi ta pot dobrodošla za kakšno 
mlado družino, mogoče bi bilo tudi to zanimivo za sklad. Vsekakor bi lahko poskusili, saj 
je verjetno veliko takih stanovanjskih objektov, ki niso vseljeni in čeprav so drugi 
problemi, mogoče pa so interesenti tudi za to.  
  
Matej Arčon, župan: 
Tomaž Slokar, pripravi se Srečko Tratnik. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 

Preden podam tisto, kar sem hotel vprašati, malo sem začuden, da je danes na tem 
mestnem svetu taka huda ura okrog stanovanjskega sklada, ker mi smo stanovanjski 
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sklad že večkrat obravnavali. Tudi v naši svetniški skupini smo izrazili določene 
pomisleke, kritična mnenja, tudi glasovali smo skladno s temi mnenji in takrat ni bilo 
zaznati kakšne hude ure. Tako, da ne vem, kaj se je spremenilo, da je danes naenkrat 
vse narobe, ampak to zgolj kot komentar.  

Bi pa podal eno tako blago vprašanje vezano samo na gradivo. V gradivu imamo 
sklep, da je nadzorni svet potrdil finančni načrt. V obrazložitvi pa piše, da je potrdil tudi 
letno poročilo, in sicer 6. septembra 2011, mi je že malo datum čuden. Tega sklepa pa ni 
v gradivu. Tako, da me zanima, ali je potrdil tudi letno poročilo, ne samo finančni načrt. 
To pa zato, da bomo potem imeli eno osnovo za odločanje o potrditvi teh sklepov.  
 
Matej Arčon, župan: 
Srečko Tratnik, za njim pa Mitja Trtnik. 
 
Svetnik Srečko Tratnik: 

Kratka razprava.   
Z malo grobimi besedami povedano, mislim, da je to letno poročilo 59 strani 

pravljice ali pa prodajanje megle. Zakaj sem tako kritičen? Zato, ker kaj hudirja lahko 
pišeš ti na 59. straneh plus ostalih prilogah, če pa smo slišali, kakšni so rezultati nakupa, 
pridobitve stanovanj oziroma zemljišč v lanskem letu. Vse drugo je potem listje, samo 
rezultat šteje in ob tem, da je še toliko bolj zaskrbljujoče, da tako kot v Mestni občini Nova 
Gorica tudi na stanovanjskem skladu konec leta ostaja neporabljen denar. Rezultata ni, 
denar ostaja, nihče ne preprečuje, da bi se kaj na tem naredilo. Če rečeš z drugimi 
besedami, oblika poročila vsekakor za 5, kakšna je ocena za vsebino pa je razbrati iz 
moje razprave.    

Žal se ne strinjam prav v popolnosti z g. Veličkovom, da je treba stanovanjski 
sklad ukiniti. Rekel bi, da stanovanjski sklad po svoji funkciji zelo pomemben. Se pravi, 
ker je problematika stanovanj v naši občini vsekakor velika, problem je v tem, da 
stanovanjski sklad kot inštitucija, ki bi morala to reševati, po moji oceni ne opravlja dobro 
svoje funkcije.  Mislim, da eden od razlogov zakaj tega ne opravlja tako oziroma na nek 
način zavajanje ali pa napačna interpretacija stvari je ta, si bom dovolil prebrati 
obrazložitev, ki smo jo pred časom dobili s strani občinske uprave, v kateri pravi, da je 
nadzorni svet stanovanjskega sklada sprejel sklep in poziva Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica, se pravi nadzorni svet stanovanjskega sklada poziva ta zbor, danes, ki 
sedimo, k hitrejšemu, boljšemu, bolj učinkovitem sprejemanju občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov na območjih, kjer se je v preteklosti že odvijala oziroma načrtovala 
gradnja neprofitnih najemnih stanovanj. Iz tega lahko sklepam, nadzorni svet in 
stanovanjski sklad, se pravi zaposleni, direktor in tako naprej dobro sodelujejo, govorijo 
isti jezik, vedno smo se trudili skupaj isto reševati. In oni skupaj ugotavljajo, da je mestni 
svet MONG tisti, ki zavira delo stanovanjskega sklada. Tako razumem jaz ta sklep in 
poziv nadzornega sveta.   

Ob tem, da sem se že v nestrinjanju na moje vprašanje dotaknil oddelka za okolje 
in prostor in na tem mestu sprašujem, kaj dela oddelek za okolje in prostor in kaj dela 
mestni svet oziroma ali mestni svet zavira tudi oddelek za okolje in prostor, da 
neučinkovito sprejemamo PUP-e, ki bi dovoljevali stanovanjskemu skladu reševati 
stanovanjsko problematiko.  
 
Matej Arčon, župan: 

Repliko imate na g. Tratnika? Izvolite. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 

Tisti poziv nadzornega odbora stanovanjskega sklada sem razumela tako.   
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Namreč, stanovanjski sklad je že imel načrte, da bo gradil stolpiče pod Kapelo in  
mestni svet v prejšnjem sestavu je to zablokiral, ker, da se je delal OPPN za gradnjo 
univerze.  

Mislim, da je v tem kontekstu nadzorni odbor zaprosil, da bi mestni svetniki pač 
podprli to, kar sem že na eni seji mestnega sveta kot pobudo tudi podala, in sicer, da bi 
ponovno naredili ta OPPN in omogočili gradnjo, da bi dobili zemljišče, da bi lahko pod 
Kapelo gradili stolpiče naprej, tako, kot je bilo že dogovorjeno. 
 
Matej Arčon, župan: 

Miran Müllner, replika, izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Moram replicirati kolegu Srečku zaradi tega, ker pač taka razprava, kot jo je imel, je zame 
čisto sprenevedanje. Mogoče za svetnike, ki sedijo na novo tu in ne vedo zakaj, ampak 
dejansko je tu točno tako, kot je povedala kolegica.   

V prejšnjem mandatu je bilo tudi ustanovljeno partnerstvo za razvoj občine, 
katerega je vodil g. Tomaž Vuga in dejansko so se potem sprejemali sklepi, ki niso bili 
naklonjeni stanovanjski gradnji. Sedaj  pa po eni strani pozivanje na to, kot da bi nekomu 
zavezal roke, potem bi pa vprašal, zakaj nimaš rezultatov.  

Mislim, da to, kar ste rekel, g. Srečko, je totalno sprenevedanje in ni produktivno. 
Od vas bi pričakoval, kot od starejšega svetnika, da bi ponudil mogoče rešitev, da bi v 
Novi Gorici dobili kakšno stanovanje več, ne pa dejansko s takimi stvarmi.  

Po eni strani popolnoma razumem nadzorni odbor stanovanjskega sklada, kajti, 
če je bil prejšnji dogovor, da se bo vsako leto namenilo milijon evrov za to in če se potem 
enkrat to odreže, potem moraš to tudi kupiti. Nikakor pa ne zagovarjam, če je ostalo 
700.000,00 EUR, da jih je treba zapraviti. Mogoče se je v preteklosti res to delalo, ampak 
v tem času je to zelo negospodarna odločitev.   
 
Matej Arčon, župan: 

Še Mitja Trtnik, izvolite. 
 
Svetnik Mitja Trtnik: 

Torej, pridružil bi se Tomažu Slokarju za to retoriko, ki se je zgodila tu glede na 
stanovanjski sklad. Mislim, da dejansko ni upravičena. Tudi sam sem se malo začudil. 
Rad bi pa nekaj opozoril za uvod, da prejšnji sestav mestnega je odločil,  da bomo podprli 
stanovanjsko politiko občine za izgradnjo neprofitnih stanovanj, da smo se odločili, da 
vsako leto damo stanovanjskemu skladu 1.000.000,00 EUR. V letošnjem rebalansu, če 
se spomnite, smo se temu odpovedali s tem, da mestna občina da poroštvo 
stanovanjskemu skladu, tako, da v kolikor bi šlo seveda za nakup ali izgradnjo novih 
stanovanj, stanovanjski sklad ne bi bil prikrajšan in ne samo  stanovanjski sklad, ampak 
tudi tisti prosilci, ki so zadaj s svojimi prošnjami za neprofitna stanovanja.   

Sam se tudi strinjam z določenimi pripombami, ki so bile podane glede ostankov 
tega denarja, ki ni bil porabljen. Namen, ki je bil dober, je padel v vodo. Tudi to se dogaja 
v vsaki poslovni politiki.  

Glede Prvačine in tako naprej. Sam sem bil močan kritik glede tega pristopa do 
gradnje v Prvačini. Mislim in upam, da se bo to uredilo. Gre za to, da je stanovanjska 
politika in stanovanjski sklad glede na vrednost nakupa stanovanj nekje omejen v svojih 
številkah tako, kot je direktorica povedala, koliko in katera cena je tista, ki je 
stanovanjskemu skladu pogodu. Seveda pri nakupu v široki ponudbi stanovanj preko 
agencij verjetno ne moremo pričakovati, v tisti veliki ponudbi stanovanj, ki jih tudi sam 
spremljam, v okolici Nove Gorice in v Novi Gorici so cene kar nekaj višje. Vsekakor se 
morajo truditi, da dobijo tudi ta stanovanja, ki so seveda hitro vseljiva in so lahko že takoj 
na razpolago upravičencem, torej prosilcem.  
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Apeliram tudi na stanovanjski sklad, na povezavo z Republiškim stanovanjskim 
skladom, ki nam je dal, če se spomnite, zelo dobre rezultate na izgradnji stanovanj pod 
Kapelo. Mislim, da tu je potrebnega še vedno veliko sodelovanja glede na to, da prav 
Republiški sklad v Novi Gorici ni tako močno prisoten. V tem delu, vsaj pod Kapelo, se je 
izkazalo, da je prišlo do zelo dobrega sodelovanja, tako da  na to apeliram in priporočam 
stanovanjskemu skladu, da to strategijo vodi naprej.   

Glede nepravilnosti, ki so bile v stanovanjskem skladu. Če se dobro spomnim, ga. 
Šulinova je takrat to poudarila in kasneje se je to tudi uredilo. Stanovanjski sklad je to 
uredil, imeli smo poročilo na mestnem svetu. Sam nisem tak finančnik, da bi se v to 
podrobno spuščal, ampak kot je bilo kasneje tudi povedano, mislim, da je bilo to urejeno, 
tako, da kar se tega tiče, menim, da stanovanjski sklad dela naprej v redu. 
Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih je veliko. S strani direktorice sem zasledil koliko 
prosilcev imamo, tako, da vemo, da je to velika problematika občine in da jo moramo 
reševati. Seveda je to velika odgovornost tudi stanovanjskega sklada, da se tega loti in 
da čim prej pripravi zadeve tako, da se bodo stanovanja ali kupila, ali dogradila.  

Glede OPPN-ja. Moram tudi sam povedati, da mislim, da je res, da jim nismo 
»zagotovili« določenih zemljišč. Zagotovili govorim pod narekovajem. Vemo, da smo imeli 
OPPN sprejet prav za stanovanjski  sklad pod Kapelo, za tiste stolpiče. Prišla je univerza, 
tam smo ustavili in mislim, da je bila tudi na oddelku za okolje in prostor zahteva, seveda 
v dogovoru z njim, da se v občini pogleda, kje so na voljo površine, kjer bi lahko 
stanovanjski sklad gradil. Ker očitno je, da je sama gradnja stanovanj cenejša kot sam 
nakup. Trenutno še vedno tako stoji.  

Mislim pa, da kritika, da je treba stanovanjski sklad ukiniti in ta del prenesti na 
mestno občino, je zame neodgovorno. Do sedaj v vsej zgodovini stanovanjskega sklada 
v mestni občini mislim, da je stanovanjski sklad deloval dobro. Toliko.  
 
Matej Arčon, župan: 

Druga in zadnja replika, Gregor Veličkov in za njim Srečko Tratnik ter Miran Müllner. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

G.Trtnik, lepo ste to povedal. Stanovanjski sklad mora nadaljevati s strategijo, ki si jo je 
zadal in tako naprej. Zanima me, kakšna je bila strategija za leto 2012? Ali je bila 
strategija nakup štirih stanovanj? Ali pa je bila strategija nekoliko drugačna? Rekel ste, da 
niste zasledil, koliko je prosilcev. Kar imam informacijo, je prosilcev 157. Če pomnožim 
krat tri družinske člane, je to 450 ljudi. 450 ljudi čaka v vrsti, da občina kupi štiri 
stanovanja.   

Občina Velenje ima urejen stanovanjski fond, tako kot mi je povedala ga. 
Kozinčeva na način, kot sem ga predlagal, torej, da ni stanovanjskega sklada, ampak da 
je v okviru občine. Ne samo Občina Velenje, veliko je takih občin. Samo Nova Gorica, 
Ljubljana in še par je takih občin, kjer imamo zaposlene zato, da kupujejo stanovanja. 
150.000,00 EUR je strošek teh zaposlenih, strošek dveh stanovanj ocenjujem na 150.000 
EUR. Če ne bi bilo teh zaposlenih, ne bi kupili štirih ampak bi kupili šest stanovanj.  

Mogoče še kar se cene tiče. Cene stanovanj padajo, to je splošno znano dejstvo. 
Naj gre stanovanjski sklad na agencije, naj ugotovi katera stanovanja so na razpolago, 
naj jih kupi in jih ponudi tistim 450 ljudem, ki čakajo v vrsti, ki se stiskajo, ker ne morejo 
preživeti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Druga in zadnja replika Srečko Tratnik. 
 
Svetnik Srečko Tratnik: 
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Ko poslušam to razpravo in replike, se mi zdi, kot da smo svetniki in svetnice brali dva 
različna dokumenta, dve različni poročili. V tem kontekstu potem pridejo tudi besede, kot 
je sprenevedanje in podobne stvari.  

Pravim, dejstvo je samo eno. Rezultati so bili slabi, stanovanjski sklad ne 
izpolnjuje svojega poslanstva in mladi ter ljudje s kroničnimi prihodki ostajajo brez prave 
strehe nad glavo. Kdor tega ne vidi, to je sprenevedanje. 
 
Matej Arčon, župan: 
Miran Müllner in Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Spoštovani g. župan, predhodnika nista replicirala kolegu Tratniku, zaradi tega se 
odpovedujem moji repliki.  
 
Matej Arčon, župan: 
Valter Vodopivec. 
  
Svetnik Valter Vodopivec: 
Moje replike ne jemljite kot hudo, grobo ali pa napadalno, vendar moram svojim 
predhodnikom v razpravah in replikah replicirati po dveh stvareh.  

Namreč, vsako leto en milijon evrov na račun stanovanjskega sklada bi pomenilo, 
da bi v letu 2012 ostalo 1.600.000,00 EUR neporabljenih sredstev in ne vem, kakšen 
smisel bi tako početje imelo. Nekdo je rekel, da 600.000,00 EUR neporabljenega denarja 
ni tako hud problem. Sam bom rekel drugače, in sicer, da je potrebno imeti pred očmi 
probleme tistih, ki stanovanja pričakujejo in če bi s temi 600.000,00 EUR, ne z vsemi, 
ampak, če bi eno stanovanje več kupili, bi eno družino več osrečili in jim razrešili 
stanovanjski problem.   

Tretje kar bi rekel, da me moti pri vseh teh strategijah in predstavitvi delovanja 
sklada. Iz vseh teh razprav izhaja, da stanovanjski sklad načrtuje zgolj pridobitev novih 
stanovanjskih enot. Ne vidim nobene potrebe za socialna in neprofitna stanovanja, da so 
to obvezno na novo zgrajene stanovanjske enote. Mislim, da je smiselno, kot so že moji 
predhodniki izpostavljali, vključiti se v delovanje trga z nepremičninami oziroma s 
stanovanjskimi enotami in sproti nakupovati tisto, kar je primerno in ugodno. Tudi ne  
vidim nobene potrebe, da so ta stanovanja skoncentrirana v enem bloku, dveh blokih, da 
so sosedska, lahko so popolnoma razdrobljena, razpršena in to nikakor ne vpliva na 
kvaliteto reševanja stanovanjskega problema tistih, ki ta problem imajo.  

 
Matej Arčon, župan: 
Naslednji v razpravi je Aleš Jakin. 
 
Svetnik Aleš Jakin: 

Direktorica, sedaj ste tudi že vi utrujena od te naše debate.  
Sam bi samo nekaj končal in končujem tu pod prvo vaše poslovno poročilo. To 

poslovno poročilo je dobro narejeno, problem je samo ta, da zaradi ne realizacije 
posledično nismo reševali stanovanjskega problema, posledično župan stanovanjskemu 
skladu ni mogel dodeliti milijona, milijona dvesto, milijona tristo in to je greh. Planirati bi 
bilo treba drugače, da bi se porabila sredstva, da bi družine dobile stanovanja in 
stanovanjski sklad na koncu svežih milijon tristo.  

To je glavna poanta vseh mojih pripomb na stanovanjski sklad.  
 
Matej Arčon, župan: 

Ga. Mirjam Bon Klanjšček. 
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Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 
Tudi sama bom pohvalila delo stanovanjskega sklada. Direktorica je lepo prikazala delo. 
Kaže, da gre za pošteno delo.  

Se pa ne strinjam s predlogom g. Veličkova, da se stanovanjski sklad premakne v 
mestno občino, še posebej zato ne, kakor je direktorica povedala, ker tu očitno gre za 
neko užaljenost, ker določeni posli niso bili speljani.   
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, direktorica. 
 
Nataša Leban, direktorica Stanovanjskega sklada MONG: 
Ali lahko? Odgovorila bi samo g. Slokarju na vprašanje. 
 
Matej Arčon, župan: 

Izvolite. 
 
Nataša Leban, direktorica Stanovanjskega sklada MONG: 

Prišlo je do nesporazuma. Sklepi so bili poslani, ta torek 19. smo imeli sejo, v sredo sem 
poslala sklepe po elektronski pošti in pa tudi v pisni obliki ter očitno so se ti sklepi 
zamenjali.  Samo toliko v utemeljitev. Tako, da bomo poslali naknadno.  
 
Matej Arčon, župan: 

To razpravo bi počasi zaključil.  
Predlog svetnika Veličkova je, da Mestna občina Nova Gorica do naslednje 

seje prouči možnosti o redni likvidaciji stanovanjskega sklada MONG oziroma o 
prenosu pristojnosti v zvezi z gradnjo in nakupom stanovanj iz stanovanjskega 
sklada na mestno občino. Dajem ta predlog na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 11 glasovalo za, 8 proti. 

ZA so glasovali: Dejana Baša, Tomaž Belingar, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran 
Müllner, Anton Peršič, Vida Škrlj, Srečko Tratnik, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, 
Robert Žerjal. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Anton 
Petrovčič, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Mitja Trtnik, Milojka Valantič. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Dajem predlog sklepa, tako kot ga imate v gradivu, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 17 glasovalo za, 2 proti. 

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Tomaž Horvat, Aleš Jakin, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Anton Peršič, Anton 
Petrovčič, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Vida Škrlj, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter 
Vodopivec, Robert Žerjal. 
PROTI sta glasovala: Srečko Tratnik, Gregor Veličkov.  
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 25 
 
 
 

13. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o podaji soglasja k Poslovnemu in finančnemu načrtu 
Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013 
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Matej Arčon, župan: 
K besedi vabim v.d. direktorico Tatjano Gregorčič, izvolite. 
 
Poročevalka: Tatjana Gregorčič, v. d. direktorica Javnega sklada za razvoj malega 
gospodarstva Goriške 

Dober večer vsem skupaj. V marcu lanskega leta je bila opravljena revizija poslovanja 
Javnega sklada za malo gospodarstvo in na seji mestnega sveta, natanko pred enim 
letom je bil tudi sprejet sklep, da se takoj pristopi k odpravi nepravilnosti in k možnosti 
preoblikovanja tega javnega sklada v neko drugo obliko, tako imenovani rizični sklad. 
Sama sem prevzela vodenje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške z mesecem 
junijem in najprej smo morali pridobiti soglasje vseh občinskih svetov občin ustanoviteljic, 
da smo sploh lahko objavili razpis. Tako je bil razpis neposredn ih posojil objavljen šele v 
mesecu septembru. Ta razpis je bil v višini dva milijona evrov in do danes je razpis že 
zaprt, se pravi, da smo vsa sredstva že porabili. Posojila so bila razdeljena. Poslovno 
poročilo pa bomo podali na naslednji seji mestnega sveta, ker v času priprave za to sejo 
nismo imeli še dokončnih rezultatov razpisa.  

Od meseca junija pa do danes smo imeli dve poglavitni nalogi, in sicer odpravo 
nepravilnosti v skladu z revizijskim poročilom in proučili smo tudi možnost oziroma 
predlagamo tudi ustrezne rešitve preoblikovaja dodatnih dejavnosti javnega sklada za 
malo gospodarstvo.  

V tem priloženem poslovnem načrtu smo upoštevali vsa priporočila in naložbene 
ukrepe, pač revizije, pa tudi pobude glede dodatnih naložb sklada, le v kolikor pač 
dopušča to veljavna zakonodaja, po kateri mora javni sklad malega gospodarstva 
poslovati.  

In sedaj, če na kratko povzamem ta poslovni načrt. Če najprej povem, kakšen je 
status Javnega sklada za malo gospodarstvo. Iz vaših vprašanj na zadnjih sejah 
mestnega sveta opažam, da ne poznate točno delovanja tega sklada. 

Sklad je bil ustanovljen že leta 1992 in posluje že 20 let, se pravi, več kot dvajset 
let. Najprej je bil ta sklad proračunski sklad, in sicer ga je ustanovila mestna občina. V 
tem času se je pač preoblikoval, tako da je danes javni sklad, sestavljajo ga vseh  šest 
sosednjih občin in deluje tudi kot javni sklad, ker se je moral v letu 2002 v skladu z 
Zakonom o javnih skladih preoblikovati v javni sklad. Novela zakona o javnih skladih, ki je 
izšla v letu 2008, je tudi naložila, da se morajo vsi javni skladi preoblikovati in tisti skladi, 
ki nimajo 10 milijonov evrov kapitala, poslujejo še po starem zakonu. To pravim zaradi 
tega, ker naš sklad za razvoj malega gospodarstva posluje še po Zakonu o javnih skladih 
iz leta 2000 in ne more poslovati po tej noveli zakona o javnih skladih. Potem nas to 
omejuje pri pripravi nekih dodatnih ukrepov oziroma naložb javnega sklada za malo 
gospodarstvo. Takrat je bila pač sprejeta ta možnost, ker naš sklad nima 10 milijonov 
evrov kapitala, temveč ga ima trenutno le 7 milijonov, da se do ustanovitve pokrajin 
posluje še po starem zakonu. Ko pa se bodo ustanovile pokrajine, pa ima eno leto časa, 
da se pripoji nekemu drugemu sorodnemu skladu. To je pač določba v noveli zakona in 
tako ima ta sklad, lahko bi rekla, prehodni značaj.  

Če se spremeni ta določba  v noveli zakona o javnih skladih, oziroma če se pač 
občine odločijo, lahko ta sklad potem tudi preneha z delovanjem. Ta javni sklad nima 
nobenih zaposlenih, upravno administrativna dela za javni sklad opravljajo delavci 
Mestne občine Nova Gorica, tako so se odločile občine ustanoviteljice in se tako 
opredelile tudi v odloku o ustanovitvi javnega sklada malega gospodarstva. Trenutno za 
sklad opravljajo dela dve delavki na mestni občini, in sicer ena, ki  dodeljuje izključno 
kredite in opravlja vsa zavarovanja teh kreditov, druga je računovodkinja in vodi vse 
postopke za izterjavo neplačanih zapadlih terjatev. 

Namensko premoženje sklada vsako leto občine ustanoviteljice vplačajo za svoje 
deleže za povečanje namenskega premoženja sklada. Imela sem kar nekaj sestankov s 
župani, ker je bilo treba na novo opredeliti te deleže, saj so bili ti deleži občin 
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ustanoviteljic skozi 20 let rezultat nekih kompromisov in nisem mogla natančno pojasniti, 
zakaj je neka občina vplačala tak delež, zakaj je druga občina vplačala tako. Teh 20 let 
se je to spreminjalo, tako da smo se z župani občin ustanoviteljic dogovorili, da bodo 
občine ustanoviteljice deleže za povečanje namenskega premoženja vplačevale po 
kriteriju delitvene bilance in smo potem na novo opredelili. Sedaj vsaka občina 
ustanoviteljica glede na kriterij delitvene bilance vplača delež iz povečanja namenskega 
premoženja, ki je v tem predlogu poslovnega načrta isti kot v lanskem letu. Skupni delež 
vseh občin naj bi bil 232.000,00 EUR. Stanje namenskega premoženja občin 
ustanoviteljic pa na dan 31. 12. 2012 je bilo stanje dobre štiri milijone štiri sto tisoč evrov. 
Največji delež normalno ima tukaj Mestna občina Nova Gorica, in sicer njen delež v 
namenskem premoženju je 2.387.000,00 EUR, kar predstavlja, 53 % vsega deleža na 
namenskem premoženju sklada. 

V poslovnem načrtu sem navedla tudi rezultate delovanja sklada, ker so  
predvsem druge občine ustanoviteljice želele videti, koliko njihovi podjetniki koristijo ta 
naša  posojila, tako da sem prikazala rezultate delovanja sklada tako v letu 2011 in delne 
rezultate v letu  2012, kolikor smo imeli do takrat zbranih podatkov. Tako da smo ta 
posojili razdelili in prikazali po občinah, koliko podjetniki koristjo ta naša posojila po 
namenu, po dejavnosti. Torej imate nekakšno sliko, kako občine, podjetniki iz 
posameznih občin ustanoviteljic koristijo ta sredstva. Sigurno so največji porabnik 
podjetniki iz Mestne občine Nova Gorica, čeprav moram reči, da v lanskem letu je tudi 
opazen velik porast tudi podjetij iz drugih občin ustanoviteljic, predvsem iz Občine Brda. 

Kakšni naj bi bili ukrepi, kakšne naj bi bile naložbe Javnega sklada za malo 
gospodarstvo v letošnjem letu? Tu sem se veliko ukvarjala z vprašanjem preoblikovanja 
javnega sklada v rizični sklad oziroma v sklad tveganega kapitala. Na podlagi proučitve 
zakonodaje, dogovorov z župani občin ustanoviteljic in tudi na nadzornem svetu, smo 
prišli do zaključka, da se javni sklad malega gospodarstva logično ne more preoblikovati 
v družbo tveganega kapitala, ker to je pač zasebna družba, v katero vlagajo zasebniki, 
zavarovalnice, banke, pokojninski skladi in javni sklad, že zaradi zakonodaje. Javni sklad 
pa je tudi javno finančna institucija, ki ne more zasebno vlagati v podjetja, oziroma v 
ideje, ki jih imajo posamezniki. Tako da, tudi zaradi zakonodaje, pa tudi zaradi narave 
tega sklada je to preoblikovanje javnega sklada v družbo tveganega kapitala, nemogoče. 
Tako da smo predlagali, kakšne bodo naložbe oziroma ukrepi javnega sklada malega 
gospodarstva v letošnjem letu. Vsekakor neposredna posojila.   

Tu moram povedati, da je sklad v vseh teh letih dodelil 18 milijonov evrov posojil. 
Gre za povratna sredstva. Se pravi, kar dobimo nazaj teh posojil, jih potem lahko 
ponovno vložimo v posojila drugih podjetji, tako da se ta denar kar najbolj učinkovito 
obrača. Trenutno Imamo najbolj ugodna posojila v Sloveniji. Delujemo neposredno, ne 
subvencioniramo obrestnih mer preko bank, se prvi obratna mera je  0, ni stroškov 
odobrite kredita, moratorij je eno leto na posojilo s pet letnim in odplačilom glavnice. Vsi 
krediti  morajo biti zavarovani. V poštev pridejo zavarovalnice, bančne garancije in 
hipoteke na nepremičnine. Vse imamo v notarskem zapisu, tako da so neposredno 
izvršljive. Te hipoteke in za enkrat  stanje dospelih neplačanih terjatev ni kritično, ampak 
predstavlja v vrednosti premoženja sklada, ki je blizu sedem milijonov evrov 7 %.  

Tu pa moramo še veliko narediti na področju izterjave, predvsem v smislu 
sprejetja pravilnikov o vlogi, dinamiki plačila, spremljanju teh tveganih dospelih 
neplačanih terjatev. Moramo kar nekaj postoriti kar se tiče same papirologije in pravne 
podlage, da bomo lahko potem tudi normalno delovali. Za letošnje leto predvidevamo 
ugodna posojila za podjetnike, za dopolnilne dejavnosti na kmetijah in za osnovno 
kmetijsko dejavnost. Predlagamo tudi nov ukrep garancijske sheme. Javni sklad malega 
gospodarstva je že deset let nazaj to tudi počel. V letošnjem letu bo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo razpisalo po regijah garancijske sheme. Upravljavec teh 
garancijskih shem ne bo sklad, ampak bo Agencija Roth iz Ajdovščine. Tako se je odločil 
svet regije, vendar smo se z ribniškim skladom, ki je upravitelj teh garancijskih shem 
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dogovorili, da bodo lahko podjetniki iz območja občin ustanoviteljic tudi koristili oziroma 
zavarovali kredite, ki jih bo dal sklad podjetnikom z območja občin ustanoviteljic. Ker tu 
velja neka terjatev, katere reševanje je trajalo več kot 10 let. 
 
Matej Arčon, župan: 

Če zaključite počasi, prosim. 
 
Tatjana Gregorčič, v.d. direktorica Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva 
Goriške: 

V višini 48.000,00 EUR smo se na tak način dogovorili za uresničevanje te garancijske 
sheme. Predvidevamo še dodatne aktivnosti, in sicer promocijo sklada, promocijo podjetij 
z območja občin ustanoviteljic in pa seveda tudi prijave na evropske razpise, saj sklad, 
kakor ostale osebe javnega prava, lahko sodeluje tudi v različnih projektih in za to dobiva 
tudi sredstva. Viri za izvajanje teh spodbud so vsekakor v pretežni meri iz vrnjenih posojil, 
iz prihodkov od obresti, ki jih imamo pač kot prosto namensko premoženje, ki ga vežemo 
na bankah in pa z vplačili deležev občin ustanoviteljic. 

Prihodki v letošnjem letu bodo 44.000,00 EUR, to so prihodki od obresti in od 
zavarovalnih premij, ki jih fakturiramo od podjetnikov. V letošnjem letu predlagamo, da 
občine ustanoviteljice ne namenijo sredstev za delovanje sklada, saj je prav zaradi 
neurejenih pogodbenih razmerij med sedežem občine in skladom nastal presežek 
likvidnih sredstev za delovanje sklada, ker je matična občina dala dva zaposlena in sklad 
ni imel urejene pogodbe. Zaradi tega pač nismo teh stroškov povrnili in zato z letošnjim 
poslovnim načrtom urejamo tudi to. To izhaja tudi iz revizijskega poročila. 

Planiramo 173.000,00 EUR odhodkov. Normalno, končno si moramo postaviti, 
kako bi rekla, nek znesek koliko so stroški tega sklada. 173.000,00 EUR, če odštejemo 
garancije, če odštejemo stroške za zavarovalne premije, ki jih je okoli 20.000,00 EUR, ki 
jih dobimo potem nazaj, je strošek delovanja tega sklada 100.000,00 EUR. Tu so 
vključeni stroški plače zaposlenih, pravne storitve za rubeže in za to moramo najeti pač 
pravnika, moramo imeti vsako leto revidirano poročilo, ker poslujemo po starem zakonu 
in to so stroški 100.000,00 EUR. 

Finančne terjatve in naložbe. Letos planiramo vračila posojil v vrednosti 
1.243.000,00 EUR in razpisali bi posojila 1.600.000,00 EUR, v kolikor boste dali to 
soglasje. Kajti predpogoj za objavo razpisa so tudi soglasja vseh občinskih svetov k 
poslovnemu in finančnemu načrtu.  

Nekoliko sem bila dolga, ampak sem morala pač obrazložiti. Hvala lepa. 
 
Matej Arčon, župan: 

Odpiram razpravo. Odbor ni zasedal, ker ni imel predsednika.  
Miran Müllner, pripravi naj se Boris Rijavec. 

 
Svetnik Miran Müllner: 

Da, res je, tudi sam sem hotel opozoriti na to, da ni bilo, pa tudi našemu kolegu se 
moram opravičiti v imenu svetniške skupine. Kajti obrtniki volijo novega predsednika, ki 
bo verjetno spremljal in je spremljal tudi te zadeve, ki so danes predstavljene. Moram 
povedati, da  podpiram vsak sklad, ki podpira gospodarstvo in ta je definitivno eden od 
takih, ki našim podjetnikom pomaga.   

Tako, da ne bom predlagal dodatnega sklepa, g. župan, ampak vam polagam na 
srce, da ko boste predlagali druge rebalanse in proračune, na te sklade poskušajte 
nameniti maksimalno denarja, kar ga lahko občina nameni za to, da bo zaživelo  
gospodarstvo. Kajti, samo če bo delo in če bo gospodarstvo, če se bodo plačevali davki 
in če bo sistem denarja začel krožiti v naši občini, potem si lahko obetamo kakšen 
napredek.  
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Verjamem tudi, da bodo vsi ostali občinski sveti podprli to poročilo in da bomo šli 
bolj naprej, kot gremo sedaj.  
 
Matej Arčon, župan: 
Boris Rijavec, pripravi se Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 

Najprej z moje strani pohvala vodstvu sklada in seveda celotnemu timu, ki tam deluje. 
Praktično, če njih ne bi bilo, mislim, da se pravzaprav  podjetniki skorajda ne bi imeli kam 
obrniti v teh čudnih in težkih časih, kajti vemo, kako banke v tem trenutku suportirajo 
gospodarstvo. Lahko bi rekel, da se moramo resnično zahvaliti njihovi aktivnosti in 
prizadevanju, da rešijo oziroma vsaj poskušajo rešiti in seveda tudi  konec koncev rešijo 
marsikateri problem. Želim si, da bi sklad deloval vsaj tako dobro kot deluje do sedaj pod 
vodstvom Tatjane, tudi naprej. Videti je, da so zelo agilni, zelo aktivni. Sredstva, ki so bila 
razpisana za kredite, so dokaj hitro pošla in ne nazadnje, to je tudi med drugim pokazatelj 
oziroma dokaz tistemu, kar sem prej rekel, da so pravzaprav skoraj edini, ki lahko 
gospodarstvu finančno pomagajo v tem trenutku. 

Tu bi morda vprašal samo eno stvar, ker resnično nisem prav dobro razumel. 
Namreč, na strani 17, kjer je izkaz računa financiranja v tabeli 2, si ne znam prav dobro 
razlagati. Tam piše, da kako bodo pač občine ustanoviteljice vplačevale ta znesek 
namenskih sredstev, najbrž sintaktična napaka, na začetku 2013, dvakrat, verjetno se 
nanaša na 2012, ampak spodnji del v tabeli, ali si lahko to razlagamo tako, kot da Mestna 
občina Nova Gorica vplača 121.000,000 EUR oziroma 88 % in Renče – Vogrsko še 
ostalih 11. To je edino vprašanje.  

Sicer pa še enkrat, velika zahvala za to kar delajo in si prizadevajo. 
 
Matej Arčon, župan: 

Ni replike. Razprava. Naprej. Da, Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 

Tudi sama bi pohvalila delo tega sklada. 
 Imam pa vseeno vprašanje. V tem poročilu se mi poraja vprašanje glede 

zaposlenih. Sklad nima zaposlenih. Imamo pa dve delavki, višji svetovalki, ki jih plačuje 
mestna občina, verjetno to delajo v rednem delovnem času.  

Zanima me, ali ti dve gospe delata samo na skladu, ali imata tudi kakšno drugo 
službo oziroma drugo funkcijo na občini? Ali torej vršilka dolžnosti direktorice opravlja tud i 
poslovodsko funkcijo neprofesionalno? Ali to dela med delovnim časom, ali je za to tudi 
dana kakšna nagrada oziroma kako je to urejeno in koliko od tega plačujejo druge 
občine? Čeprav sem na koncu slišala, da je bilo nekako pojasnjeno, da te zadeve niso 
urejene z ostalimi občinami, pa bi  vseeno rada natančno vedela, kako je v zvezi s tem. 
  Še vedno pa sem pri tistem vprašanju. Lansko leto, to pa sprašujem g. župana, na 
marčevski seji je bilo rečeno, da ste se z župani pogovorili, kako boste do junija lanskega 
leta preoblikovali ta sklad, kajti mislim, da teh pokrajin še dolgo, dolgo ne bo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Da, to nalogo ima direktorica in mislim, da je v svojem govoru tudi povedala kar se tiče 
preoblikovanja sklada, če ste jo natančno poslušala. Ne išče se. Vam bo odgovorila.  

Gregor Veličkov razprava. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Torej, prej smo imeli stanovanjski sklad, sedaj imamo sklad malega gospodarstva. Rad bi 
samo poudaril, kako podobni po eni strani in kako različni dve instituciji, kako je ena 
uspešna in kako je ena neuspešna in moram reči, da spoštujem delo in čestitam.  
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Matej Arčon, župan: 

Prosim za kratke odgovore. 
 
Tatjana Gregorčič, v.d. direktorica Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva 
Goriške: 

Najprej odgovor g. Rijavcu. Z županom smo se dogovorili, da se bodo vplačila deležev za 
povečanje namenskega premoženja delila po kriteriju delitvene bilance in tu je v bistvu 
zgodovinsko prikazana delitev, ne prva delitev, kako je bila, druga delitev in tretja delitev. 
Po tretji delitvi mora Mestna občina Nova Gorica vplačati 121.000,00 EUR in potem 
skupaj, ker je dogovorjen znesek 232.000,00 EUR. Po kriteriju delitvene bilance tako kot 
je sedaj, morajo občine vplačati vsako leto tak delež. Tak je bil dogovor. V preteklih letih 
oziroma dvajset let so se spreminjali ti zneski. Nismo mogli natančno obrazložiti, po 
kakšnem kriteriju naj posamezna občina vplača za povečanje namenskega premoženja. 

Odgovor ge. Mirjam Bon Klanjšček. Občine ustanoviteljice so se že pri odloku o 
ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva že leta 2003 dogovorile, da bodo 
upravna in administrativna dela opravljali delavci mestne občine, zagotovili bodo delo in 
prostore, vendar si bodo stroške zaposlenih, opreme in prostorov vse porazdelile glede 
na to, kakšen delež imajo v namenskem premoženju. Kot sem že povedala, v lanskem 
letu je bila opravljena revizija poslovanja. Ta razmejitev oziroma pogodbena razmerja 
med sedežno občino, ki je zagotavljala delo zaposlenih, in opremo, ni bilo urejena. In s 
tem poslovnim načrtom to urejamo. Vsako leto so občine nakazale denar za delovanje 
sklada, vendar sklad  je imel,  če ste videli, v lanskem letu 44.000,00 EUR odhodkov, kar 
je nerealno,  zato ker pač ni upošteval stroškov dela tudi zaposlenih, ki delajo izključno za 
sklad. Za sklad delata izključno dve osebi za osem ur. Vse občine ustanoviteljice bi 
morale MONG glede na deleže razdeliti stroške dela in to ni bilo narejeno. Sedaj pa je. V 
poslovnem načrtu se sedaj to že vidi. Ko bo sprejet poslovni načrt, bo sklad sklenil s 
sedežno občino pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij in bo te stroške povrnil. 
Presežek prihodkov nad odhodki za delovanje sklada imamo ravno zaradi tega, ker se ti 
prihodki nalagajo, odhodkov pa ni bilo.   

Delo opravljam neprofesionalno, drugače pa sem vodja službe v okviru oddelka 
za gospodarstvo in gospodarske javne službe in za to pač prejemam nagrado. Delam pa 
sicer  tudi druge stvari. 
 
Matej Arčon, župan: 
Replika, izvolite.  
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 
Vesela sem, da je prišlo do tega, da ste to začeli. Prav žalostno je, da se toliko let ta stvar 
ni uredila in da se je šele sedaj začelo to urejati. Tako, da tudi za to vas bom pohvalila.  
  
Matej Arčon, župan: 
Hvala. 
 
Tatjana Gregorčič, v.d. direktorica Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva 
Goriške: 

Dolžna sem vam še odgovor kar se tiče preoblikovanja sklada. Povedala sem, da 
preoblikovanje sklada v rizični sklad ni možno. Sklad je javna institucija, rizični sklad 
družbe tveganega kapitala se ustanavlja v skladu z zakonom o ustanovitvi družb 
tveganega kapitala. Družbe tveganega kapitala so zasebne družbe, ki vlagajo izključno z 
namenom pridobitve dobička, imajo nek omejen rok trajanja in tja vlagajo banke, 
zavarovalnice, zasebni vlagatelji, bogati posamezniki in to sploh ne gre skupaj. Smo pa 
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poleg posojil predlagali nove ukrepe, to je garancijo, prijave na razpise, projekte, 
promocijo sklada, promocijo podjetij in tako naprej. Kar se pač da. 
 
Matej Arčon, župan: 
Dajem predlog sklepa kot je v gradivu, na glasovanje. Glasujemo. 

 
Od 21 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Bojan 
Bratina, Miro Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, 
Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, 
Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 26 
 
 
 

14. točka dnevnega reda 
Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stavnega premoženja MONG 
v letu 2013 – nakup parc. št. 1460/3 k.o. Nova Gorica in solastniški delež do 
2/3 parc. št. 104 in 444/2 k.o. Stara Gora 

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

Spoštovani zbor, predlagamo, da se dopolni letni načrt pridobivanja stvarnega 
premoženja mestne občine, in sicer zaradi dveh zadev. Gre za dva primera. V prvem 
primeru smo uveljavljali predkupno pravico na zemljišču sredi mesta, ob Erjavčevi ulici. 
Dobili smo ponudbo, ki jo ocenjujemo kot izjemno ugodno, zato predlagamo mestnemu 
svetu, da bi dopolnili letni načrt in šli v ta nakup. Gre za nepremičnino, parc. št. 1460/3 – 
stavbno zemljišče v izmeri 296 m2. Cena je navedena.  

V drugem primeru pa gre za dve zemljišči, ki segata v območje RCERO in jih 
potrebujemo prav zaradi vzpostavitve tega centra. V tem primeru gre za pridobitev 
solastniškega deleža do 2/3 nepremičnine na vsaki od obeh parcel. Ena je gozd v izmeri 
3197 m2, druga pa prav tako gozd v izmeri 939 m2. Obe sta v k.o. Stara Gora. 
 
Matej Arčon, župan: 

Odbor? Brez pripomb. Razprava.  
Patricija Šulin, izvolite. 

 
Svetnica Patricija Šulin: 
Zanima me samo eno kratko pojasnilo.  

Če že kupujemo, verjetno to zemljišče kupujemo z neko vizijo in me zanima, če mi 
lahko odgovorite, kaj naj bi bilo predvidoma pod točko 1, ko kupujemo od te ljubljanske 
firme oziroma zakaj bi to zemljišče potrebovali, ker je le nek znesek, ki bi ga morali 
odplačati. 
 
Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje prostor in javno infrastrukturo: 
Za zemljišče ob Erjavčevi ulici, za ta južni rob ulice, kjer se razteza parkovni del starega 
mesta, se nam zdi pomembno, da je v čim večji meri v lasti mesta, zato, da ga lahko 
primerno temu urejamo in obvladujemo tudi stanje v tem prostoru. Ker gre za ceno, ki je, 
kot vidite res izjemno ugodna za take vrste zemljišča, ocenjujemo, da je primerno, da 
izkoristimo to priložnost in zemljišče pridobimo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Boris Rijavec. Pripravi se Tomaž Slokar. 
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Svetnik Boris Rijavec: 

Samo na kratko eno vprašanje, se opravičujem. Sedaj smo opazili, tudi na odboru smo to 
obravnavali, ampak je šlo malo mimo. Čisto tako iz radovednosti, dve zadevi sta tu, ena 
izmed teh dveh zadev je tudi gozd in zdi se mi tako, čisto po mojem občutku, vem, da je 
zadaj cenitev in tako naprej, ampak čisto iz radovednosti sprašujem načelnika, ali morda 
ve, zakaj relativno visoka cena 25 EUR na m2.  
 
Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 

Da, boljše razlage od te ne znam dati. Ne. Dejansko se moram vedno zanesti na cenitve, 
ki jih opravljajo sodno zapriseženi cenilci, ki upoštevajo vse elemente, ki jih je v takih 
primerih na vsaki lokaciji potrebno upoštevati. Sam se pač ne spuščam v to, ali je to 
vrednotenje pravilno ali ne, ampak verjamem, da je. 
 
Matej Arčon, župan: 
Tomaž Slokar, pripravi naj se Miran Müllner. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Hotel sem samo vprašati, ali to na Erjavčevi, to je tam, kjer sta tisti dve … 
 
Matej Arčon, župan: 
Da, tam.  
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 

Tisto boste potem odstranili? Tiste dve hišici?  
  
Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 

V tem primeru veste, saj ste opisali lokacijo, to je na tistem delu Erjavčeve, kjer sta dva 
kioska. Ampak tu gre za zemljišče, na katerem je en od teh kioskov. Gre za tisto vogalno 
trikotno večje zemljišče, ki je pač v naravi mestni park.  Ne za oba, ne. Kaj bomo tam 
naprej storili, o tem je preuranjeno govoriti, ampak naš osnovni namen je, da uredimo ta 
del mesta.  
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 

Saj ne bi rad utrujal, bomo zaključili. Tam, kjer je drugi kiosk, je tudi privatna zemlja? To 
je prvo vprašanje in drugo vprašanje, kako je bila ta zemlja sploh v privatnih rokah? 
 
Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Lastnik drugega zemljišča je Tobačna iz Ljubljane in tudi tam smo se pred časom 
pogovarjali. Prav tako je bilo zemljišče v prometu, ampak je bila cena neprimerno višja. 
Zato se nam ni zdelo primerno in smo rekli, da bomo počakali boljše čase. V tem primeru 
se nam pa zdi priložnost prva. Kako je to bilo, sedaj ne znam povedati, bi moral raziskati 
zgodovino od kod ta lastništva. Saj vemo, da je veliko tovrstnih lastništev v mestu, od 
SGP-ja naprej. 
 
Matej Arčon, župan: 

Hvala. Svetnik Miran Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 

Ne bi imel velike razprave, bolj sem mislil podati repliko.  
Mislim, da sem s strani načelnika prvič po dvanajstih letih slišal termin v starem 

delu mesta. Da je zemljišče v starem delu mesta, ali ne? Vendar menim, da temu ni tako 
in če je to neka nova strokovna zadeva, naj me popravi.  
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Mislim, da stari del mesta so samo trije železničarski bloki in železniška postaja, 
tako, da ne gre tega širiti še na to stran, potem hitro pride komu na pamet, da bodo 
kakšni zgodovinarji oziroma zaščita stopila noter. Mislim, da ni bilo tako mišljeno. 
 
Matej Arčon, župan: 

Izvolite, g. Peršič.  
 
Svetnik Anton Peršič: 
V gradivu urbanističnih delavnic je tista parcela tam zajeta kot prostor za vrtičke. Če je to 
tako, je v redu. 
 
Matej Arčon, župan: 
Zaključujem to točko in dajem predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja 
stvarnega premoženja v MONG v letu 2013 – nakup parc. št. 1460/3 k.o. Nova 
Gorica in solastniški delež do 2/3 parc. št. 104 in 444/2 k.o. Stara Gora, na 
glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 20 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Miro 
Kerševan, Darinka Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija 
Rijavec, Boris Rijavec, Uroš Saksida, Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Patricija Šulin, Mitja 
Trtnik, Milojka Valantič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal. 
Dopolnitev letnega načrta je bila sprejeta.  
 

PRILOGA 27 
 

15. točko umikam iz dnevnega reda. Kot sem že prej  obrazložil, je vezana na odločitev 
tudi Občine Šempeter-Vrtojba, ki je bila pobudnik za spremembo koncesijske pogodbe. 
Oni so jo umaknili z dnevnega reda, tako, da prehajamo še na tisto zadnjo 15 a. točko. 
 
 
 

15. a  točka dnevnega reda 
Zadržanje sklepa Mestnega sveta MONG št. 007-10/2012-5 z dne 21. februar 
2013  

 
Matej Arčon, župan: 

Čisto na kratko mogoče direktorica občinske uprave, ali se ta sklep potrdi ali mogoče… 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 

Na prejšnji seji je bil izglasovan dodaten sklep na predlog svetnika, in sicer gre za sklep, 
po katerem naj bi mestna uprava določila naknadni rok tudi morebitnim zamudnikom po 
pogodbah za leto 2012 in jih, če so vse druge obveznosti iz pogodb izpolnili, upošteva pri 
dodeljevanju sredstev po razpisu za leto 2013. Tu govorimo o javnem razpisu na oddelku 
za družbene dejavnosti. Oddelek za družbene dejavnosti je ta sklep proučil in seveda 
opozoril župana, da gre za nezakonit sklep. Namreč, v razpisnih pogojih je bilo že jasno 
napisano, da ne smejo kandidirati in ko je objava razpisa že zunaj, se namreč pogojev ne 
sme spreminjati.  

Zato je župan sedaj seveda moral zadržati izvrševanje tega sklepa in je dolžan 
ponovno dati ta sklep, ki ste ga takrat izglasovali, na glasovanje.   
 
Matej Arčon, župan: 
Razprava. Miran Müllner, izvolite. 
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Svetnik Miran Müllner: 

Spoštovani, na tisti seji, ko smo to spreminjali, smo sprejeli dva sklepa. Zanima me, kako 
da nista oba dva, pač namen razprave je bil jasen takrat. Se pravi, da se poskuša 
pomagati nekaterim športnim društvom in klubom in res ne vidim nobene potrebe po tem, 
da ta sklep, ko ga mestni svet potrdi in se z njim poskuša našim društvom pomagati, 
potem označujemo za nezakonit in proti zakonit. Mislim, da so pri tem razpisu neke 
birokratske stvari, ki so v odloku zapisane, ampak v tem smislu bi bilo potrebno  razumeti 
tudi odlok in tudi občinska uprava bi pri teh administrativnih zadevah morala v tem stilu 
delovati. Menim, da noben svetnik ni za to, da bomo zaradi neke administrativne napake, 
ki smo jo zapisali, ne bom rekel napake, ampak neke administrativne zadeve, ki smo jo 
zapisali v odloku, dopustili, da nam, na primer deset društev preneha delati. 

To je bil tudi namen tiste razprave, tako, da tega sklepa ne bom podprl. 
Pričakujem pa, g. župan, da poiščete ustrezne rešitve v sklopu vaših strokovnjakov, ki jih 
imate na voljo.  
  
Matej Arčon, župan: 

Če se z njimi strinjate, s tem kar ste sprejeli, morate glasovati za, ne proti. Če boste 
glasovali proti, boste proti tistemu, kar ste sam razpravljal.   

Razprava. Gregor Veličkov, pripravi se Anton Peršič in nato še Valter Vodopivec. 
   
Svetnik Gregor Veličkov:  

Torej, s to obrazložitvijo se ne strinjam.   
Res je, da se pogoji in merila ne smejo spreminjati od dneva objave do izdaje 

odločbe in mislim, da pogojev in meril nismo spreminjali, še vedno velja, da se lahko 
prijavijo tisti, ki so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti. Podaljšali smo 
rok za oddajo poročil in so torej oni pravočasno izpolnili obveznosti. Pogojev in meril torej 
nismo spreminjali. Sedaj pa samo, da vidim, kako bomo glasovali, če hočemo, da se še 
enkrat potrdi ta sklep, glasujemo za? 
 
Matej Arčon, župan: 
Da. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Drži. 
 
Matej Arčon, župan: 

Valter Vodopivec, imate besedo. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Tudi sam mislim, da ne smemo gledati tako formalistično, se spreminjajo pogoji ali ne. 
Zadnjič smo v razpravi ugotavljali, da osem prijaviteljev ni izpolnjevalo pogojev. Glede na 
to, da smo tudi tem omogočili prijavo, je tu lahko sporna samo slovenska zavist tistih, ki 
so bili v prvi rudni proti tistim, ki bodo v drugi. To pa med športniki mislim, da je 
prepovedano, tako da ne vidim nobene  težave, da potrdimo še enkrat ta sklep. 
 
Matej Arčon, župan: 

Boris Rijavec verjetno imate razpravo? Izvolite. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 

Tudi če že smo malo utrujeni in je že pozno, ampak glejte, neka zadeva mi ni prav jasna. 
Tu imamo danes predlog sklepa, pravzaprav, ker je oddelek za družbene dejavnosti 
rekel, da ta zadeva ne gre skozi, je župan zato moral zadržati stvar. Torej, danes bomo 
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še enkrat mi to sklenili, da temu ni tako, ne verjamemo oddelku in bo ponovno Perpetum 
mobile ali kaj, da bo spet oddelek zadržal, ker pač ni. Tu si moramo nekoliko razčistiti 
zadeve, skratka … 
 
Matej Arčon, župan: 

Naslednja faza je, da župan sproži upravni spor. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 
Se pravi, če danes ponovno vztrajamo na tistem našem prvem, potem boš moral ti župan 
sprožiti upravni spor. 
 
Matej Arčon, župan: 

Lahko. 
 
Svetnik Boris Rijavec: 
Vsaj, da nam je jasno, za kaj gre. 
 
Matej Arčon, župan: 
Patricija Šulin, izvolite. 
 
Svetnica Patricija Šulin: 
Mislim, da je umik škodnih sklepov oziroma sklepov, ki niso v skladu s javnim razpisom 
za financiranje programov športa v MONG s strani župana, na mestu.  

Namreč, v obrazložitvi nam zelo jasno piše, da so splošni pogoji, torej taki, da 
morajo biti v celoti in pravočasno izpolnjene pogodbene obveznosti. Tako, da mi smo 
sprejeli diametralno zadevo in smo rekli s sklepom, ki ga sedaj župan predlaga za umik, 
če prav razumem, da se mora določiti naknadni rok tudi za zamudnike. Torej smo sprejeli 
nekaj, kar je v nasprotju z veljavnim razpisom. Tako, da tudi če bo župan zadevo 
procesiral naprej, bo zagotovo zadeva padla v vodo, če to izglasujemo tako. Sicer pa 
mogoče še mnenje načelnice v zvezi s tem. 
 
Matej Arčon, župan: 

Še Miran Müllner, ste imel repliko? Izvolite. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Da, repliko. Replika bi bila samo v tem kontekstu, da ne v nasprotju z  razpisom. Govori 
se, da je v nasprotju z odlokom. Ampak ta sklep ni v nasprotju z odlokom. Ga celo 
dopolnjuje, ker ponuja rešitve, tako je bilo vsaj mišljeno. 
 
Matej Arčon, župan: 

Mirjam Bon Klanjšček, izvolite. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 

Mislim, da tu ne gre samo za tistih osem, kakor je rekel prej kolega Vodopivec, ampak 
kakor je bilo ugotovljeno, sta bila tudi dva, ki pa se nista prijavila. Dve društvi, ki se nista 
prijavili in če že bomo sklepali sedaj o tem, potem se rok za oddajo poročil za leto 2012 
podaljša do 1. 3., tudi tu ne moremo spet sklepati, ker 1. 3. je že šel mimo. Ali je potrebno 
še kaj spreminjati potem? 
 
Matej Arčon, župan: 

Ana Marija Rijavec, izvolite. 
 
Svetnica Ana Marija Rijavec: 
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Kolikor mi je znano, smo mi kot svetniki sprejeli ta sklep nezakonito. Kakšno 
verodostojnost ima potem mestni svet, če sprejemamo nezakonite sklepe? Kolikor vem, 
sem tudi v komisiji za tehnično kulturo, tam so določeni pogoji, so določeni roki in da ne 
bom naštevala vseh pogojev, ki so za prijaviti, mi smo na mestnem svetu prejšnji mesec 
sprejeli nezakoniti sklep kot svetniki. Potem sem mnenja, da g. župan ima prav, da smo 
to dobili in mi ne moremo sedaj tu neko nezakonitost, če lahko tako z grdo besedo 
rečem, gnati naprej. Tu moramo kot mestni svet uveljaviti neko zakonitost, ne pa 
nezakonitost.  
  
Matej Arčon, župan: 

Replika Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 

Hvala, župan. Repliciral bi ge. Ana Mariji Rijavec, in sicer v tistem delu, ko nas poučuj, 
kako lahko glasujemo in kako ne moremo glasovati. Jaz bom glasoval po svoji vesti in 
pika. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Torej, še enkrat bi rekel, mislim, da sklep ni nezakonit. Od dneva javnega razpisa do 
izdaje odločbe javnega organa pri izbiri športnih društev se pogoji in merila ne smejo 
spreminjati. Kaj so pogoji in kaj so merila, to je sedaj vprašanje? Kaj je pogoj? Da, rok je 
pogoj. Rok je pogoj, moraš izdati, moraš oddati do roka. Podaljšali smo rok in oni so 
oddali do roka. Je tako? Da. 
 
Matej Arčon, župan: 
Miran Müllner želi besedo. 
 
Svetnik Groegor Veličkov: 
Ne, čakajte! 
 
Matej Arčon, župan: 

Se opravičujem. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 

Če hočemo rešiti situacijo, bomo rešiti tako kot smo rekli na prejšnjem mestnem svetu, 
osem jih rešimo na ta način, dva pa naj reši župan s svojimi sredstvi in to je to. Lahko pa 
tudi zakompliciramo življenje naprej. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, Miran Müllner. 
 
Svetnik Miran Müllner: 
Da, repliciral bi, ker smo sedaj tu zapeli protizakonito in nezakonito. Mogoče je samo 
stvar, da je v neskladju s tem, kar je bilo v tistem trenutku v odloku zapisano. Rekel bom, 
da smo se zakvačkali že dve seji prej, ko smo odlok spreminjali, pa tega nismo dali noter. 
Je pa stvar jasna, ali smo sedaj za ali smo proti, dejansko se ne bo nič zgodilo, ker smo 
že krepko v marcu mesecu.    

Zaradi tega tudi apeliram na župana, da ne glede na to, kaj bo, ne sproži 
ustavnega spora in poskuša rešiti situacijo, da bodo društva lahko programe še naprej 
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opravljala in te administrativne zadeve nekako na drug način reši. Kajti popolnoma 
vseeno je, ali ga sprejmemo ali ne, ker je pač prvi marec šel že mimo. 
  
Matej Arčon, župan: 
Še načelnica, izvolite. 
 
Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 

Samo toliko bi povedala, da je sklep v nasprotju z odlokom, ker tam je bilo jasno 
zapisano, kakšne pogoje morajo prijavitelji izpolnjevati. To je kot prvo. Merila so drugo, 
najprej moraš pogoje izpolnjevati, potem se šele te programe vrednoti po nekih merilih.  

Naslednja stvar je ta, da je bil sklep mestnega sveta sprejet po tem, ko se nam je 
razpis že zaključil. Že decembra smo vsem poslali obvestilo, ker niso izpolnili, ali je bilo 
že  januarja, da na naslednjem razpisu ne morejo sodelovati in nekateri seveda, ker so 
pač smatrali, da niso prav naredili, se niso prijavili, nekateri pa so se. Ta sklep je bil pa 
dejansko kasneje in to je že druga stvar. Tako, da sama ne bi kaj dosti razpravljala o teh 
administrativnih napakah, ker gre za vsebinske stvari. Kot pravnica še nekaj lahko rečem, 
da odlok se popravlja z odlokom, ne s sklepom.   
 
Matej Arčon, župan: 

Dajem ta predlog sklepa, kot ga imate v gradivu, na glasovanje. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 

Lahko ustavimo, samo da razčistimo? Se pravi, če hočemo pritrditi, kar je povedala sedaj 
načelnica, moramo biti proti. 
 
Matej Arčon, župan: 

Ni sklepa. To se anulira.  
Dajem ta predlog na glasovanje. Glasujemo. 

 
Od 20 svetnikov jih je 8 glasovalo za, 10 proti. 

ZA so glasovali: Tomaž Belingar, Lara Beseničar Pregelj, Darinka Kozinc, Miran Müllner, 
Anton Peršič, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec, Robert Žerjal. 
PROTI so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Bojan Bratina, Miro Kerševan, Anton 
Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, Tomaž Slokar, Patricija Šulin, Mitja Trtnik, 
Milojka Valantič. 
Predlog ni bil sprejet. 

PRILOGA 28 
 
Zaključujem sejo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.46 uri. 
 
 

 
 

 
                Miran Ljucovič  Matej Arčon     
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS  ŽUPAN 
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OVERITELJA ZAPISNIKA: 

________________________________         __________________________________ 

Milojka Valantič                                                Aleš Jakin   


