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Številka: 900-16/2015-46 
Nova Gorica, 9. april 2015 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 9. aprila 2015 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.  
 
Sejo je vodil  do 9. točke  Matej Arčon, župan mestne občine, v nadaljevanju pa Marko 
Tribušon, podžupan 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: mag. Lara Beseničar 
Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, 
Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič,  mag. Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, mag. 
Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 
Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
  
Opravičeno odsotna: mag. Mirjam Bon Klanjšček, dr. Robert Golob  
 
Seji so prisostvovali: 
●    mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave  
●    Andrej Markočič, vodja kabineta župana  
●    mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  
●    Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne   
      službe  
●    Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo  
●    Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe      
●    Matej Živec, višji svetovalec za gospodarske javne službe   
●    Igor Grmek, predstavnik podjetja Biro Obala, Koper  
●    Robert Rijavec, predstavnik Prometno tehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo    
      v Ljubljani 
●    Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica 
●    mag. Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica 
●    mag. Valter Adamič, predsednik Medobčinskega društva invalidov Goriške  
●    Igor Miljavec, predsednik Sveta za invalide    
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

 Egon Dolenc in 

 Tomaž Jug.  
 
Od 29 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
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ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš 
Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
 
Matej Arčon, župan: 
Naj povem, da so bili vabljeni k 8. točki Igor Grmek, podjetje Biro Obala, Koper, k 11. 
točki Robert Rijavec, Prometno tehnični inštitut Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, k 
12. točki Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, k 13. točki Lara Brun, direktorica 
Mladinskega centra, k 14. točki Valter Adamič, Medobčinsko društvo invalidov Goriške in 
Igor Miljavec, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica.  
 Naknadno ste prejeli gradivo za 2. in 16. točko. V skladu z včerajšnjim dogovorom 
na sestanku vodij svetniških skupin umikam točko številka 16. in jo prelagam na 
naslednjo sejo.  
 Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. Tadej Pišot, izvolite. 
 
Svetnik Tadej Pišot: 
Predlagam spremembo dnevnega reda, in sicer predlagam, da se točko 5.5 prestavi na 
naslednjo sejo mestnega sveta.  
 Obrazložitev pa je taka, da je bilo v zadnjih dneh v javnosti preko različnih medijev 
in družabnih omrežij, pa tudi sam sem dobil nekaj sporočil po elektronski pošti ter nekaj  
telefonskih klicev, dosti debate o predsednici Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada 
MONG in te informacije, ki sem jih pridobil so bile zelo kontradiktorne in različne. Eni so 
pač klicali in govorili, da je ta zadeva v konfliktu interesov, eni da ni in jaz vam po pravici 
povem, da sem tu zmeden in tako kot je danes zastavljen ta dnevni red in ta točka, se ne 
morem odločiti, kako bi bila ta stvar pravilna.  
 Zato predlagam, da se točko prestavi na naslednjo sejo mestnega sveta in do 
takrat naj se pravna služba MONG in statutarno-pravna komisija odločita, kako je s to 
točko, ali je pač predsednica v konfliktu interesov ali ni. Pač povem tako, da če je, bom 
naslednjič glasoval, da se razreši, če ni, bom glasoval, da se ne. Danes se pa po tem kar 
smo v zadnjih dneh dobivali informacije, ne morem odločiti. Tako, da predlagam, da se ta 
točka prestavi. 

PRILOGA 1 
 

Matej Arčon, župan: 
Repliko na vaše izvajanje ima svetnik Gregor Veličkov, izvolite.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Danes imamo na dnevnem redu 9. točko, ki se glasi Predlog sklepa o izvedbi 
neodvisnega pregleda poslovanja javnega sklada Stanovanjski sklad.  
 Mislim, da bi bilo korektno, da prvo opravimo ta pregled in se potem odločamo o 
zamenjavi predsednice nadzornega sveta, tako, da se pridružujem predlogu 
predlagatelja.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Predlagam, da se 10. točka umakne z dnevnega reda.  
 Svoj predlog utemeljujem s tem, ker ni bil v celoti izveden sklep mestnega sveta, 
ki je bil sprejet na prejšnji seji in ki se je glasil tako: :«Predlagam, da se program oziroma 
obrazložitev programa ponovno obravnava na naslednji seji mestnega sveta, pri čemer 
naj se predstavi stališča koncesionarjev ter kriterije za zmanjševanje obsega izvajanja teh 
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javnih del. Mnenje, ki naj bi bilo neobvezujoče, pa naj podajo tudi krajevne skupnosti.« Ta 
sklep je bil sprejet. V gradivu smo pridobili neobvezno mnenje krajevnih skupnosti, sam 
pa nisem zasledil obrazložitve programov, se pravi predstavitve stališč koncesionarjev ter 
kriterije za zmanjševanje obsega del in se mi zdi, da bi bilo prav, da če je sklep sprejet, 
da se tudi v celoti izvrši. 
 
Matej Arčon, župan: 
Vi nasprotujete, da ni bilo kriterijev, ali da ni bilo mnenja koncesionarjev oziroma stališča 
koncesionarjev, sem preslišal, se opravičujem. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Obojega ni bilo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Kot mi je bilo pojasnjeno včeraj vsaj na sestanku vodij svetniških skupin s strani 
načelnice, je mnenje koncesionarjev in stališča kot sem razumel, so bila tudi pojasnjena 
na odborih. Dajmo besedo načelnici, da vam odgovori, preden se boste o tem odločali. 
 
Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Sklep mestnega sveta je bil, da se predstavi stališča koncesionarjev. Mi smo jih pridobili 
in jih bomo tudi predstavili v sami točki. Kar se tiče kriterijev, kriterijev pa ni, niso pač 
sprejeti, bil je sprejet pravilnik o urejanju in čiščenju, ki določa intenzivnost posameznih 
aktivnosti. Glede kriterijev bi pa tudi povedala ob sami točki. 
 
Matej Arčon, župan: 
Vztrajate na umiku? 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Seveda. Če smo na prejšnji seji sprejeli sklep, da to svetniki potrebujemo zato, da lahko 
meritorno sklepamo o nekem dokumentu, potem je verjetno prav, da dobimo potem 
dokumente želeno in zahtevano, ne pa da nam predstavi načelnica v obrazložitvi točke 
na sami seji in nimamo nobene možnosti, da pretehtamo, preverimo, kakšni so razlogi, 
kakšna so stališča koncesionarjev, ampak po predstavitvi bomo po razpravi glasovali. Zdi 
pa se mi tudi nekoliko preskromno pripravljeno gradivo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Glejte, imate pač pravico do svojega mnenja in ga tudi spoštujem, vendar mislim, da umik 
ni produktiven. Odločitev pa je vaša.  
 Svetnik Miro Kerševan, izvolite. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Rad bi samo videl, da se na naslednjo sejo povabi g. Rijavca, ki je zadolžen za vse 
plazišče na Gradišču.  
 
Matej Arčon, župan: 
Povabljeni bodo vsi, to vam lahko obljubim.  
 Če ni več, gremo najprej na predlog svetnika Tadeja Pišota, ki pravi, da se 
umakne točka 5.5 na naslednjo sejo mestnega sveta in da se do tega opredeli. 
Mnenje poda pravna služba občine in statutarno-pravna komisija in nato se opravi 
odločitev na mestnem svetu. Dajem to na glasovanje. Glasujemo.  
  
Od 29 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 9 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
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Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tadej Pišot, Edbin Skok, 
Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI so glasovali: Kristina Bratož, Anton Harej, Ana Jug, Matija Klinkon, Klemen 
Miklavič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Valter Vodopivec.  
Predlog je bil sprejet. 
 
Predlog svetnika Valterja Vodopivca je, da se umakne 10. točka dnevnega reda - Predlog 
Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje 
javnih površin in vzdrževanja občinskih cest. Dajem ta predlog na glasovanje. Glasujemo. 
  
Od 29 svetnikov jih je 5 glasovalo za, 18 proti. 
ZA so glasovali: Matija Klinkon, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Karmen Saksida, Valter 
Vodopivec. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Anton Peršič, Tadej Pišot, Simon Rosič, 
Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog ni bil sprejet. 
 
Imamo dva hitra postopka.  
 Dajem na glasovanje predlog, da se zaradi hitrega postopka obravnava 
točka 2. Glasujemo.                                       
 
Od 29 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž 
Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Točka 8. je tudi hitri postopek, 16. točka pa ni potrebno, ker je umaknjena.  
 Dajem predlog na glasovanje, da se točka 8. obravnava kot hitri postopek.  
Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Tomaž Jug, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž 
Slokar, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Dajem predlog dnevnega reda s spremembami na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali. Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef 
Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, 
Anton Peršič, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Tomaž Slokar, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
1.    Potrditev zapisnika 5. seje mestnega sveta, ki je bila 5. marca 2015  
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov  
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov  
4.    Poročilo o izvršenih sklepih  
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5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
6.    Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2014  
7.    Predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu MONG  
8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja  
       stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob  
       železniški postaji v Novi Gorici (hitri postopek) 
9.    Predlog Sklepa o izvedbi neodvisnega pregleda poslovanja javnega sklada  
       Stanovanjski sklad MONG   
10.  Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje  
       in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest 
11.  Predlog Sklepa o potrditvi linij javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v  
       MONG in Občini Šempeter-Vrtojba 
12.  Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA – Goriška    
       lokalna energetska agencija za leto 2014  
13.  Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvajanju programa »Nova Gorica,  
       otrokom prijazno UNICEFOVO mesto«  
14.  Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta  
       Občina po meri invalidov v MONG za leto 2014 
15.  Predlog Sklepa, da javni zavod Kulturni dom Nova Gorica nameni presežek  
       prihodkov nad odhodki iz leta 2014 za nakup opreme 
17.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 1302/29 k.o.   
       Kromberk  
18.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - parc. št. 5301/4 k.o.  
       Osek   
19.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7713/4 k.o.  
       Dornberk  
 
 
 
1. točka dnevnega reda 
 Potrditev zapisnika 5. seje mestnega sveta, ki je bila 5. marca 2015 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo in jo tudi zaključujem. 
 Dajem v potrditev predlog zapisnika 5. seje mestnega sveta MONG, ki je bila 
5. marca 2015. Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 
Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž 
Slokar, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Zapisnik 5. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 5. marca 2015, je bil potrjen. 
 

PRILOGA 2 
 
 
 
2. točka dnevnega reda  

  Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim za prijavo. Svetnica Tatjana Krapše, pripravi naj se Tanja Pipan. 
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Svetnica Tatjana Krapše: 
Na prejšnji seji sem postavila vprašanje, pa se v naprej opravičujem, če nisem videla 
odgovora, vendar ga ne vidim.   

Moje vprašanje je bilo postavljeno takole, preberem: «Postavljamo vprašanje, kdo 
je ta vzdrževanja izvajal?« Po poročilu, ki smo ga dobili od GOLEE je bilo zapisano tudi 
izvajanje del. Bom prebrala naprej: »Če je to KENOG, pomeni, da uporabniki storitev 
KENOGA stroške vzdrževanja plačujemo dvakrat. Enkrat skozi fiksne stroške ogrevanja, 
v katerih je tudi strošek ekipe vzdrževalcev na KENOGU in drugič kot plačniki občinskega 
proračuna, kar je razvidno iz poročila.« Nisem videla odgovora kdo je izvajalec del, pa bi 
prosila za odgovor. 
 
Matej Arčon, župan: 
Se opravičujem. Ali je to bilo vaše svetniško vprašanje, ali je bilo vprašanje pri točki 
dnevnega reda? 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
To je bilo pri točki dnevnega reda tega poročila. 
 
Matej Arčon, župan: 
Potem ne spada vaša pripomba k tej točki. Lahko pa daste med pobudami, da se vam še 
naknadno odgovori. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Se pravi, lahko podam danes ponovno med pobudami? 
 
Matej Arčon, župan: 
Lahko podate danes pod točko kjer so pobude in vprašanja.  
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
V redu, bom še enkrat kasneje.  
 
Matej Arčon, župan: 
Naslednja je svetnica Tanja Pipan, izvolite. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Najprej bi se zahvalila za odgovor glede nezazidanih stavbnih zemljišč, kjer sem 
postavila zadnjič vprašanje in sem videla, da je bilo dejansko ogromno vlog občanov, ki 
so se oglasili na oddelku. Svoje svetniško vprašanje bi samo nekoliko dopolnila, ker me 
tudi precej ljudi sprašuje in ustavlja okrog teh nezazidanih stavbnih zemljišč.   

Najprej bi vprašala, koliko so bili vsi stroški s celotnim procesom spremembe 
odloka ter pripravi strokovnih gradiv, koliko je bilo pripravljenih, koliko ur se sedaj še 
porabi za pripravo vseh teh baz in po drugi strani pa koliko se še vedno pričakuje, da bo 
občina iz tega dejansko pobrala? Ker pa se je name obrnilo kar precej občanov, bi 
vseeno pozvala občinsko upravo, da razmisli o tem, da mestni svet sprejme olajšavo na 
primer za 50 % znižanje za nepozidana zemljišča. Bodisi, da tisti, ki so dali vlogo za 
spremembo namembnosti iz stavbnega v kmetijsko zemljišče do sprejetja novega OPN 
ne plačujejo nadomestila ter da se  nezazidana stavbna zemljišča ob hišah, ki so 
namenjena samooskrbi, in sicer vrtovi, sadovnjaki, ne upoštevajo kot nepozidana stavbna 
zemljišča. Po ZGO-1 je nepozidano stavbno zemljišče fundus parcele krat faktor 1,5 in za 
naš stil poselitve je taka določitev zazidane površine premajhna, zato prosim, dajmo 
poiskati kakšno boljšo rešitev.  

Ob tem me samo še zanima, koliko je od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja 
do današnjega dne bilo obračunanega nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča 
prejšnjemu in sedanjemu lastniku oziroma najemnikom tako imenovanega 
nakupovalnega centra Qlandia? Prosim, da mi odgovorite z vrednostjo v evrih.  
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PRILOGA 3 

 
Matej Arčon, župan: 
V tolarjih zagotovo ne. Simon Rosič, pripravi naj se Karmen Saksida. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Uradu direktorja občinske uprave bi se zahvalil za posredovani odgovor predvsem v 
tistem delu, ki pojasnjuje katera sredstva oziroma kaj je na voljo mestnim svetnikom s 
strani MONG za kvalitetno opravljanje njihovega dela. Žal pa preostanek odgovora ni 
spodbuden. Presenetil nas je predvsem ta ciničen ton v trditvi, češ, saj ste najbolje 
plačani mestni svetniki v državi in da naj ne obremenjujemo proračuna.   

Spoštovana direktorica, ko boste dobro prebrali vprašanje oziroma pobudo, boste 
ugotovili, da smo vas dejansko spraševali o aktih, ki urejajo izdatke za delovanje 
mestnega sveta. Vprašanje je bilo jasno in nikjer ni bilo nekakšnega elementa dodatnega 
obremenjevanja proračuna. Vprašanja o porabi in regulaciji porabe javnega denarja niso 
le pravica mestnih svetnikov, temveč je to naša dolžnost in dolžnost občinske uprave je, 
da odgovarja na naša vprašanja. Razne insinuacije oziroma cinizmi ne sodijo v to 
komunikacijo med uradniki in bom rekel voljenimi predstavniki občanov in občank. 
 Ker menim oziroma menimo, da je bil odgovor le neljuba napaka oziroma nek 
nesporazum vas pozivamo, da si še enkrat preberete ta drugi del vprašanja oziroma 
pobude in nam ustrezno odgovorite. Menim, da nam je vsem tu čisto jasno, da je 
ključnega pomena za uspešno vodenje in delovanje MONG konstruktiven odnos tako 
med občinsko upravo in vsemi svetniki.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Karmen Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Na seji v decembru sem postavila svetniško vprašanje v zvezi z razvojem jadralnega 
padalstva. Odgovor, ki sem ga prejela na januarski seji je bil zelo splošen. Dopolnjenega 
odgovora za katerega sem prosila na tej januarski seji, do danes nisem dobila.  

Mogoče nisem bila dovolj jasna na januarski seji, kaj sem spraševala, zato danes 
decembrsko pobudo dopolnjujem z bolj konkretnim predlogom. Če želimo razvijati 
jadralno padalstvo kot turistično panogo, moramo narediti nekaj konkretnih korakov. 
Dobre zglede imamo pri kolegih v Posočju. Na okrogli mizi smo slišali, kako so to recimo 
urejali v Tolminu in Kobaridu.  

Prvi korak je nedvomno pridobitev lastništva zemljišč, zato predlagam, da 
občinska uprava nemudoma pristopi k pridobivanju lastništva zemljišč na vzletišču in 
pristajališču za jadralne padalce. Ko bomo lastniki pa predlagam, da se ob vzletišču uredi 
parkirišče in potrebni servisni objekti. 
 To je lahko vložek lokalne skupnosti v razvoj te panoge turizma in osnova na 
kateri bo, tako kot ste navajal  v odgovoru na moje svetniško vprašanje, lahko pobudo 
prevzela tudi zasebna iniciativa. Kako bomo v bodoče urejali in regulirali to panogo 
turizma in kakšna pravzaprav bo in kakšni bodo ciliji, pa upam, da bo zajeto v širši 
strategiji razvoja športnega turizma na Goriškem.  
 

PRILOGA 4 
 

Matej Arčon, župan: 
Svetnik Matija Klinkon, izvolite. 
 
Svetnik Matija Klinkon: 
Zahvaljujem se za odgovor s strani Stanovanjskega sklada, bi pa želel, da mi občinska 
uprava predloži Pravilnik o ravnanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada 
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MONG, za katerega direktorica trdi, da ga je sprejel Mestni svet MONG dne 6. 5. 2011. 
Sam namreč tega dokumenta ne najdem.   
 

PRILOGA 5 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Zahvaljujem se najprej za odgovor, ki je bil posredovan na pobudo, ki smo jo podali 
skupaj s svetniškim kolegom Alešem Dugulinom in svetnico Ljubko Čargo, in sicer v zvezi 
z registrom občinskih objektov.  

Tu pa je neka nejasnost, ki je bila nakazana v pobudi, in sicer bi naprosili, da se v 
okviru teh zbiranj podatkov tudi izbere možne podatke o najemnih pogodbah in določi 
časovni okvir. Mi smo sicer orientacijsko postavili časovni okvir 29. oktober 2015 in bi vas 
naprosil, da do naslednje seje lahko ta okvir potrdite oziroma ga ustrezno korigirate.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Na mojo pobudo o umestitvi mestne tržnice na območje današnje »remize«, ki sem jo 
podal na prejšnji seji, sem dobil odgovor kabineta župana, in sicer, da tržnico res 
potrebujemo in da so bile o tem že razprave in da je nekako že poznana lokacija, in sicer 
na zdajšnji avtobusni postaji.  

To me najbolj preseneča. Mislim, da imamo že neke idejne projekte in da v 
mestnem svetu o tem nismo seznanjeni. Vsaj sam nisem seznanjen, da je to tako. Tudi 
praksa po krajevnih skupnostih je drugačna, da če se nekaj odločimo, najprej moramo 
dobiti toliko soglasij in dovoljenj, da lahko sploh naredimo nek idejni načrt in ga potem kot 
takega damo naprej. Tu se je stvar prehitela, je pa res, da je stvar še vedno v dogovorih.  
 
Matej Arčon, župan: 
Še svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Hvala župan za posredovani odgovor, ki zame ni dovolj dober. Samo naj ponovim.  

Na podlagi odgovora, ki ga je dobil moj kolega Matija Klinkon, sem podal pobudo 
občinski upravi glede na takratni odgovor, v katerem navaja, da še preučujejo in 
ugotavljajo, kdo je pristojen za nadzor poslovanja ali pa delovanja Stanovanjskega 
sklada, da se ustrezno korigira oziroma spremeni Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega 
sklada MONG, v katerem se potem nedvoumno in enostavno navede, kdo je za to 
pristojen. Občinska uprava mi odgovarja, da za to ni nobene potrebe, istočasno pa na 
treh straneh utemeljuje in pojasnjuje, kdo je pristojen za ta nadzor. Če podrobno 
preberete to pojasnilo še vedno ni eksaktno ali pa popolnoma jasno, kako enostavno 
izvesti nadzor nad delovanjem Stanovanjskega sklada. Tukaj so vsaj tri, tri stopnje ali pa, 
ja tri stopnje postopka. Svetnik da pobudo, ugotovi, dobi informacije, potem prenese na 
podlagi ugotovitev občinske uprave na mestni svet in potem mestni svet, kot organ 
predlaga nek inšpekcijski nadzor nekemu organu, lepo vas prosim. Če želimo zadeve 
otežiti, potem smo pri tem primeru zelo uspešni. Sam še zmeraj ocenjujem, da je 
potrebno akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada ustrezno korigirati in zadeve 
poenostaviti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Zaključujem to točko in prehajamo na naslednjo. 
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3. točka dnevnega reda 
 Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Matej Arčon, župan: 
Prvi prijavljeni je svetnik Edbin Skok, pripravi naj se Aleš Dugulin. Izvolite.  
 
Svetnik Edbin Skok: 
Predlagam pobudo v imenu Svetniške skupine Soča, in sicer: «Svetniška pobuda za 
posredovanje pri družbi Elektro Primorska za preureditev energetskega napajanja v kraju 
Grgar in Fobca. Krajani naselja Grgar in naselja Fobca se pritožujejo nad pogostimi 
izpadi električne energije, katerih vzrok so napake na Banjški planoti. Svetniška skupina 
Soča na upravo MONG naslavlja naslednjo svetniško pobudo. Upravo MONG 
naprošamo, da posreduje pri upravljavcu elektro energetskega omrežja Elektro 
Primorska d.d., da preuredi elektro energetsko omrežje v delu naselja Grgar, to je del 
naselja v smeri proti Banjšicam in naselju Fobca, da zaradi napak, ki nastajajo na Banjški 
planoti ne bi prihajalo do izpadov dobave električne energije v navedenih okoljih. 
Nezadovoljstvo krajanov Grgarja in Fobce se je povečalo ob zadnjem žledu, ko so bili 
skoraj en dan brez dobave električne energije, čeprav je bil vzrok za prekinitev na elektro 
energetskem daljnovodu na Banjški planoti. Še posebej je bilo to očitno in ne sprejemljivo 
v delu naselja Grgar, ko je večina kraja imela neprekinjeno dobavo električne energije, 
del naselja v smeri proti Banjšicam, ki je oskrbovan iz veje elektro energetskega 
daljnovoda za oskrbo krajev na Banjški planoti, pa je imel daljšo prekinitev dobave. Na 
navedeni daljnovod je priključeno tudi naselje Fobca.«  
 

PRILOGA 6 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Aleš Dugulin, pripravi naj se Anton Peršič. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Na odboru za prostor smo predlagali naslednje: »Do majske seje mestnega sveta naj 
občinska uprava pripravi spremembo Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega 
značaja MONG, in sicer tako, da se črta 45. člen odloka. S tem bo redarski službi 
omogočeno ukrepanje zoper kamp prikolice in druga priklopna vozila, ki ne sodijo na 
parkirišča. Redarsko službo je potrebno okrepiti s prerazporeditvami delavcev znotraj 
občinske uprave in zagotoviti večizmensko delo redarjev.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Anton Peršič, pripravi naj se Damjana Pavlica. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Na občino naslavljam pobudo, da naj v mestu Nova Gorica zagotovi in uredi parkirišča za  
turistične avtobuse in avtodome.  

PRILOGA 7 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Damjana Pavlica, pripravi naj se Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Tudi mi razmišljamo o razvoju Lijaka in okolice s padalskega področja, tako, da dajemo 
naslednjo pobudo.   

V mestni občini že dalj časa potekajo razprave, kako krepiti podjetniško in 
gospodarsko pobudo, ki bi omogočila nove zaposlitve in dohodke. Poleg neposrednih 
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finančnih spodbud je ključno dejstvo, da občina lahko tudi posredno vpliva na to z 
vzpostavljanjem ustreznih razvojnih pogojev. Predvsem tam, kjer je še posebej očitno, da 
potenciali za razvoj očitno in oči vidno so in jih ni potrebno posebej analizirati, študirati in 
umetno načrtovati. Dejstvo je tudi, da ima celotna Goriška glede na naravne, 
zgodovinske kot kulturne danosti predvsem  razvite možnosti za turistični razvoj. 
 Pred kratkim je na področju Lijaka potekal festival jadralnega padalstva z 
množično udeležbo s spremljevalnimi dogodki, med drugim tudi okroglo mizo o razvoju te 
športno rekreacijske dejavnosti pri nas. Jadralno padalstvo se na tem področju izraža kar 
dolga leta. Posebnega napredka o izboljšanih pogojih za to dejavnost in razvoj 
spremljevalnih dejavnosti pa ni videti, razen nekaterih nezanemarljivih zasebnih pobud v 
dolini ter pobude za odkup in ureditev parkirišča pred vstopom na samo vzletišče. Nekaj 
razprave so bile na to temo v smislu obvestitve javnosti v okviru OPN-ja, ob ponavljajočih 
opozorilih, kaj je je v določenem okolju primerno početi in kaj ne, tako, da se kaj 
bistvenega naprej ni premaknilo. 
 Da pa ne bi iskali samo razlogov, zakaj se nekaj ne da narediti, dajem konkretno 
pobudo, da se glede na očitne razvojne potenciale tega področja, pristopi k pripravi 
ustreznih prostorskih ureditvenih aktov, brez posebnih študij o izvedljivosti, ki bi zgolj 
pokazale to, da kar je kot rečeno, očitno in oči vidno, ki bi umeščali tako dejavnosti ter 
tudi določali potrebno komunalno in infrastrukturno opremljenost. Pri tem imam v mislih 
nekoč že slišan ambiciozen predlog, da se preuči izvedbo vzpenjače od vznožja do 
vzletišča. Prepričana sem, da le-ta ne bi bila nasedla investicija.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj, pripravi naj se Karmen Saksida. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Sredi marca je vsem svetnikom, ki živimo v mestu, občanka poslala elektronsko 
sporočilo, v katerem je opozorila na težave z zatiranjem ščurkov v večstanovanjskih 
stavbah v Novi Gorici.   

Občanka ugotavlja, da se upravljavci blokov z zatiranjem ščurkov nočejo ukvarjati, 
izredno težko oziroma nemogoče pa je doseči potrebno večino stanovalcev, da z 
dezinsekcijo posebno tam, kjer se stanovanja oddajajo. Vse svetnice in svetnike z 
območja Nove Gorice zato prosi, da podamo zahtevo za novelacijo odloka, ki ureja 
deratizacijo, dezinsekcijo in dezinfekcijo in bi bilo tako zatiranje ščurkov obvezno. Težave 
s ščurki in drugimi insekti  niso nove, saj je bila pobuda glede deratizacije, dezinsekcije in 
dezinfekcije  ali na kratko DDD dana že leta 2008. Kolikor sem pregledala obstoječo 
dokumentacijo občina nima odloka ampak to ureja Zakon o nalezljivih boleznih 7. točka 
člena 26 – 30. DDD je obvezna samo, če se pojavi ali obstaja nevarnost nalezljivih 
bolezni. 
 Ministrstvo za zdravstvo s Pravilnikom ureja pogoje, načine in sredstva za 
opravljanje DDD. Zakon tudi zavezuje ministrstvo za zdravje, da določi obvezni program 
preventivne DDD, vendar pa ministrstvo tega programa do danes še ni sprejelo. Leta 
2012 ste v odgovoru na svetniško vprašanje glede deratizacije zapisali, da citiram:«Na 
območju mestne občine Nova Gorica izvaja  po naročilu družbe Komunala  deratizacijo 
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, (dodajam opombo, da je najbrž mišljen Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Enota Koper) v skladu s strokovno doktrino, 
preventivno dvakrat letno spomladi in jeseni v javnih in komunalnih objektih, 
gospodarskih in drugih organizacijah ter stanovanjskih hišah.  

Predlagam, da ustrezni občinski organi oblikujejo odlok, ki bi urejal področje 
celotne DDD v Mestni občini Nova Gorica in ne samo deratizacijo, saj bi tako preventivno 
poskrbeli za zdravo in varno okolje vseh občanov. 
 
Svetnica je podala še pismeno vprašanje, kateri so nadaljnji koraki pri izgradnji 
kulturnega centra v Novi Gorici.  

PRILOGA 8, 9 
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Matej Arčon, župan: 
Svetnica Karmen Saksida, pripravi naj se Tomaž Slokar. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Občini predlagamo, da razmisli o uvajanju in sofinanciranju mobilne pomoči na domu, ki 
bi bila namenjena osebam z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju ali osebam po 
pridobljenih možganskih poškodbah, to so večinoma invalidne osebe, ki potrebujejo 
dolgotrajno rehabilitacijo.   

Tu ne gre za klasično obliko pomoči na domu ampak za pomoč, ki bi vsebovala 
specializirane storitve kot so fizioterapija, delovna terapija, psiho socialna obravnava in 
ne le socialni servis, kot ga ima ta današnja klasična pomoč na domu. Danes to pomoč 
specializirano na Goriškem nudimo v okviru institucij. Zaradi težkih socialnih razmer pa 
se veliko ljudi, ki bi potrebovali to institucionalno varstvo ali dolgotrajno rehabilitacijo, ne 
odloča za namestitev v institucijah, saj njihov dohodek pomaga preživeti njihovim 
družinskim članom. V prihodnje je zato nujno v večji meri spodbujati in razvijati 
skupnostno oskrbo in zagotoviti pestrost oblik pomoči na domu. Takšno mobilno pomoč 
predvideva tudi Zakon o socialnem varstvu, ki nalaga, da se, če obstaja, sofinancira s 
strani občin, izvajajo pa jo za to usposobljene institucije. 
 To pomoč bi lahko pri nas na Goriškem izvajal Varstveno delovni center, želijo si 
razviti mobilno službo, ki bi uporabnikom na domu nudila zdravstveno in negovalne 
storitve, rehabilitacijo, defektološko obravnavo in ostalo glede na potrebe posameznega 
uporabnika in seveda tudi pomoč svojcem. Tako bi uporabnikom omogočili, da so v 
domačem okolju in da dobijo storitve, ki ohranjajo ali izboljšujejo njihovo zdravstveno 
stanje. Takšna oblika pomoči bi bila tudi cenejša za uporabnike, kot je bivanje v instituciji.   

Ker si želimo, da bi vsi občani, tudi najbolj ranljive skupine, živeli polno življenje, 
predlagamo, da občina vzpostavi stik z Varstveno delovnim centrom, da poiščejo najboljši 
način za izvajanje takšne storitve. Predlagamo pa tudi, da podpremo razvoj mobilne 
pomoči in jo sofinanciramo podobno kot klasično pomoč na domu.  
 

PRILOGA 10 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Tomaž Slokar, pripravi naj se Gregor Veličkov. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Podajam naslednjo pobudo.   

Lansko leto so bila zaključena prenovitvena dela na osrednjem novogoriškem trgu 
poimenovanem po pisatelju, pesniku in prevajalcu Francetu Bevku. Osrednji trg naj bi bil 
dnevna soba mesta in prostor za druženje. Poleg tega pa naj bi postal tudi izhodišče za 
turistično tako materialno kot tudi kulturno ponudbo v občini.  

Glede na to, da se predmetni prostor imenuje Bevkov trg, podajam hišnim 
urbanistom in tudi ne hišnim v razmislek pobudo, da bi na osrednji mestni trg umestili 
spomenik Francetu Bevku, bodisi kot njegovo prestavitev iz obstoječe lokacije v mestnem 
parku, bodisi kot neko novo umetniško zasnovo, ki bi trgu dala vsebino in povezavo z 
osrednjim likom, po katerem trg nosi ime. Trg bi tako postal bolj prepoznaven in 
markanten tudi za turiste, ki prihajajo izven Slovenije.  
 
Svetnik je podal še pismeno pobudo glede odkupa dela parc. št. 531/1 k.o. Nova Gorica.  
 

PRILOGA 11 
 
Matej Arčon, župan: 
Sem hotel nekaj pokomentirati, pa ne bom. O tem smo že razpravljali in je bilo toliko 
mnenj kot je bilo arhitektov.  
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Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Mi je žal, nisem bil udeležen. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov, pripravi naj se Anton Harej. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Tomaž, se opravičujem, nisem slišal, kar si predlagal - preimenovanje? 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Ne. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Rad bi povedal nekaj besed o mestnem redarstvu, ki ureja promet predvsem na Ulici 
Gradnikove brigade, kjer imam pisarno in na Delpinovi, v podaljšku Ulice Gradnikove 
brigade.  

Po tem, ko je bilo v Primorskih novicah kar nekaj člankov na to temo, ugotavljam, 
da se je prisotnost mestnih redarjev na tem delu bistveno povečala, kar je prav, da 
opravljajo svoje delo tako, da prvo opozarjajo, potem dajejo kazni.  

Mislim pa, da ni prav in lastniki, najemniki lokalov in trgovin se pritožujejo nad tem, 
da ne dovolijo več dovoza do trgovin. Ne znam si predstavljati, da morajo sedaj po 
novem režimu (jasno, da se ni spremenil noben predpis) velike količine pijače prenašati 
trideset metrov do lokala ali do trgovin, ali če hočejo karkoli pri trgovini, da ne morejo 
dostopati z vozili tako kot so do sedaj.   

V drugih mestih tega ni, tako, da predlagam, da se pripravi nek odlok ali pravilnik 
v zvezi s tem. Do takrat pa naj se mestne redarje opozori, da naj ne posegajo preveč tja, 
kamor ni potrebno. Naj delajo tisto, kar je njihova osnovna naloga in drugo bom rekel, naj 
ne zatirajo podjetniške žilice.  
 
Svetnik je podal še pismeno pobudo, da se uredi režim vrtičkov ob potoku Koren.  
 

PRILOGA 12 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Anton Harej, pripravi naj se Ana Jug. 
 
Svetnik Anton Harej: 
V preteklih mesecih je MONG prečesala plače zaposlenih v javnih zavodih, ustanovljenih  
s strani MONG in s tem uredila plačno politiko v teh javnih zavodih in odpravila 
nepravilnosti.  

Dajem pobudo, da MONG zahteva informacijo o plačah tudi v podjetjih v večinski 
lasti MONG in to ne zgolj za vodstva ampak vseh zaposlenih. Potem naj se omogoči 
vpogled mestnim svetnikom v te zneske. Pobudo dajem zato, ker očitno v javnosti 
mečejo slabo luč na MONG kot ustanoviteljico teh podjetij, kajti plače v nekaterih 
podjetjih v 100 % lasti mestne občine kakor že rečeno, naj bi bile neupravičeno zelo 
visoke.  

Že v naprej zavračam odgovor v smislu, da podjetja poslujejo neodvisno ter, da za 
poslovanje niso dolžna odgovarjati lastniku oziroma ustanovitelju.  

 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Ana Jug, pripravi naj se Aleš Markočič. 
 
Svetnica Ana Jug: 
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V Svetniški skupini Goriška.si smo pripravili svetniško vprašanje o tveganjih in aktivnostih 
MONG v zvezi s trgovinskimi sporazumi med Evropsko unijo in ZDA.  

Pred kratkim je Vlada Republike Slovenije objavila vest o pogajanjih za sklenitev 
treh mednarodnih sporazumov. To so obsežni gospodarski in trgovinski sporazum med 
EU in Kanado (CETA), čezatlantsko partnerstvo za trgovine in investicije med EU in ZDA 
(TTIP) in sporazum o trgovini s storitvami (TISA). Od Goriške na prvi pogled oddaljeni 
gospodarski in trgovinski sporazumi se lahko kmalu izkažejo za odločilne pri urejanju 
okolja, zdravstvenih sistemov, prehrane, javnih storitev, digitalnih pravic in veliko drugih 
področij, ki v veliki meri zadevajo tudi pristojnosti in interes MONG in lahko znatno 
vplivajo na življenje naših občanov in občank. Namreč, po mnenju strokovnjakov in gibanj 
po Evropi gre v takšnih sporazumih pogosto za ukinjanje predpisov, ki ščitijo javno dobro, 
pravice občanov, delavcev, kmetovalcev ter za znižanje okoljskih, socialnih in 
potrošniških standardov. Pri pogajanjih za TTIP in TISA sporazum se vsebine še 
spreminjajo, zato sklepamo, da je MONG kot ena pomembnejših mestnih občin v 
Republiki Sloveniji dejavno vključena v procese spremljanja in vplivanja na pogajanja o 
trgovinskih sporazumih v segmentih, ki bodo bistveno vplivali na dejavnosti na svojem 
področju ali v svoji pristojnosti.  

Zanima nas, katere storitve in druge dejavnosti mestne občine bi bile najbolj 
izpostavljene morebitnim učinkom zgoraj omenjenih trgovinskih sporazumov? Pri tem 
mislimo predvsem na javno gospodarske službe, zdravstvo, šolstvo, oskrba z vodo, javna 
naročila in kmetijsko zaledje.  

Sprašujemo tudi, po kateri poti je MONG skušala zagotoviti zaščito interesov 
občanov oziroma katere ustanove je za to uporabila?   

Samo še pripombica na koncu. Naša sosednja čezmejna Fulanija-Julijska krajina 
je o tem razmišljala že marca 2011 in imajo že sprejete regionalne predpise.  
 

PRILOGA 13 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Aleš Markočič, pripravi naj se Klemen Miklavič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Predlagam mestni upravi, da se pripravijo popravki Pravilnika o višini in načinu določanja 
sejnin in drugih prejemkov za člane MS, za člane delovnih teles MS ter člane drugih 
občinskih organov ter za člane svetov KS, ki bo bistveno manj obremenil občinski 
proračun ob ukinitvi ZUJF-a.   

V zadnjem času je bilo kar nekaj medijskih objav, prej smo tudi slišali svetnika 
Simona, ki je to omenil, kjer so predvsem izpostavili, da je MONG tista, ki za delovanje 
mestnega sveta in odborov porabi največ davkoplačevalskega denarja. Med drugim je 
bilo izpostavljeno, da so svetniki v MONG najbolje plačani za svoje opravljeno delo. 
Seveda je bila ta informacija po mojem prepričanju delno zavajajoča, saj je izplačila 
svetnikom in članom odborov za svoje opravljeno delo omejil ZUJF na maksimalno 
izplačilo 7,5 % bruto plače župana. Naj dodam, da ima izplačila v tej višini kar nekaj 
primerljivih občin v Republiki Sloveniji.  

Mestni svet je na svoji redni 9. seji  dne 14. 7. 2011 sprejel nov omenjeni pravilnik, 
v katerem je v 11. členu zapisana maksimalna zgornja meja izplačila, in sicer 15 % plače 
župana, kar je tudi maksimalen procent po veljavnem zakonu. Če se ne bi uveljavil ZUJF, 
bi po moji analizi informacija medijev o najvišjih izplačilih v MONG tudi držala.  

Na podlagi tega predlagam spremembo omenjenega pravilnika, ki je tudi priloga 
te pobude. Ključne spremembe so predvsem v višini možnih izplačil za opravljeno delo, ki 
se sedaj omejujejo na maksimalni znesek v višini 7,5 %, kar tudi določa ZUJF. 
Pomembno je to, da v kolikor bo ZUJF odpravljen, bodo izplačila ostala na maksimalni 
ravni 7,5 % bruto plače župana, ne pa dosedanja možnost v višini 15 %. Naredil sem tudi 
informativni izračun enega meseca v letu 2014 oziroma kaj to pomeni. Po veljavnem 
pravilniku z upoštevanjem ZUJF-a je trenutno strošek mestne občine na mesec približno 
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12.600,00 EUR. Če tega ZUJF-a ne bi bilo, bi pravilnik omogočal izplačilo skoraj 
20.000,00 EUR. Po tem predlogu, ki sem ga  pripravil, pa bo strošek približno 9.800,00 
EUR.  

To pomeni, da bi bil strošek mestne občine s sprejemom tega pravilnika na letni 
ravni znižan za približno 35.000,00 EUR, v kolikor pa bi ZUJF odpravili in bi veljal trenutni 
pravilnik, ki velja v mestni občini, pa bi na letni ravni privarčevali približno 120.000,00 
EUR.  

PRILOGA 14 
 

Matej Arčon, župan: 
Svetnik Klemen Miklavič, pripravi naj se Miran Vidmar. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Sicer ta razprava oziroma pobuda bi sodila bolj k 5. točki, vendar tam ni okna za razpravo 
na to temo, zato bom podal pobudo pod 3. točko.  

Na zadnjih dveh sestankih komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
se je zgodila Komisija za preprečevanje korupcije. Namreč, Komisija za preprečevanje 
korupcije je morala podati mnenje, ki je razrešilo spor ob imenovanju oziroma sporno 
situacijo ob imenovanju člana sveta zavoda Goriške lekarne.  

Zgodba se je sicer srečno končala, ni šla v tisk, pa vendarle dajem pobudo 
sekretariatu mestnega sveta, da mnenje komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki je bilo zelo lepo napisano, razločno, koncizno, pošlje vsem svetnicam in 
svetnikom, da se izognemo v bodoče takšnim situacijam, v kateri se je znašla kadrovska 
komisija. Pa tudi še zaradi enega drugega razloga. Namreč, v to situacijo smo zašli 
oziroma je zašla kadrovska komisija v situacijo, ko je bilo potrebno mnenje Komisije za 
preprečevanje korupcije, zaradi enega argumenta, ki ga zelo pogosto poslušamo tu 
noter: »Saj smo vedno tako delali. Saj je to taka praksa.« Ne samo, da je ta argument 
zaviralen, kontra produktiven, ne dovoli napredka, ta argument lahko vodi, nam je zelo 
lepo povedala korupcijska komisija, v odločitve, ki so koruptivne oziroma v tem primeru 
vodijo v nasprotje interesov.  
 
Matej Arčon, župan: 
Verjetno odgovora ne potrebujete, smatram, da ne potrebujete. Čez minuto imate vsi na 
elektronski pošti.   

Še zadnji je svetnik Miran Vidmar, izvolite.  
 
Svetnik Miran Vidmar: 
Imam dve svetniški vprašanji oziroma predloga.  

V teh dneh je kar veliko govora o možnih lokacijah univerzitetnega središča 
oziroma kampusa. Večinoma se omenjajo dve lokaciji, to je Vipava in Nova Gorica. Na 
novogoriški strani se zagotavlja približno 6000 metrov pripravljenih površin, namenjenih 
za gradnjo. Na zgornjem delu omenjene površine, to je pri semaforju za Kapelo, se ta 
trenutek prodaja pozidana parcela s parc. št. 1475/0 in 1476/0, vse k.o. Nova  Gorica, kar 
se mi zdi, da je ključnega pomena za vhod v kampus. Na teh parcelah je bila do leta 
2009 plomba za prepoved prometa z nepremičninami. Po zakonu se mi zdi, da je plomba 
lahko štiri leta. MONG je dne 5. 3. 2015 zavrnila uveljavljanje predkupne pravice.  

Sprašujem se, ali je ta lokacija za kampus nepomembna, ali je predviden vhod v 
kampus na drugi lokaciji?  
 
Svetnik je podal še pismeni predlog v zvezi z gradnjo povezovalnega pločnika ob državni 
cesti proti naselju Steske. 

PRILOGA 15, 16 
 
Matej Arčon, župan: 
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Sicer boste s strani oddelka dobili pisni odgovor. Ta ne da ni nepomemben, je 
nepotrebna za izgradnjo kampusa, o tem sva tudi danes govorila po telefonu z rektorjem 
univerze. Tiste parcele zraven se praktično ne potrebuje.  

Tatjana Krapše, ko je oddala pisno, smo pozabili napisati. Izvolite. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Na zadnji seji mestnega sveta smo poslušali poročilo podjetja GOLEA, kjer je v poročilu 
naveden strošek podjetja KENOG za vzdrževalne stroške.   

Vprašanje je, če je izvajalec storitev vzdrževanja podjetje KENOG, predvidevamo, 
da gre za dvakratni obračun teh stroškov, in sicer prvič kot strošek, ki ga občani mestne 
občine plačujejo v fiksnih stroških na položnici, drugič pa kot je razvidno iz poročila, kot 
plačniki občinskega proračuna.    

Pobuda je, da v primeru, da je prišlo do neljube napake, naj bi se korigiral strošek 
na položnicah občanov MONG, kar bo razvidno v naslednjem obdobju izdajanja položnic. 
 

PRILOGA 16 A  
 
Matej Arčon, župan: 
S tem je tudi ta točka zaključena in prehajamo na točko 4. 
 
 
 
4. točka dnevnega reda 
 Poročilo o izvršenih sklepih 
 
Matej Arčon, župan: 
Imate v gradivu. Odpiram razpravo. Je ni, zaključujem in dajem predlog sklepa kot je v 
gradivu na glasovanje. 
 Dajem na glasovanje predlog poročila o izvršenih sklepih. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš 
Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
Poročilo o izvršenih sklepih je bilo sprejeto. 
 

PRILOGA 18  
 
 
 
5. točka dnevnega reda 
 Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Matej Arčon, župan: 
Pred sejo me je obvestil predsednik komisije Aleš Markočič, da se pri tej točki umika 
zaradi morebitnega konflikta interesov, ker gre za soglasje k njegovemu imenovanju za 
direktorja zavoda Gasilski dom. To točko bo predstavila članica komisije, svetnica Ana 
Jug. Izvolite.  
 
Poročevalka: Ana Jug, članica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
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Komisija za poimenovanje ulic, naselij in javnih inštitucij je še edino delovno telo 
mestnega sveta, ki še ni bilo imenovano.  
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji, ki je bila 1.4. 
2015, obravnavala prispele predloge kandidatur in sklenila predlagane kandidate 
podpreti, tako, kot jih bom sedaj prebrala: »Mestnemu svetu  MONG se predlaga, da 
predloženi sklep sprejme. V komisijo za poimenovanje ulic, naselij in javnih inštitucij se 
imenuje Damjana Pavlica, vseh podatkov ne bom navajala... 
 
Matej Arčon, župan: 
Samo imena in priimke, se strinjam. 
 
Ana Jug, članica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
…Miro Kerševan, Anton Harej, ker jih vsi poznamo, potem je Doroteja Golob, članica in 
Zorana Baša. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Moram se oglasiti zato, ker želim opozoriti ta mestni svet za moje pojme nekorektno delo 
v tej komisiji za imenovanja in tako naprej.  
 Že na sami seji sem protestiral, da se v smislu ali pa zaradi tega, ker se krši 
dolgoletna praksa in tudi, če lahko rečem na nek način statut te mestne občine, saj se 
nedosledno upošteva rezultate strank in list, ki so jih dosegli na volitvah pri dodeljevanju 
mest v odborih in komisijah. Sam se pač moram sprijazniti s tem, da tudi na tej komisiji 
velja pravilo glasovanja in da koalicija ali kakor temu rečemo, je v stanju preglasovati, ali 
pa izglasovati vse, kar si zaželi in zamisli.  
 Vendar opozarjam, da je to nekorektno početje in na dolgi rok bomo vsi sodelovali 
in delovali z nekim grenkim priokusom, zato tega predloga ne bom podprl. Vem, da to ne 
spremeni dejstva, da bo izglasovan, vendar se mi zdi pravilno in izrabljam to priliko, da 
opozorim na način dela v tej komisiji, ki je nekorekten za moje pojme.  
 
Matej Arčon, župan: 
Če ni več, dajem ta predlog sklepa na glasovanje. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v komisijo za poimenovanje ulic, 
naselij in javnih institucij imenujejo Damjana Pavlica, Miro Kerševan, Anton Harej, 
Doroteja Golob in Zorana Baša. Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 20 glasovalo za, 3 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef 
Leban, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tadej Pišot, 
Simon Rosič, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI so glasovali: Tatjana Krapše, Karmen Saksida, Valter Vodopivec. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Izvolite. Se opravičujem, sem vam izklopil mikrofon, če lahko še enkrat. 
 
Poročevalka: Ana Jug, članica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Dosedanji član Nadzornega odbora MONG je obvestil Mestni svet MONG, da nepreklicno 
odstopa s funkcije člana nadzornega odbora.  
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji, ki je bila 1. 4. 
2015 obravnavala navedeno zadevo in sklenila predlagati nadomestnega člana 
nadzornega odbora za preostanek mandatne dobe in zato se mestnemu svetu predlaga, 
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da sprejme naslednji ugotovitveni sklep: »Mestni svet MONG ugotavlja, da je Valter 
Breščak, Gradnikove brigade 47, Nova Gorica nepreklicno odstopil s funkcije člana 
Nadzornega odbora MONG.« Drugi sklep: »Kot nadomestnega člana Nadzornega odbora 
MONG se imenuje Simon Volk.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo na oba predloga sklepov. Ni razprave.  
 Na glasovanje dajem predlog Ugotovitvenega sklepa, da Valter Breščak 
nepreklicno odstopa s funkcije člana Nadzornega odbora MONG. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, 
Jožef Leban, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja 
Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor 
Veličkov. 
Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se kot nadomestni član Nadzornega 
odbora MONG imenuje Simon Volk. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 20 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Jožef Leban, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar. 
PROTI je glasovala: Tatjana Krapše. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Vračam besedo. Ugotovitveni sklep OŠ Milojke Štrukelj. 
 
Poročevalka: Ana Jug, članica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Dosedanja članica sveta zavoda Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica je Mestni 
svet MONG obvestila, da nepreklicno odstopa kot predstavnica mestne občine v 
omenjenem svetu.  
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zato pripravila naslednji 
sklep, ki ga predlaga v potrditev, in sicer, da se kot nadomestnega predstavnika MONG v 
svet zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj imenuje Mitja Humar, Rejčeva 9, Nova Gorica 
in pa ugotovitveni sklep, da Mestni svet MONG ugotavlja, da je Nives Breščak, 
nepreklicno odstopila s funkcije predstavnice MONG v svet zavoda Osnovna šola Milojke 
Štrukelj Nova Gorica. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Razprave ni.  
 Dajem na glasovanje Ugotovitveni sklep, da Nives Breščak odstopa s 
funkcije članice sveta zavoda Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica.  
Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana 
Krapše, Jožef Leban, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, 
Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, 
Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov. 
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Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 
 
Dajem predlog Sklepa na glasovanje, da se v svet zavoda Osnovne šole Milojke 
Štrukelj Nova Gorica imenuje nadomestni član Mitja Humar. 
 
Od 25 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Izvolite. 
 
Poročevalka: Ana Jug, članica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Podpredsednik sveta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota 
Nova Gorica je Mestni svet MONG zaprosil za podajo soglasja v postopku imenovanja 
direktorja omenjenega zavoda.  
 Skladno s 7. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in 
reševalno dejavnost Nova Gorica imenuje in razrešuje direktorja svet zavoda s soglasjem 
vseh ustanoviteljic. Soglasje mora biti dano v roku 45 dni po prejemu zahteve, sicer se 
šteje, da je dano.  
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji 1.4. obravnavala 
navedeno zadevo in sklenila predlaganega kandidata podpreti, zato se Mestnemu svetu 
MONG, predlaga, da predloženi sklep sprejme, in sicer, da Mestni svet MONG soglaša z 
imenovanjem Aleša Markočiča za direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 
dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Razprave ni.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da Mestni svet MONG soglaša z 
imenovanjem Aleša Markočiča, za direktorja Javnega zavoda za gasilsko in 
reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica.  Glasujemo. 
 
Od 27 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej 
Pišot, Simon Rosič, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 19 
 
 
Da bo vsem plačal pijačo. S tem je tudi ta točka zaključena in prehajamo na 6. točko. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 
 Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2014 
 
Matej Arčon, župan: 
Uvodne besede ima direktorica občinske uprave Vesna Mikuž, izvolite. 
 
Poročevalka: mag Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG 
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Predložen imate predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2014.  
 Zaključni račun proračuna MONG prikazuje predvidene in realizirane prihodke ter 
druge prejemke in odhodke ter druge izdatke občinskega proračuna v proračunskem letu 
2014. Sestavljen je podobno kot proračun, in sicer iz splošnega dela zaključnega računa, 
posebni del zaključnega računa, načrt realizacije načrta razvojnih programov in 
obrazložitev zaključnega računa proračuna po posebnem in splošnem delu. Med letom 
smo v mestni občini obravnavali dva rebalansa proračuna 17. 4. in drugi rebalans 
proračuna 25. 11. 2014.  
 V končnem rezultatu je bila realizacija naslednja. Prihodki so bili realizirani v višini 
34.129.000,00 EUR, medtem, ko so bili odhodki realizirani v višini 42.491.000,00 EUR.  
Razlika je 8.003.000,00 EUR, se pravi, da smo morali zagotoviti dodatne vire, in sicer 
dodatni viri so bili porabljena sredstva na računu iz leta 2013 v višini 5.989.000,00 EUR, 
od tega je bilo za 2.700.000,00 EUR porabljene takse iz okoljskih dajatev in 2.950.000,00 
EUR so bila sredstva, ki smo jih že v letu 2013 pridobili kot kredit in so bila dejansko 
plačana v začetku leta za sodno poravnavo iz naslova zemljišč SGP-ja.  
 Drugi del sredstev v višini 3.576.000,00 EUR je bil namenski kredit SID banke, in 
sicer smo ta kredit namensko najeli za tri investicije: za mestno središče, za varstveno 
delovni center in za čistilno napravo Branik. V celotnem letu smo pač tudi poročali v 
polletnem poročilu in vedno znova opozarjali tudi na probleme, ki se nakazujejo pri 
likvidnosti, zagotavljanje sredstev z vidika zamika zagotavljanja refundacije sredstev 
države in pritoka sredstev v proračun za sprotno izvrševanje, s tem povezano je tudi bil  
določen del sredstev prenesen in plačan v letu 2015.  
 Za podrobnejše odstotke realizacije in razloge za odstopanja po posameznih 
kategorijah prihodkov in odhodkov bom prepustila besedo vodji finančno računovodske 
službe, ki je gotovo kompetentna, da pota te podatke. 
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe v MONG: 
Kot je že omenila direktorica, so bili prihodki realizirani v višini 34.012.000,00 EUR in 
predstavljajo 82,2 % veljavnega plana.  
 Po posameznih vrstah prihodkov pa so naslednji rezultati. Davčni prihodki so bili 
realizirani v višini 20,3 milijona oziroma 98,7 % glede na plan. Nedavčni prihodki pa so 
bili realizirani v višini 59,7 % glede na plan oziroma 7,16 milijonov evrov. Večja 
odstopanja so iz naslova najemnin, ki je bila realizirana v višini 63,1 % glede na plan 
oziroma 600.000,00 EUR manj od planiranega in večina iz naslova najema smetišča v 
Stari Gori. Prihodki iz koncesijskih dajatev od iger na srečo so realizirani v višini 93,1 % 
glede na veljavni plan oziroma 345.000,00 EUR manj od planiranega.  
 Največje odstopanje je iz naslova prihodkov komunalnih prispevkov. Komunalni 
prispevek je imel v letu 2014 negativno realizacijo. Realizacija je nizka, ker v letu 2014 
nismo uspeli rešiti medsebojnega pogodbenega razmerja s podjetjem Immorent, poleg 
tega pa smo morali vrniti že tri plačane komunalne prispevke v preteklih letih. Največji 
med njimi je bil komunalni prispevek v višini 420.000,00 EUR, ki smo ga vrnili podjetju 
Gorica Invest, v letu 2014 je bilo vsega skupaj vplačano za okrog 285.000,00 EUR 
komunalnega prispevka. 
 Večje odstopanje se odraža tudi na transfernih prihodkih, in sicer so bili realizirani 
v višini 69,9 % glede na veljavni plan oziroma 2,5 milijona evrov manj od pričakovanega. 
Realizacija je bila nižja zaradi zamika izvedbe investicije centralna čistilna naprava in tudi 
zaradi zamika refundacije s strani Ministrstva za kmetijstvo. Glede na zmanjšan obseg 
prihodkov so bili tudi odhodki realizirani v manjšem obsegu. Odhodki so bili realizirani v 
višini 42,49 milijonov oziroma 84,3 % glede na veljavni plan. Po posameznih vrstah 
odhodkov pa so naslednji rezultati. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 90,9 % glede 
na veljavni plan, zaradi varčevalnih ukrepov smo skušali prihraniti sredstva, kjer je bilo 
mogoče. Omeniti je potrebno, da smo tudi v letu 2014 porabili veliko sredstev za 
intervencije ob naravnih nesrečah, in sicer okrog 410.000,00 EUR. Kot je že omenila 
direktorica, smo v začetku leta 2014 tudi plačali iz sredstev na podlagi sodne poravnave v 
višini 2,95 milijonov evrov.  
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 Tekoči transferji so bili realizirani v višini 95,7 % glede na plan. Največja razlika se 
odraža pri transferjih v javne zavode, in sicer so realizirani nekje 346.000,0 EUR manj 
glede na plan. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 74 % glede na plan. 
Poglavitni razlog je manjša vrednost izvedenih del na objektu centralna čistilna naprava, 
ostale investicije so se izvedle na podlagi razpoložljivih sredstev. Največja investicija v 
letu 2014 je naložba v centralno čistilno napravo. V ta namen smo namenili nekje okrog 
5,5 milijonov evrov. Sledita investiciji za ureditev mestnega središča v skupni višini 3,5 
milijonov evrov. Če naštejem še ostale malo večje investicije: čistilna naprava Branik v 
višini 800.000,00 EUR, prizidek Osnovne šole Fran Erjavec v približnem znesku 
620.000,00 EUR, nakup stavbe za namen humanitarnega centra v višini 510.000,00 
EUR, pločnik Dornberk – Draga v višini 300.000,00 EUR, telovadnica Dornberk v višini 
220.000,00 EUR ter energetska sanacija šol v višini 200.000,00 EUR. Posebej poraba po 
posameznih investicijah je pa razvidna v posebnem delu.  
 Kar se nanaša še na investicijske transferje. Vidimo, da so bili realizirani v višini 
75,9 % glede na plan. Največja razlika se odraža pri investicijskih transferjih privatnih 
podjetij in posameznikom, in sicer iz naslova nerealizirane postavke Finančne spodbude 
podjetnikom, subvencioniranje komunalnega prispevka.  
 To je z moje strani vse, za morebitna vprašanja sem na voljo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Začenjamo z odbori. Odbor za gospodarstvo. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo na predlog Zaključnega proračuna MONG za leto 2014 
nimamo pripomb, zato predlagamo, da predlog Zaključnega računa proračuna MONG za 
leto 2014 sprejmemo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo. 
 
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor ni imel pripomb. 
 
Matej Arčon, župan: 
Tudi ne. Odbor za prostor. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Ni pripomb, berem zapisnik. 
 
Matej Arčon, župan: 
Zapisnik. Ni pripomb? 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Ne. 
 
Matej Arčon, župan: 
Še kultura, šolstvo, šport, izvolite. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Tudi pri nas ni bilo pripomb in predlagamo sprejetje. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
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Najprej bi rad čestital vsem odborom, ki so bili brez pripomb do tega zaključnega računa. 
Zgleda da so si ga zelo podrobno prebrali in so bili zadovoljni s poslovanjem občine v letu 
2014.  
 Bi imel pa eno, niti ne pripombo, ampak iz naslova komunalnega prispevka je bilo 
v letu 2014 izplačanih 280.000,00 EUR komunalnega prispevka. To ni niti za pločnik 
Dornberk – Draga, za kar smo plačali 300.000,00 EUR. Ali ne bi mogoče razmislili, da bi 
odpisali komunalni prispevek, tako kakor so naredile nekatere druge občine, na primer 
Ajdovščina in na ta način bi pritegnili investitorje? Mi smo očitno v letu 2014 naredili 15 
hiš v celi občini. Ali imamo tako, kot občina govorim, negativno konotacijo, da nihče več 
noče priti k nam? Ali smo tako nizko padli, da imamo komunalnega prispevka za en 
pločnik? Meni se zdi to nezaslišano.  
 Dajmo razmisliti mogoče res o tem, da bi komunalni prispevek ali odpisali, ali 
naredili nekaj v smislu, da bi pritegnili nove investitorje.  
 
Matej Arčon, župan: 
Glejte, če se spominjate, je bila to razprava na eni zadnjih sej, ki smo jih imeli v lanskem 
letu, tudi v prejšnji sestavi. Zato smo sprejeli ta zadnji ukrep pri spodbujanju 
gospodarstva in smo sprejeli tisti odlok, ki je bil dejansko, ne gre za klasičen odpis, 
ampak kar je zakonsko dovoljeno. Šlo je za nek način subvencije komunalnega 
prispevka. Res je, da je bil pozno sprejet in pozno objavljen, ampak v letošnjem letu je 
velik interes za koriščenje tega in je veliko investitorjev tudi čakalo na sprejem proračuna 
in novo objavo razpisa, da se lahko prijavijo, kar jim omogoča praktično 85 % subvencije 
komunalnega prispevka oziroma oprostitve, po domače povedano.  
 Replika. Izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Seveda se spominjam, saj smo mi dali ta predlog. Če se spominjate, župan, ste takrat 
ocenjeval, da ne bo zaradi odpisa komunalnega prispevka za gospodarsko gradnjo 
nobenega bistvenega napredka pri novih investicijah, pa je. Sedaj pa predlagam, da bi se 
odpisalo komunalni prispevek še za stanovanjsko gradnjo, ker očitno ne dobimo nič iz 
tega naslova, lahko pa bi dobili bistveno več s tem, da bi se ljudje priseljevali v našo 
občino in odpirali nova delovna mesta. Na gospodarski … 
 
Matej Arčon, župan: 
Se opravičujem, ste pravnik, če najdete zakonsko podlago za to, sam to rad slišim, da se 
odpisuje.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Dajmo razmisliti, dajmo razmisliti. Sem pravnik. Vi imate pravnike, ki so plačani za to. 
 
Matej Arčon, župan: 
V redu, hvala. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Sem pravnik. Lahko tudi jaz, samo potem bo kot je že nekdo nekajkrat rekel, prišla 
protikorupcijska komisija. Šalo na stran, dajmo razmisliti o tem, da bi se odpisalo.  
 
Matej Arčon, župan: 
Replika na svetnika Veličkova, Tomaž Jug. 
 
Svetnik Tomaž Jug: 
Bili smo imenovani kot odbor. Na odboru smo imeli veliko vprašanj na ta proračun. Dobili 
smo veliko odgovorov, s katerimi smo načeloma zadovoljni, to pa ne pomeni, da smo 
zadovoljni s proračunom kot celoto. Ampak ne vidimo nobenega razloga, zakaj ne bi 
sprejeli proračuna kot takega. To pa ne pomeni, da smo z zaključnim računom kot takim 
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dejansko zadovoljni in opažamo, da je nekaj težav, sploh pri pridobivanju plačil, kjer ima 
občina dejansko težave. Recimo glede komunalnih prispevkov vemo, da je šel za 
gospodarstvo razpis konec leta in dejansko se je pridobilo sredstva ampak v januarju.  
 Tako, da so odgovori, ki so dejansko zadovoljivi, ki jih je pač občinska uprava 
podala in zaradi tega ne vidimo nobenega razloga, da se ne bi sprejelo zaključnega 
računa. 
 
Matej Arčon, župan: 
Postopkovno, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Replike na repliko ni. Bi pa rekel tako, da naša lista, pa tudi druge liste nimamo v odborih 
nobenega člana zato, ker je takšna volja mestnega sveta. Če imate na odborih kakšne 
pomisleke, ali pa če so kakšne take razprave, da bi mogoče zanimale tudi mestni svet, bi 
prosil ne samo vaš odbor, ampak tudi druge odbore, da ne samo rečejo, nimamo pripomb 
in predlagamo, da se sprejme, ampak se malo predstavi, kje je tekla debata, da tudi mi 
nekje poskušamo pomagati peljati občino naprej. Razumete? 
 
Matej Arčon, župan: 
Tatjana Krapše, izvolite, replika. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Tudi sama se pridružujem pravzaprav vsebinsko, identično skoraj, mojemu predhodniku, 
ki je prvi repliciral, in sicer tudi sama menim, da ne gre za to, da nismo imeli na odboru 
nobenih vprašanj, nobenih pripomb, nobenih predlogov, ampak strogo ločimo, da je 
zaključni račun realizacija stanja, drugo so pa pobude, predlogi.  
 Konkretno smo bili tudi sami večkrat mnenja, da bi se tudi sami zapisniki na 
odborih nekoliko širše zapisali, kjer bi bili tudi zapisani dani predlogi, vendar to do sedaj 
ni bilo sprejeto.  
 Tudi sami smo na odboru za kulturo, šolstvo in šport imeli pomislek, zakaj se 
MONG morda ne poslužuje, ali pa ni bila uspešna, tega ne vemo, pri pridobivanju 
večjega deleža evropskih sredstev. Tudi to je bila naša pobuda, ki jo bomo enkrat 
naslednjič slišali, kaj s tem storiti.  
 Torej še enkrat ločimo zaključni račun od vsebinske razprave, kaj je v mestni 
občini bilo storjenega v lanskem letu. 
 
Matej Arčon, župan: 
Še replika Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Pridružujem se mojim dve predhodnikom. Sam prihajam iz odbora za gospodarstvo.  
 Tudi sami smo imeli te pomisleke, zakaj so ti sklepi tako suhoparni, da v bistvu ne 
omogočajo vpogleda drugih članov mestnega sveta v delo samih odborov. To smo tudi 
izpostavili in tudi premlevali. Mogoče bomo morali o tem vprašanju širše razmisliti. V 
bistvu vabilo oziroma samo gradivo za sejo  dobimo sedem dni pred samo sejo. V tem 
času je potrebno prebrati vse gradivo, potem so ti odbori, ki so navadno dva dni oziroma 
dan pred samo sejo. Tako, da tudi iz tega vidika je vse skupaj prepozno za eno pametno 
razpravo v odborih, za pripravo pametnega zapisnika s teh odborov in predočitev vsem 
mestnim svetnikom.  
 Tako, da v tem vidiku bi podal predlog, da se razmisli o podaljšanju roka za 
gradivo za mestni svet iz sedem na več dni, zato, da je dovolj časa za preštudirati gradivo 
in se pametno pogovoriti o zadevi na samih odborih in potem posredovanju zapisnikov 
odborov, ne tako suhoparnih, kakor so do sedaj bili, vsem mestnim svetnikom, zato, da 
se v bistvu bolj kvalitetno pripravimo na same seje. To je moja pobuda. 
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Matej Arčon, župan: 
Svetnica Karmen Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Verjamem, da je računovodsko ta dokument lahko brezhiben. Na računovodstvo se ne 
spoznam. Po vsebinskem pregledu pa je ta zaključni račun potrditev tega, kar smo 
opozarjali pri sprejemanju rebalansa novembra lani. Načrtovanje očitno ni brezhibno in je 
slabo, ker je ponekod realizacija zelo nizka. Sprašujem se, kako zelo nizka bi šele bila, če 
ne bi z rebalansom popravljali. Navedla bom samo en primer. Lahko bi jih tudi več, 
vendar potem bom predolga.   
 V proračunski postavki recimo Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
je realizacija 55 % in to ob dejstvu, da imamo v občini vse prej kot dobre občinske ceste. 
V splošnem delu je zapisano, da se z vlaganji zagotavlja osnovna varnost v prometu. 
Sedaj, če pogledam na teren, vidim, da osnovna varnost v prometu pomeni zgolj in samo 
krpanje lukenj. Realizacija je bila na tej postavki oktobra lani 368.000,00 EUR, z 
rebalansom smo to postavko dvignili na 1,5 milijona, porabili smo 593.000,00 EUR. Temu  
sama rečem zelo slabo načrtovanje.  
 Poraja se mi še eno vprašanje. Je to načrtovanje slabo, ali je to sedaj spet ta velik 
problem z nelikvidnostjo občine, ki se kaže očitno na vsakem koraku in nismo izvedli te 
postavke zato, ker nismo imeli likvidnih sredstev? Sedaj imamo spret proračun 2015. 
Kadarkoli se predstavniki krajevnih skupnosti obrnejo na občinsko upravo za že 
načrtovane investicije, tudi manjše investicije, dobimo vedno isti odgovor. Ni likvidnih 
sredstev, čakajte na prilive iz države, ni prilivov iz države, ne moremo nič narediti. To je 
nedopustno, če smo sprejeli proračun in bomo potem ob zaključnem računu spet 
ugotavljali, da je slabo realizirano, ker ni likvidnih sredstev.  
 Poraja pa mi se še en pomislek. Kar nekaj namenskih sredstev krajevnih 
skupnosti je bilo prenesenih, direktorica je tudi včeraj na sestanku vodij svetniških skupin 
pohvalila krajevne skupnosti, da so se obnašale zelo racionalno, ampak sedaj 
ugotavljamo, vsaj nekatere, da zato, ker smo se obnašale racionalno, smo bile 
kaznovane. Recimo sredstva, ki smo jih imeli na postavkah za kontejnerska mesta so 
danes prenesena v integralni proračun in ko vprašamo, kdaj bo zgrajeno kontejnersko 
mesto, dobimo odgovor, da ni sredstev. Zato se sprašujem, če je sploh smotrno, da 
varčujemo krajevne skupnosti? 
 
Matej Arčon, župan: 
Veste, zelo zanimivo vas je bilo poslušati. Pa brez zamere. Če občina ima realizacijo na 
eni postavki 55 % in verjetno je nek razlog, ki ga bosta obrazložili direktorica ali pa 
finančnica, to ni v redu, se pravi slabo planiranje, kritika. Če pa krajevna skupnost 
prenese toliko denarja v drugo leto, se pravi, da ima realizacijo še slabšo, je pa v redu. 
Tako, da to ne razumem. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Župan, opozarjam, krajevne skupnosti smo prenašale zato, ker lani ves čas ni bilo 
likvidnih sredstev in ves čas so bili odgovori, dajte prenesti, ker letos nimamo denarja. 
Zato opozarjam na to. 
 
Matej Arčon, župan: 
To si ne bi upal trditi. Direktorica, prosim odgovor. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 
Mogoče bi začela s krajevnimi skupnostmi. Ni res, da so šli presežki letos v integralni 
proračun. Niti ne morejo. Sredstva, ki so na računu ostala na krajevnih skupnostih, so še 
vedno na računih krajevnih skupnostih. Pri pripravi proračuna za letošnje leto teh 
sredstev nismo mogli upoštevati, ker nismo vedeli točno koliko jih je in bo z rebalansom 
to vključeno v proračun in prikazano pri vsaki krajevni skupnosti, kolikšen del jim ostaja iz 
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preteklega leta in tudi razmejiti ga bo treba, za kaj ga bo porabila krajevna skupnost.  To 
je pač sistem, ki je takšen, če imajo krajevne skupnosti svoje račune. Tako, da o tem ne 
bo držalo. 
 Kar se tiče realizacije in likvidnosti. Seveda lahko realiziramo le toliko, kolikor 
imamo denarja na računu. Mi prevzamemo obveznost in na papirju je navedeno, da 
bomo ta denar zagotovili. Likvidna sredstva morajo biti pa takrat zagotovljena, ko imamo 
zapadlo plačilo. Seveda, če na računu denarja ni, takrat ko je plačilo zapadlo, pomeni, da 
ne bomo plačali, kar pomeni, da če mi v tridesetih dneh, ko je račun potrebno plačati, 
nimamo denarja, nas lahko terjajo za zamudne obresti tisti, ki pač pričakujejo plačilo. Se 
pravi, če nimamo likvidnih sredstev tako na zalogi, kot smo jih imeli prejšnja leta in to se 
dogaja v celi Sloveniji, ne samo pri nas, saj imajo vse občine velike probleme z 
likvidnostjo, mislim, da je zelo  neodgovorno, da prevzamemo neko obveznost, pri čemer 
vemo, da bo naslednji mesec račun v hiši, mi pa sredstev za to ne bomo imeli in bomo 
zato plačevali zamudne obresti, dokler ne bomo imeli likvidnih sredstev za plačilo. To je 
enako kot doma. Eno je tvoj načrt, kaj boš ti počel, če pa tega denarja dejansko ne dobiš 
noter na začetku leta, pač narava proračuna je taka, da denar priteka mesečno, 
dohodnina, večina prihodkov je pa ali ob investicijah z zamikom, če gre za evropska in 
državna sredstva oziroma v drugi polovici leta in takrat se lahko sprostijo tudi vse 
določene aktivnosti povezane z investicijami. To je problem, ki ga ima celotna Slovenija, 
vse občine. Saj tudi mi nismo nobena izjema.  
 Realizacija o kateri govorimo, da je nekje nižja. Če gremo podrobno prebirati v 
obrazložitvah posebnega dela proračuna tudi pri postavkah in to sem tudi sama navedla 
v začetku izvajanja ravno zaradi likvidnostnih problemov in zamikov, ker ne veš, koliko 
boš dobil dejansko prilivov od načrtovanih, so določena plačila zapadla v leto 2015, kar 
pomeni, da svetovalci so lahko prevzeli tudi obveznosti v 2014, izvedli tisto, kar je 
potrebno, vendar je bilo plačano v začetku leta 2015. To je pri postavkah, kjer se je to 
dogajalo, tudi navedeno.  
 Mislim, da se trudimo narediti čim boljše, seveda plani so eno, realizacija je pa 
nekaj drugega. Skušamo se vedno približati temu, da pridemo k optimalnemu planiranju, 
vendar življenje je pa tako, da realnost pride prevečkrat okoli. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Tomaž Slokar, izvolite. Se odpoveduje. Še kdo? Zaključujem razpravo.  
 Na glasovanje dajem predlog, da se sprejme Zaključni račun proračuna 
MONG za leto 2014. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon,Tatjana 
Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj,Tadej Pišot, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Zaključni račun proračuna MONG za leto 2014 je bil sprejet. 
 

PRILOGA 20 
 
 
 
7. točka dnevnega reda 
 Predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu MONG 
 
Matej Arčon, župan: 
To je obravnavala statutarno-pravna komisija. Predsednik Jožko Leban, izvolite. 
 
Poročevalec: Jožko Leban, predsednik statutarno – pravne komisije 
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Statutarno-pravna komisija je 1. 4. obravnavala predlog, ki ga je podal župan, in sicer za 
obvezno razlago termina »koristna površina« in predlog je bil, da se izraz »koristna 
površina« v odloku imenuje drugače, in sicer, da se uporablja termin »uporabna 
površina«. To pa zaradi tega, ker je v odloku naveden termin »koristna površina« skladno 
s standardi JUS, ki pa ne veljajo več.  
 Komisija je ta predlog obravnavala in potrdila oziroma predlaga mestnemu svetu, 
da sprejme besedilo tako, kot je v predlogu sklepa navedeno. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Tudi odbor za prostor na predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu MONG nima pripomb. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Če je ni, zaključujem.  
 Na glasovanje dajem predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu MONG. Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, 
Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Obvezna razlaga je bila sprejeta. 

PRILOGA 21  
 
 
 
8. točka dnevnega reda 
 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
 opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka 
 za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici  
 
Matej Arčon, župan: 
Načelnica Aleksandra Torbica, izvolite. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Pred vami imate predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območju 
Ob železniški postaji v Novi Gorici. Gre za odlok o spremembah in dopolnitvah odloka.  
 Odlok o programu opremljanja za to območje smo v prejšnji sestavi mestnega 
sveta sprejeli, mislim, da je mestni svet sprejemal prvič za območje tako imenovanega 
Lokacijskega načrta Ob železniški postaji. Kot veste, gre za območje, kjer je bilo v 
preteklosti mnogo aktivnosti. Glede na to, da ko je bil sprejet lokacijski načrt in kasneje, 
ko je bil sprejet dejansko OPPN, tako za območje Sever, kot za območje Jug, ni bil 
dejansko sprejet program opremljanja in zato, da bi lahko odmerili komunalni prispevek, 
se je lani končno sprejelo program opremljanja, na podlagi katerega se je lahko ugotovilo, 
katere so obveznosti investitorja, ki je še pri življenju, ločilo to tripartitno predhodno 
pogodbo opremljanja na dva dela in s tem sprostilo tudi območje Primorja za potencialne 
druge investitorje ter seveda dalo občini s tem podlago, da pristopi k obračunu 
komunalnega prispevka, predvsem v tistem delu, ko gre za trgovski center. 
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 Kar se tiče v zvezi s spremembami. Spremembe nastajajo s tega naslova, da je 
bila glede na kompleksnost zadeve seveda po sprejemu odloka programa opremljanja, 
temeljito pregledana vsa dokumentacija in prišlo je do nekih ugotovitev zaradi odstopanj v 
določeni dokumentaciji in zaradi tega, da so stvari skladne s prostorskimi akti po vseh 
njihovih delih. Tu se dejansko sprejema sprememba, na podlagi katerega je možnost 
seveda pridobiti predvsem zemljišča, ki so potrebna za ustrezno ureditev Prvomajske 
ulice.  
 Za več in podrobnejša vprašanja so tu prisotni pripravljavci odloka.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za prostor? Ni pripomb. Odbor za gospodarstvo je tudi to obravnaval. 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Odbor ni imel pripomb in smo sprejeli soglasno.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Valter Vodopivec. Izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte, pri tej zadevi je vsaj z mojega zornega kota dosti vprašanj in nejasnosti.  
 Pravkar smo slišali, da smo ne dolgo nazaj sprejeli program opremljanja in je bil 
predstavljen kot dokument ena A s črtico, če prav razumem, ker smo ga potrdili in sprejeli 
z večino glasov. Potem pa je bilo ugotovljeno, da nekaj ni v redu.  
 Sam iz tega predloga sprememb programa opremljanja ne znam razbrati, kaj se 
spreminja, kje so vse tiste ugotovitve, ki jih je omenila sedaj načelnica, da je potrebno 
pač spremeniti ta program opremljanja. Sprašujem se tudi, da ne bomo čez dva meseca 
spet sprejemali spremembe programa opremljanja in se ne morem znebiti vtisa, da nekdo 
ali dela sproti, nekaj pripravlja, ali pa da vsak, ki pride mimo, predlaga spremembo in mi 
jo sprejemamo. 
 Ampak se vrnem malo nazaj. Sam sem ta mestni svet oziroma ne mestni svet, se 
opravičujem, župana in upravo spraševal, kaj je z  izgradnjo odvodnika oziroma kaj je z 
unovčevanjem garancij. To sem samo mimogrede omenil. Sedaj sprašujem nekaj 
drugega. Predpostavljam, da objekt Supernova obratuje z uporabnim dovoljenjem. Po 
mojem vedenju je za uporabno dovoljenje potrebno ali potrdilo o plačilu komunalnega 
prispevka ali pa izjava, da je, ker je po mojem spominu bila podpisana urbanistična 
pogodba, potrebno predložiti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja izjavo, da je bila 
urbanistična pogodba izvršena. 
 Mene zanima, če je bila podana taka izjava, kdo jo je podpisal? Kajti 
predpostavljam, glede na to, da sedaj poslušamo, da bomo odvodnik gradili mi, da bo 
unovčena garancija, da pač tista urbanistična pogodba ni bila izvršena. To je za moje 
odločanje sploh o tej zadevi ključnega pomena. Ko bom dobil ta odgovor, potem se bom 
po mojem občutku znal pravilno odločiti, sicer ne morem podpirati takih sklepov, da vsaka 
dva meseca spreminjamo program opremljanja.  
 
Matej Arčon, župan: 
Na del vaših vprašanj bo odgovoril Igor Grmek, ostala vprašanja in vaši pomisleki ne 
sodijo glede na točko dnevnega reda, kjer govorimo o Odloku o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero 
komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici.  
 Dodal bi pa še to. Če bi takrat, ko je bil sprejet OPPN, vemo kdaj in v katerem 
obdobju, in takoj sprejet program opremljanja in za tem podpisana pogodba, bi se sedaj o 
tem ne pogovarjali tu. Tako, da gasimo staro situacijo in urejamo dejansko dokumente, 
da na ustrezen način zaključimo to zgodbo, kar se tiče teh dveh OPPN-jev.  
 Izvolite, replika. 
 



  

27 

Svetnik Valter Vodopivec: 
Mi smo sprejemali na dveh ali treh sejah nazaj program opremljanja OPPN, ki je bil 
izdelan leta 2012, če se prav spominjam. Kaj je počel in v katerih predalih je čakal ta 
program opremljanja od leta 2012 do danes, veste vi, ne jaz. Dejstvo pa je, da je ta 
program opremljanja bil narejen po tem, ko je očitno postalo jasno, da ne bo realizirana 
urbanistična pogodba oziroma, da tisti, ki so se obvezali s pogodbo z mestno občino, da 
bodo zgradili odvodnik, uredili Prvomajsko cesto in ne vem kaj, očitno so od te namere ali 
pa od te obljube odstopili.  
 Župan, zato ne mi reči, da to ni povezano. Zadeva je še kako povezana, ali pa se 
vleče toliko časa, da se je med tem časom že zamenjal mestni svet in da večina 
svetnikov ne pozna te zgodovine, zato bodite korektni in predstavite zadevo v celoti.  
 Še enkrat pa sprašujem, ker ni jasno, zakaj in v katerih točkah se spreminja, ali pa 
je potrebno spremeniti, sprejeti spremembo odloka o komunalnem opremljanju tega 
območja?  
 
Matej Arčon, župan: 
Če bi pozorno poslušal načelnico, bi verjetno vsaj delček tega odgovora že dobil, sicer pa 
bi prosil Igorja Grmeka, da odgovori na to vprašanje. 
 
Igor Grmek, predstavnik podjetja Biro Obala, Koper: 
V bistvu bom podal odgovor na vprašanje, zakaj se spreminja odlok o programu 
opremljanja. Odgovor je preprost.  
 Občina je po sprejemu programa opremljanja pristopila k njegovem izvajanju in 
sicer v smislu urejanja Prvomajske ulice. Pri pregledu projektne dokumentacije je bilo 
ugotovljeno, da takratna projektna dokumentacija na podlagi katere je bil izdelan  prvotni 
program opremljanja, ne vsebuje vseh sestavin, ki so določene v OPPN-ju in pa zaradi 
tega, ker je potrebna dodatna avtobusna postaja za krožiščem Gostol v smeri proti 
Erjavčevi in so bila potrebna tudi dodatna zemljišča. Potrebno je bilo pridobiti dodatna 
zemljišča od investitorja in to pomeni dodatne stroške, ki jih je potrebno upoštevati v 
programu opremljanja. To je bistvena stvar. 
 Potem pa smo uporabili še zadnje podatke zemljiškega katastra in pač dopolnjeno 
to projektno dokumentacijo oziroma vsaj situacijo projektne dokumentacije. To je toliko o 
tem zakaj je potrebno sprejeti spremembo programa opremljanja.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Tomaž Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Sedaj upam, da me ne boste opozorili, da govorim zunaj konteksta. Sam v bistvu v 
predlogu odloka o spremembah nimam nekih velikih težav, ker mislim, da gre bolj, tako 
nam je bilo vsaj predstavljeno, za neke tehnične uskladitve.  
 Glede na to, da smo tu novi svetniki, pa smo bili tudi v prejšnjem mandatu novi 
svetniki in smo tudi takrat že o teh stvareh nekaj poslušali, pa mislim, da je prav, da nam 
župan oziroma občinska uprava poveste, vsaj da to pokomentiram.  
 V bistvu mestni svet ob zaključku prejšnjega mandata in tudi s tem odlokom samo 
legitimira določene postopke in dejanja iz preteklosti. Tudi ko beremo to današnjo 
dokumentacijo in priloge, se lahko človek malo nasmehne. Namreč, tam noter piše, kako 
se bo gradila Supernova, Obi in tako dalje, vemo pa, da vse skupaj tam stoji že leta in 
leta. Tako, da cel postopek izgradnje teh objektov in opremljanja teh zemljišč je že 
sporen in najbrž po mojem mnenju tudi ni bil izpeljan skladno z državno in lokalno 
zakonodajo. Mislim tudi, da je treba stvari urediti in od neke točke dalje delati po 
predpisih. Vendar mislim, da je treba tudi če dvignemo roko in to naredimo z neko mero 
zadoščenja oziroma zaupanja, da se take stvari ne bodo več dogajale. Ker tak način  
vodenja poslov poznamo tudi iz krožišča na Grčni, poznamo iz Ede centra in to ni prva 
zadeva, ki jo moramo požreti. Požreti smo morali tudi zadevo okrog SGP-ja, ki je bila tudi 
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zatečeno stanje in v bistvu problemiziram dejstvo, da se nikoli pač ne opozori na to, da za 
temi dejanji, ta dejanja niso imaginarna, ampak za to stvarjo je pač nekdo stal in so te 
stvari tudi za nekoga odgovornost.  
 V kontekstu tega in tudi obravnave naslednje točke v zvezi s Stanovanjskim 
skladom pozdravljam tudi to, da so se tudi na to temo začeli prebujati lokalni mediji, tako 
kot danes v komentarju v Primorskih novicah končno nekdo napiše, kako se vodijo posli v 
naši občini, v bistvu, da pod mizo in za interese posameznikov.  
 Župan, upam, da bomo s tem prekinili in kar je treba povedati, je treba povedati in 
se od sedaj naprej drugače obnašati.  
 
Matej Arčon, župan: 
Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Imam bolj vsebinsko vprašanje. Tu beremo, da bodo skupni stroški skoraj 15 milijonov za 
primarno in sekundarno infrastrukturo in to v letih 2015 in 2016. Sedaj smo že v prvi 
tretjini leta 2015 in s tem, ko smo za letos po planu za čistilno napravo premikali vse 
projekte iz leta 2015 na leto 2016 in nadalje me zanima, ali bo to preskočilo ostale 
projekte, ki že čakajo na naslednje leto? Torej, to je kar nekaj denarja. 15 milijonov je 
spet tretjina vseh sredstev proračuna.  
 Druga moja pripomba je pa na to, da se tisto krožišče pri »remizi« skoraj tesno 
naslanja na »remizo«. Ne vem, če bomo o »remizi« kako drugače govorili o tistem 
prostoru, vendar bo potem tam že bila ovira - krožišče, če se lahko tudi to upošteva.  
 
Matej Arčon, župan: 
Prosim za odgovor. 
 
Igor Grmek, predstavnik podjetja Biro Obala, Koper: 
Ne vem, kje ste videl skupnih stroškov za 15 milijonov. Kot tu gledam jih je za dodatno 
infrastrukturo 8.035.000,00 EUR, za sekundarno infrastrukturo območje Sever 
1.104.000,00 EUR, pa za sekundarno infrastrukturo Jug 2.282.000,00 EUR. Kaj sedaj to 
pomeni? Infrastrukturo za Jug se bo gradilo ali pa bo gradil investitor za območje Jug.  
1.104.000,00 EUR je zgradil že investitor v območju Sever in 8 milijonov se pa razdeli na 
investitorja, se pravi plača jih investitor v območje Jug  in investitor v območje Sever in 
delno tudi občina, zato, ker gre za primarno infrastrukturo, ki je pomembna za celotno 
občino. Mogoče ste v 15 milijonov naštel zraven še telekomunikacijsko infrastrukturo, 
elektroenergetsko infrastrukturo in plinovod, ki pa niso komunalna infrastruktura, se pravi 
niso infrastruktura lokalnega pomena. Navedeni so tam samo kot strošek, kot opozorilo, 
kaj bo potrebno zgraditi, ampak financirali jo bodo pa drugi, ne občina. To je glede teh 
stroškov.  
 Kako se bo pa to financiralo po letih? Rekli smo, da je infrastruktura za območje 
Sever že zgrajena, infrastruktura za območje Jug se bo zgradila istočasno ali pa verjetno 
tik pred stanovanjskimi objekti, infrastruktura za območje Sever pa se bo zgradila v 
naslednjem letu oziroma dveh, to pomeni vodovod na Prvomajski in odvodnik na 
Prvomajski. Seveda, to so ti stroški, ki se bodo pokrili iz naslova komunalnega prispevka 
in iz naslova proračuna. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnica Karmen Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Moram reči, da ko sem prebirala to gradivo nisem razumela skoraj nič, sedaj ob razlagah 
razumem še malo manj.  
 Govorimo o tem, da to ne bo imelo nobenega vpliva, berem tu, te spremembe ne 
bodo imele nobenega vpliva na proračun, istočasno v obrazložitvi prebiram, kako bomo 
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mi urejali Prvomajsko ulico in mislim, da odvodnik v Sočo, vodovod in urejanje krožišč in 
še kaj, kar je po moje primarna infrastruktura, bomo financirali iz proračuna. Seveda se 
mi poraja vprašanje, kako je to mogoče, ker ko je bila podpisana takrat pogodba za 
Supernovo, z Immorentom in potem s Primorjem za stanovanja, takrat še kot novinarka, 
smo vsi mediji poročali o tem, kako bomo vse to dobili, pač zato, ker bomo tu dobili 
investitorje. Sedaj, ko teh investitorjev ni več, to nam je jasno. Ves čas smo poročali tudi 
o tem, da se bodo unovčile bančne garancije. Župan, vi lahko rečete, da to ni stvar tega, 
ampak sama sprejemam nek akt, za katerega se mi zdi, da bo posledica to, da bomo mi 
gradili nekaj, kar je bilo obljubljeno, da bodo gradili drugi in bančnih garancij pa kolikor 
vem, nismo unovčili. Ne mi reči, da to ne sodi zraven tega vprašanja. Sodi v sklop tega 
vprašanja.  
 Kako naj glasujemo za nekaj, ko ne vemo, kakšne posledice bo prinašalo? Lahko 
se vam zdi smešno, da ne razumemo, ampak saj pravim, bolj ko poslušam razlage, bolj 
vidim, da bomo kar nekaj milijonov vlagali mi v infrastrukturo, ki je bila obljubljena, da jo 
bodo delali drugi. 
 
Matej Arčon, župan: 
Glejte, to je odlok, ki je bil že sprejet na občinskem svetu. Gre za manjšo spremembo 
tega odloka in gre za podlago, za katero je lahko dejansko občina na varni strani za 
sklenitev in uresničitev tiste urbanistične pogodbe. To je bilo povedano. Ne bom se oziral 
nazaj v preteklost. Bi povedal pa to, da so bančne garancije s strani Immorenta še vedno 
v hiši in želimo to zgodbo do konca maja zaključiti. Dobili smo neko ustrezno rešitev, da 
to zadevo zaključimo. Potrebujemo, da je ta odlok narejen tako, kot je potrebno v skladu 
z že obstoječo dokumentacijo.  
 Direktorica je prosila za besedo, izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 
Seveda eno je zgodba iz preteklosti, ki sem jo na odborih zelo na kratko obrazložila. V 
preteklosti je dejansko bila sprejeta neka pogodba, če rečem, da je bil postopek od Ž do 
A, namesto od A do Ž. Najprej je bila sprejeta pogodba na nekih idejnih zasnovah in tam 
so nastale tudi obveznosti na podlagi ocenjenih vrednosti, ki so seveda danes zelo 
drugačne, kakor so bile takrat. Dane so bile bančne garancije. Ena od pogodbenih strank 
je v tem času seveda že ukinjena. Svojo obveznost, ki jo je imela, je delno izpeljala,  
delno pa ne, v tistem delu smo tudi unovčili bančno garancijo, druga pogodbena stranka  
je v tem času zgradila trgovski center. Žal je pogodba takrat imela takšno določilo, da se 
ji na vsakokratno vlogo gradbenega dovoljenja izda potrdilo o plačanem komunalnem 
prispevku, ker pač imajo bančno garancijo pri nas in tudi druge izbire ni bilo, kot da se je 
to izdalo, dejanskega komunalnega prispevka pa niso plačali. Seveda obračun je bilo 
treba izdelati, odločbo o komunalnem prispevku pa se lahko naredi šele na podlagi 
programa opremljanja. 
 Prvi poskus programa opremljanja je bil v letu 2012, takrat je bilo to umaknjeno iz 
seje, ne vem razlogov in tudi jih ne nameravam iskati. Mi smo potem seveda iskali druge 
rešitve, poskusili nekako spremeniti, vendar je bil vedno ta problem. Eno podjetje je šlo v 
stečaj, drugo je še živo, veselo dela in posluje. Pogodba, ki je bila takrat sklenjena, je bila 
sklenjena po ne pravem postopku. Pač tako je bila sklenjena. Odločitev je bila takšna, 
verjetno če bi bila takrat izvedena celotna pogodba bi to bilo zelo dobro. Časi so se med 
tem spremenili. Seveda denarja je bilo tako na njihovi strani kot na naši strani vedno manj 
in prišli smo do tega, da je treba to nekako rešiti. Vemo pa, da nikakor se ne bi mogli 
izogniti temi, da obračunamo komunalni prispevek, ker je to naša zakonska obveza, zato 
smo pristopili k resni pripravi programov opremljanja, pri čemer smo sedaj upoštevali vse 
vrednosti tistega kar pač je in načrtih, ki so sedaj detajlno izdelani, ne pa po ocenah nekih 
idejnih zasnov, ki so bile do takrat pripravljene.  
 Takšen je bil rezultat lani, ko smo sprejemali odlok, dejansko pa je potem bilo 
potrebno še pripraviti izvedbeni načrt, vmes je tudi prišla razprava, kako pridobiti 
zemljišča pri Gostolu, ki nimajo nobene povezave z investitorjem na tem področju. 
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Namreč, zamika se parkirišča, en del parkirišč nam mora odstopiti Gostol zato, da bo 
tako kot je bila načrtovana Prvomajska tudi to izpeljano in pri tem se je prikazalo, da  
določene stvari še nismo vključili oziroma zemljišča, ki jih ima v lasti Immorent in zaradi 
tega smo tudi morali pristopiti k temu, da dopolnimo, če hočemo imeti pokrito in pridobiti 
zemljišča po takih vrednostih, kot jih pač ocenjujemo ta trenutek, sicer bi ta zemljišča 
morali tudi odkupiti od njih, ker bi to potrebovali za izvedbo celotnega projekta 
Prvomajske. 
 V tem delu je bilo veliko razprave tudi o odvodniku. Seveda je odvodnik ena od 
pomembnejših stvari, ki jih bo treba izpeljati v naslednjih štirih letih. Ne govorimo samo o 
odvodniku na Prvomajski, govorimo tudi o odvodniku, ki bo poskrbel za odvodnjavanje 
izpod pobočja Kekca. To je zelo obsežna investicija, ki  bo razbremenila severni del Nove 
Gorice tako, da se bo lahko tam tudi gradilo. Vemo, da je ta trenutek to vse poplavno 
ogroženo in tudi ta del je bilo potrebno temeljito pregledati in oceniti kakšna bo rešitev z 
odvodnikom za naprej. Pripravljavci so se temeljito poglobili v te zadeve. Obremenitev za 
odvodnik, ki je seveda v tem delu Prvomajske tudi zelo velika in jo je bilo potrebno v 
kalkulirati.  
 Mislim, da je ta pripravljen odlok takšen, da bo saniral vse probleme, ki smo jih 
imeli v preteklosti in nekako bomo lahko obračunali komunalni prispevek. Vrednosti, ki jih 
bomo s tem pridobili so približno takšne, kot imamo mi bančnih garancij z vsem, kar je 
bilo narejeno in kar še bo narejeno. Seveda bo pa tekla verjetno izvedba z naše strani. 
Če pa pričakujemo, da bo to zgradil eden od treh pogodbenih partnerjev, pri čemer je 
drugi že mrtev, potem seveda lahko tudi pri tem vztrajamo in ne bomo sprejeli programa 
opremljanja. Mi bomo v prekršku, ker ne bomo mogli obračunati komunalnega prispevka 
in istočasno bomo verjetno končali tudi na sodišču.  
 To je vse kar lahko povem. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Kje smo končali? Da bomo končali na sodišču. Če prav razumem, štiri leta, g. župan, ste 
potrebovali, da smo sprejeli program komunalnega opremljanja, sprejeli smo ga 
septembra 2014 in sedaj po sedmih mesecih sprejemamo spremembe tega programa. 
Zato, da bomo lahko obračunali komunalni prispevek, ki smo ga dolžni obračunati po 
zakonu. Če nimaš osnove za obračunati, razumem. Zanima me, rekel ste gospod, 
projektna dokumentacija oziroma prejšnji program opremljanja ne vsebuje vseh sestavin, 
ki so potrebne za izvedbo OPN. Drži? To sem razumel. 
 
Matej Arčon, župan: 
Dajte postaviti vprašanje do konca, da ne bo nastala neka razprava. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Vprašanje je to. Če sem prav razumel, delamo to spremembo tudi zato, ker tisti prejšnji 
dokument ni imel vseh sestavin, ki so potrebne za izdelavo OPPN-ja. Če je to res, se 
sprašujem, kdo je delal prvi dokument? Koliko smo ga plačali? Koliko smo plačali sedaj 
za to spremembo po sedmih mesecih? Ta del me zanima. Razumem, niste vedeli, da so 
nekatera zemljišča, ki so v lasti Gostola, potrebna za izdelavo ne vem česa. Zakaj niste 
vedeli tega? Niste vedeli, da bo potrebno odkupiti od Immorenta še neka zemljišča, zakaj 
niste vedeli tega? To me zanima. Kaj se je pokazalo novega, da smo začeli pripravljati ta 
dokument? 
 
Matej Arčon, župan: 
Načelnica. 
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
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Bom poskušala na to vprašanje odgovoriti čim bolj preprosto.  
 Izvedbeno projektno dokumentacijo je v sklopu projektiranja ceste imel za izdelati 
investitor, ki bi jo moral predati občini takrat, ko bi bila Prvomajska zgrajena. Zgodba se je 
ustavila nekje na sredi poti. Ta dokumentacija je v določenem dokumentu sicer prišla v 
hišo kot informacija in so bile podane tudi pripombe v nekem času na to, da ta projektna 
dokumentacija ni ustrezna. Ampak so šle stvari svojo pot. Ko smo sedaj začeli pripravljati 
dokumente zato, da bi lahko prevzeli zemljišča v last in da bi lahko dejansko vse tiste 
pogodbe, ki jih je treba na podlagi programa opremljanja skleniti, sklenili na ustrezen 
način, smo vse pregledovali in ugotovili, da tisti dokumentaciji manjkajo še določene 
vsebine, ki jih bomo morali še dopolniti, tudi to je strošek, ki ga bomo morali upoštevati in 
so potrebna zemljišča za to, da se na ustrezen način lahko s projektira do konca 
Prvomajska ulica. To so avtobusna postajališča, pa širina zelenice, pa tudi ne nazadnje 
to kar je prej vprašal g. svetnik Peršič, povezane z dostopnostjo - krožiščem ob »remizi«. 
 Upam, da sem pojasnila. 
 
Matej Arčon, župan: 
Replika. Izvolite svetnik Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Sedaj že nekako slutim, kakšno igro se greste. Oni bi morali pripraviti dokumentacijo, pa 
je niso, potem pa so jo pa dali v hišo, smo sicer precej časa pregledovali, potem smo pa 
ugotovili, da je treba kupiti. Štiri leta je občinska uprava pripravljala dokument. Sprejeli 
smo ga septembra 2014 tik pred volitvami, na silo in sedaj po sedmih mesecih ga spet 
sprejemamo. Ne vem. Mogoče mi boste lahko malo kasneje bolj na široko razložili, ta 
trenutek nisem sposoben dojeti. 
 
Matej Arčon, župan: 
Mislim, da je tudi že direktorica povedala, da smo vedno iskali rešitve, kako to zapleteno 
in ne enostavno situacijo zaključiti. Prvi poskus je bil takoj po enem letu in pol prejšnjega 
mandata in smo dali na mestni svet točko, da se sprejme program opremljanja, ker se 
nam je zdelo to edina prava in zakonita pot. Na pobudo svetnika, ki ga ni več med nami, 
se je mestni svet odločil in to točko umaknil iz dnevnega reda. Vmes smo iskali še vse 
druge možne opcije in zato je pač prišlo, bom rekel v enem konsenzu, da se vendarle ta 
program opremljanja sprejme, zato je bil tudi sprejet. Sedaj so pač prišla še nova dejstva 
glede na dokumentacijo in se ga dejansko v enem delu korigira.  
 Kar se tiče predloga sklepa, ki ga je podal svetnik Valter Vodopivec, da se župana 
zadolži, da do naslednje seje mestnega sveta odgovori na vprašanje svetnika Vodopivca, 
ali je objekt Supernova pridobil uporabno dovoljenje na podlagi izjave, da so izpolnjene 
obveznosti iz urbanistične pogodbe in če je, kdo je podpisal takšno izjavo s strani MONG, 
je odgovorila že direktorica občinske uprave. Izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž,  direktorica občinske uprave MONG: 
Izjava, da je komunalni prispevek poravnan je potrebno podati pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja, ne uporabnega dovoljenja. Določilo je bilo tako napisano v 
pogodbi iz leta 2008 in dejansko smo te zadeve tudi tako izdali za tiste objekte, ki so bili 
grajeni prej in potem, še pred našim mandatom in kasneje. Uporabno dovoljenje nima pa 
nobene veze s tem. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Župan, saj se bom pustil podučiti. Ampak vem, da je za pridobitev gradbenega dovoljenja 
potrebno potrdilo o plačilu komunalnega prispevka, če pa tega plačila ni in je sklenjena 
pogodba, da bo investitor v zameno za oprostitev za plačilo komunalnega prispevka 
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zgradil ne vem kaj, potem je predpostavka, če dovolite direktorica, predpostavljam, da 
pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja je treba podati neko izjavo, da je ta investitor 
izpolnil svoje obveznosti iz urbanistične pogodbe, ki nadomešča plačilo komunalnega 
prispevka. Da plačilo komunalnega prispevka ni bilo plačano, da ni bilo izvedeno, se 
verjetno vsi strinjamo. Saj ga verjetno ni bilo mogoče izračunati, če smo sprejeli šele 
sedaj program opremljanja in tako naprej.  
 Moje vprašanje je preprosto. Lahko, da ni strokovno, to dopuščam, vendar dajte 
mi pojasniti. V kateri točki mestna občina drži za besedo ali pa za pogodbo investitorja, 
da preden začne uporabljati objekt, za katerega ni plačal komunalnega prispevka, ampak 
se je obvezal, da bo zgradil nekaj drugega, da izpelje to obvezo? Vem, da je bila ta 
pogodba zavarovana z garancijo. Vendar ta garancija ali je bila unovčena? Če ni bila 
unovčena … 
 
Matej Arčon, župan: 
Ne, je še veljavna in jo imamo v hiši. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
V redu. Vesel bi bil, da bi mestnemu svetu transparentno pojasnili, kako je tekel ta biznis.  
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Veličkov, razpravo ste že imel. Izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Sam bom podprl ta dokument, da se razumemo. Ampak župan, štiri leta in pol vašega 
mandata traja, da sprejmemo dokument, na podlagi katerega bo mogoče obračunati 
komunalni prispevek za največji gospodarski objekt v naši občini. Ne se izgovarjati 
prosim na mestnega svetnika, ki ga ni več tu, ki je predlagal… 
 
Matej Arčon, župan: 
In tudi na vas… 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
In tudi na mene in tudi na ostale mestne svetnike, ki so sprejeli tisti umik, zato, ker veste, 
zakaj je predlagal tisti umik in ta dokument ni niti senca tistega, ki je bil leta 2012. Štiri 
leta in pol za to, da bomo imeli sploh podlago obračunati komunalni prispevek.  
 Predlagam vam, da se malo pogovorite z vašimi strokovnimi službami, kaj 
počnejo na tej občini in da pokličete nekoga na odgovornost.  
 
Matej Arčon, župan: 
Glejte, te vaše kritike je ne sprejmem. Zadeva je resnično dolga in izredno kompleksna. 
Si lahko pa tako jaz kot tudi direktorica vzamemo čas in vas sprejmemo na en pogovor in 
vam detajlno obrazložimo in verjetno boste tudi lažje razumel, zakaj je toliko časa bilo 
potrebno za to. 
 Če ni več razprave, dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero 
komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici.  Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Gregor 
Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
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Svetnik Valter Vodopivec, ali ste zadovoljen z mojim ustnim odgovorom in direktorice 
občinske uprave, ali vztrajate s tem sklepom, ker ste ga dobil že na seji?  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Župan, sedaj pa se dajmo zmeniti. Zadnjič ste rekli, da mora priti po elektronski pošti.  
 
Matej Arčon, župan: 
Da, smo, če vztrajate ali pa umikate. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Vztrajam, saj mi niste odgovoril na tam postavljeno vprašanje, z odgovorom nisem 
zadovoljen. Če bodo mestni svetniki - kolegice in kolegi mislili drugače, ne bom nič zaradi 
tega užaljen. 
 
Na glasovanje dajem predlog dodatnega sklepa, da se župana zadolži, da do naslednje 
seje mestnega sveta odgovori na vprašanje svetnika Valterja Vodopivca, ali je objekt 
Supernova pridobil uporabno dovoljenje na podlagi izjave, da so izpolnjene obveznosti iz 
urbanistične pogodbe in če je, kdo je podpisal takšno izjavo s strani MONG. Glasujemo.  
 
Od 28 svetnikov jih je 8 glasovalo za, 11 proti. 
ZA so glasovali: Ana Jug, Matija Klinkon, Uroš Komel, Klemen Miklavič, Tanja Pipan, 
Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Tomaž Jug, 
Miro Kerševan, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Anton Peršič, 
Tadej Pišot, Karmen Saksida. 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Vseeno se lahko zglasite pri pristojnih službah in vam bomo pokazali tudi vso 
dokumentacijo, če vas tudi detajlno zanima. 
 

PRILOGA 22, 23 
 
 

 
9. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o izvedbi neodvisnega pregleda poslovanja javnega sklada 
 Stanovanjski sklad MONG  
 
Matej Arčon, župan: 
Predlog sklepa je bil pripravljen v skladu z dogovorom na sestanku vodij svetniških 
skupin in na podlagi svetniških vprašanj, ki so v prilogi tega gradiva.  
 Včeraj smo se tudi dogovorili, da na sejo ne vabimo niti stanovalce, ki so se 
prijavili in kasneje tudi svojo prijavo umaknili in niti direktorico Stanovanjskega sklada, 
ampak, da se na nek način pogovorimo o ustreznostih predlaganih pregledov, jih 
morebitno tudi dopolnimo z  dodatnimi vašimi pobudami, dogovorjeno je tudi bilo, da 
gremo takoj v naročila teh pregledov poslovanja in da ne čakamo dejansko kompletno 
poročilo vseh pregledov, ampak sproti se bo potem vsako poročilo po posamezni točki  
tudi obravnavalo na mestnem svetu.  
 To gradivo je obravnaval tudi odbor za prostor. Izvolite, Aleš Dugulin, predsednik. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Po razpravi je odbor za prostor soglasno sprejel naslednja sklepa: »Odbor za prostor na 
predlog Sklepa o izvedbi neodvisnega pregleda poslovanja javnega sklada Stanovanjski 
sklad MONG, predlaga, da se sklep v točki 1. dopolni z dodatno peto alinejo, ki se glasi: « 
- preveriti skladnost postopka sprejemanja Pravilnika o ravnanju s stvarnim premoženjem 
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Stanovanjskega sklada MONG z veljavnimi predpisi in pristojnostmi ter posledično 
legitimnost uporabe tega pravilnika.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Še kdo od odborov? Odbor za gospodarstvo? Ni imel.  
 Odpiram razpravo. Valter Vodopivec. Marko Tribušon, prosil bi za pet minut, če 
lahko.   
 
 
VODENJE SEJE JE PREVZEL MARKO TRIBUŠON, PODŽUPAN.  
 
 
                Miran Ljucovič                    Matej Arčon     
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                       ŽUPAN                
 
 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Je zelo kratko, če boste poslušal, preden greste ven.  
 Mi predlagamo, da se popravi predlog sklepa, in sicer v prvi alineji, da se pregleda 
javna naročila v obdobju od 2011 do 2014 in pa v drugi točki, da se doda na koncu stavka 
»na majski seji«, torej »Za izbor izvajalcev in izvedbo pregleda se zadolži župana, ki naj o 
ugotovitvah poroča mestnemu svetu na majski seji.« Vsaj o glavnih ugotovitvah. Saj 
boste verjetno naročil več pregledov. Gre za to, da se ne zavlačuje.  
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave MONG: 
Strinjam se s tem, da se nekako lahko dopolni ta predlog sklepa, vendar danes ne 
morem garantirati, da bom imela prve ugotovitve že maja.  
 Mi točno vemo, da bo treba izbrati revizorje oziroma pregledovalce, ni nujno, da 
so to revizorji, lahko bodo za različna področja, lahko dobimo pa tudi družbo, ki bo imela 
vso ponudbo. Ne vem. Mislim, da smo se že začeli malo zanimati in zgleda tako,da bomo 
morali izbirati po področjih. Sama lahko obljubim, da se bomo potrudili in da bomo prišli 
do tega. Običajno se pa ne daje delnih poročil, če bo eno od poročil zaključeno, bo to že 
na majski seji, lahko bosta dve, lahko bodo tri. Po moje bosta dve, ker so zelo hitre in 
kratke zadeve.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Samo kratka replika. Glede na to, da je do majske seje mesec in pol, mislim, da se da 
vsaj nekatere ugotovitve od teh štirih alinej priti do končnih zaključkov. Če se to ne da, 
potem je boljše da nehamo vsi skupaj. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Replik nimamo. Svetnica Tanja Pipan, izvolite. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
V bistvu se najprej zahvaljujem županu, da je uvrstil na to sejo točko dnevnega reda v 
zvezi s Stanovanjskim skladom. Bi pa tudi povedala, da je v bistvu gradivo, ki smo ga 
dobili tako. So eni odgovori na vprašanja, kjer odgovarja Nadzorni svet, na nekatera 
vprašanja direktorica, tako, da v bistvu ni popolnih odgovorov in tudi sama sem namreč 
postavila še več drugih vprašanj, na katera v bistvu nisem dobila odgovorov. Sicer pa 
prvič nisem dobila odgovora glede 11. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada, 
ki govori o tem, da računovodstvo opravljajo delavci sklada, tega odgovora nisem dobila 
in nihče mi tudi ni odgovoril na moje vprašanje vezano na zadevo Composita. Sicer sem 
videla, da so g. Slokarju nekaj odgovorili, ampak Nadzorni odbor meni, da to ni v njihovi 
pristojnosti, tako, da tega odgovora tudi nisem dobila, kar mi je v bistvu žal.  
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 Zato pa se mi je zdelo prav, da če imamo točko, opozorim še na ene 
nepravilnosti, tako, da v bistvu potem lahko tudi revizorji, ko bodo pregledovali gradivo, 
pregledajo še nekatere stvari. 
 Sedaj najprej seveda tudi v zvezi z vprašanji, ki sem jih postavila v zvezi z 
zakonitostmi poslovanja s tremi gospodarskimi subjekti. Odgovor za moje gledanje ni bil 
popoln in bi to tudi obrazložila, in sicer v zvezi s poslovanjem Stanovanjskega  sklada z 
družbo Ara-Keram, d.o.o.. Seveda se ne morem strinjati, da je šlo tu za spoštovanje 
Zakona o javnem naročanju, saj se je Stanovanjski sklad vsaj v enem primeru izognil 
Zakonu o javnem naročanju ter določena gradbena dela razdelil na več sklopov in več 
pogodb, ki so bile pod vrednostjo za katere je potrebno razpis objaviti na portalu za javna 
naročila in je tako zaobšel 12. člen Zakona o javnem naročanju. Če tu izpostavim 
konkreten primer, gre za adaptacijo objekta na Ulici IX. Korpusa, za katerega je v roku 
šestih mesecev sklenilo kar osem pogodb in seveda vse z subjektom Ara-Keram, d.o.o.. 
Kršitev pa je najbolj jasna v primeru, ko se je za isti objekt na isti dan, in sicer 12. 12. 
podpisalo tri pogodbe, in sicer za slikopleskarska dela, za obnovo fasade in za obnovo 
strehe skupaj v vrednosti 61.5000,00 EUR. Vrednost vseh podpisanih pogodb za ta isti 
objekt pa znaša 118.000,00 EUR brez DDV-ja. Tu je jasno, da je šlo za izogibanje 
določbam Zakona o javnem naročanju. Imam tudi kopije teh pogodb pri sebi, če bi si kdo 
želel to pogledati. Podobno se je dogajalo tudi v primerih na objektu v Braniku in v 
Dornberku.  
 Ravno tako lahko trdim, da je tudi pri zadevah najemanja računovodskega servisa 
in pri pravnih storitvah odvetniške pisarne šlo za kršenje zakonodaje, kajti po mojim 
podatkih tudi ni bilo pridobljene niti ene konkurenčne ponudbe, vsaj pri pogodbi z 
Odvetniško pisarno Polanc. Naj pa tu samo spomnim, da je v primeru računovodskih 
storitev bilo plačanih 116.000,00 EUR, na račun odvetniških storitev pa 157.000,00 EUR. 
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada je sicer ocenil, da bi bila pravilna cena za 
računovodske storitve približno 1.600,00 EUR na mesec in pri tem je upošteval, da je 
Stanovanjski sklad plačeval računovodske storitve v vrednosti mesečnega pavšala 
2.680,00 EUR. Vendar če pogledate na stran Supervizorja, se dobi podatek, da so bila 
mesečna nakazila računovodskemu servisu od 2.680,00 EUR pa tudi do 5.440,00 EUR 
na mesec. Torej ne gre samo za preplačilo 1.000,00 EUR in če bi vse to nekako 
preračunala, bi ugotovila, da so bile računovodske storitve preplačane za približno 
55.000,00 EUR. 
 Še bolj v nebo vpijajoče številke pa so seveda pri odvetniški pisarni. Če tu  
omenim samo en račun, da si malo dobimo občutka. V bistvu en račun, ki je bil izstavljen 
v vrednosti 15.600,00 EUR in ga je izstavila odvetniška pisarna za vpoglede v Zemljiško 
knjigo v zvezi z zadevo SGP v enem mesecu. Torej, v bistvu gre za neke aktivnosti, ki jih 
lahko opravimo mi vsi in če malo obvladamo računalnik, dobimo mimogrede te podatke. 
 V skladu z Zakonom o javnem naročanju bi bilo potrebno za naročilo obeh teh 
dveh storitev skladno z zakonom izvesti javni razpis in ga objaviti na portalu javnih naročil 
in Stanovanjski sklad bi pri tem moral upoštevati tudi celotno obdobje naročila in seveda 
tudi to pomnožiti z oseminštirideset mesecev, o čemer zelo jasno govori tudi 14. člen 
Zakona o javnem naročanju.  
 Druga zadeva je zadeva Composita. Tudi tu mislim, da gre za nezakonitosti, 
čeprav mi Nadzorni svet na to vprašanje ni odgovoril. Danes smo lahko tudi v Primorskih 
novicah prebrali nekaj o tem. Mestni svet je namreč na svoji 22. seji maja 2008 sprejel 
sklep o soglasju k prodaji namenskega premoženja zemljišča na območju Rožne doline 
III. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim svetnico, če lahko počasi zaključi. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Saj bom takoj, bom uporabila še tri minute za svetniško skupino, če lahko. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim, da drugič to poveste na začetku. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
V 2. členu tega sklepa je mestni svet naložil stanovanjskemu skladu, da mora biti kupnina 
iz naslova prodaje teh zemljišč poravnana v zakonsko predpisanem roku ob sklenitvi 
pogodbe o prodaji. Stanovanjski sklad pa je samovoljno v pogodbo o prodaji teh zemljišč 
rok plačila spremenil, in sicer tako, da bo del kupnine plačal ob pridobitvi gradbenega 
dovoljenja za komunalno opremo. Stanovanjski sklad torej ni upošteval sklepa mestnega 
sveta in kupec ni poravnal kupnine v celoti. Še več. Stanovanjski sklad je za del plačane 
kupnine nastopil kot zastavitelj v korist banke, ki je kupcu dala kredit za plačilo kupnine. 
Po mojih podatkih je banka kateri je Stanovanjski sklad zastavil še neplačane 
nepremičnine, že podala predlog za izvršbo v breme Stanovanjskega sklada. Torej se 
lahko zgodi, da bo Stanovanjski sklad zaradi neupoštevanja sklepa  mestnega sveta ostal 
brez zemljišč na območju Rožne doline in tudi brez dela kupnine za ta zemljišča. 
 Mislim, da sem tu navedla še kar nekaj obrazložitev, ki terjajo, da se predlagani 
sklep sprejme, s tem, da bi tu upoštevali to, kar je predlagal že svetnik Valter, se pravi, da 
bi do majske seje prišli do tistih sklepov, ki bi jih pač dobili in da bi tisto obravnavali.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Aleš Markočič, izvolite. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Pri tej točki smo govorili že veliko, pa tudi prebrali o povišanju cen za neprofitna 
stanovanja in sam bi tu podal dodaten sklep, ker razumem, da gremo vsi v smeri, da se 
bomo strinjali s pregledom delovanja samega sklada, da bi do tega časa dokler ne pride 
končno poročilo, ohranili višino najemnin za neprofitna stanovanja pred samim 
povišanjem.  
 Tako, da predlagam, da bi mestni svet sprejel sklep, da mestni svet nalaga 
Stanovanjskemu skladu, da do zaključka pregleda delovanja samega sklada ne 
zaračunava višjih najemnin neprofitnih stanovanj, temveč ohrani višino najemnin pred 
povišanjem.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Župan, izvolite.  
 
Matej Arčon, župan: 
To pobudo bi vam mogoče dopolnil, kako ste že prebrali, do zaključka pregleda 
delovanja. Menim, da do tistega pregleda, ki se tiče tega dela oziroma obračuna 
neprofitnih najemnin. Ker to je vezano na ta pregled, na plačevanje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ali je še kdo prijavljen na razpravo? Ni prijavljenih.  
  Dajem na glasovanje predlog odbora za prostor, ki predlaga, da se sklep v 
točki 1. dopolni z dodatno peto alinejo, ki se glasi: «- preveriti skladnost postopka 
sprejemanja Pravilnika o ravnanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada 
MONG z veljavnimi predpisi in pristojnostmi ter posledično legitimnost uporabe 
tega pravilnika.« Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Klemen 
Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, 
Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
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Predlog je bil sprejet. 
 
Sedaj prosim svetnika Markočiča, da prebere predlog. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
»Mestni svet nalaga Stanovanjskemu skladu, da do zaključka pregleda delovanja 
samega sklada vezano na ceno neprofitnih stanovanj, ne zaračunava višjih najemnin 
neprofitnih stanovanj, temveč ohrani višino najemnin pred povišanjem.« 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Predsedujoči, tak sklep zelo podpiram. Vendar sprašujem strokovne službe občinske 
uprave, ali mestni svet lahko naloži tako obvezo Stanovanjskemu skladu mimo 
Nadzornega sveta? Samo sprašujem, da ne bomo izpadli potem, da sprejemamo sklepe 
kar tako.  
 
Matej Arčon, župan: 
Da, je zanimivo vprašanje. Kot sam razumem je nadzorni organ Stanovanjskega sklada 
mestni svet. Naloga nadzornega sveta naj bi bil bolj v smeri finančnega poslovanja.  
 Predlagal bi, da naredimo pavzo in bi se potem odločili.   
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Dobro, se pravi, da sprejmemo predlog župana in odrejam petnajst minut pavze. 
 
 
Nadaljujemo z 9. točko. Pravna služba je proučila predlog sklepa svetnika Markočiča in 
ugotavlja, da ni zadržkov za glasovanje o tem predlaganem sklepu, tako, da prosim 
svetnika, če lahko še enkrat poda predlog sklepa, da o njem glasujemo. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Malo popravljen, dopolnjen sklep. »Mestni svet MONG nalaga Stanovanjskemu skladu, 
da do zaključka pregleda delovanja, vezano na cene najemnin neprofitnih stanovanj, 
ohrani ceno najemnin na nivoju pred povišanjem v letu 2015«. 
 
Marko Tribušon, podžupan:  
Dajem predlog sklepa na glasovanje, da Mestni svet MONG nalaga 
Stanovanjskemu skladu, da do zaključka pregleda delovanja, vezano na cene 
najemnin neprofitnih stanovanj, ohrani ceno najemnin na nivoju pred povišanjem v 
letu 2015.  Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana 
Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 
Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Na predlog svetnika Vodopivca dajem na glasovanje predlog spremembe Sklepa o 
izvedbi neodvisnega pregleda poslovanja javnega sklada Stanovanjski sklad 
MONG, in sicer tako, da se spremeni prva alineja in se glasi: »- javna naročila v 
obdobju 2011 do 2014«. Glasujemo. 
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Od 28 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana 
Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 
Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
Pod točko številka 2. pri istem sklepu tudi predlaga svetnik Vodopivec, da se zadolži 
župana, da do majske seje ugotovi in poroča mestnemu svetu. Doda se še »do majske 
seje«, ker to v trenutnem sklepu ni podano. 
 Na glasovanje dajem predlog, da se v 2. točki Sklepa o izvedbi neodvisnega 
pregleda poslovanja javnega sklada Stanovanjski sklad MONG doda »do majske 
seje mestnega sveta«. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef 
Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, 
Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, 
Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Torej, dajem na glasovanje celoten predlog Sklepa o izvedbi neodvisnega pregleda 
poslovanja javnega sklada Stanovanjski sklad MONG. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana 
Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 24, 25 
 
 
 
10. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb 
 za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim načelnico za obrazložitev. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Na prejšnji seji mestnega sveta je bil sprejet sklep, da se letne programe ponovno 
obravnava, da se predstavi stališča koncesionarjev, pridobi neobvezujoča mnenja 
krajevnih skupnosti in pa predstavi tudi kriterije za zmanjševanje obsega del. Stališča 
koncesionarjev smo pridobili, če jih strnem, je seveda njihovo mnenje, da bi bilo potrebno 
za kvalitetno izvajanje javnih služb nameniti bistveno več sredstev, pri tem pa se 
Komunala in Cestno podjetje zavedata, da je sredstev pač manj in je temu ustrezno 
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potrebno prilagoditi tudi aktivnosti v letnih programih, medtem, ko Želva pa ostaja na 
stališču, da se ohrani višji nivo vzdrževanja, to pa bi seveda pomenilo potrebo po 
zagotovitvi dodatnih sredstev. Občinska uprava se zaveda, da bi več sredstev pomenilo 
tudi višji nivo vzdrževanja, vendar v obravnavo ponovno podajamo predlog, ki je 
prilagojen razpoložljivim sredstvom. Ob tem bi pa poudarila dvoje.  
 Kljub temu, da se intenzivnost posameznih aktivnosti znižuje, je v določenih 
premerih še vedno nad intenzivnostjo, ki jo določa pravilnik. Drugo pa je, da je plan dela 
nekaj kar se pač načrtuje, med letom pa zagotovo pride do določenih odstopanj, ki jih je 
potrebno sproti reševati in če bo potreba in možnost zagotoviti dodatna sredstva, jih 
bomo seveda skušali zagotoviti. Mnenja krajevnih skupnosti glede letnih programov, ki 
smo jih prejeli so povzeta v obrazložitvi. Tu bi poudarila predvsem glede letnega 
programa Želve, da so vse krajevne skupnosti v katerih izvaja javno službo Želva, razen 
KS Solkan, soglašale z našim prilagojenim predlogom letnega programa, glede kriterijev 
za zmanjševanje obsega del, pa lahko povem, da ti kriteriji niso bili nikoli sprejeti, 
intenzivnost posameznih del smo prilagajali glede na strokovno poznavanje zadeve, 
glede na lokacijo javnih površin, naravo dela, tudi skupaj s koncesionarjem ob 
upoštevanju večletnih izkušenj in poznavanja potreb. Cilj, ki se pri tem zasleduje, je 
seveda ohraniti ustrezen nivo urejanja in čiščenja javnih površin, v primeru vzdrževanja 
cest pa vsaj zagotoviti osnovno prometno varnost.   
 Tako, da predlagamo, da metni svet predlagani sklep sprejme in potrdi te letne 
programe. 
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor ni imel pripomb. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za gospodarstvo? 
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo predlaga, da se sklep sprejeme. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori, je še kateri obravnaval? Niso imeli pripomb.  
 Odpiram razpravo. Prvi je prijavljen svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Kot sem opozoril že pri obravnavi dnevnega reda, se je sedaj pokazalo, da je bilo moje 
opozorilo umestno, ne mislim sedaj na umik točke, ampak, da mestni svetniki nismo 
dobili popolnega gradiva.  
 Načelnica je povzela mnenja, stališča ali odzive koncesionarjev, pri tem pa 
pozabila, po mojih informacijah eno bistveno informacijo, ki je pomembna za mestne 
svetnike, ko bomo potrjevali ta program. In sicer opozorilo koncesionarju, da je to lahko le 
začasni ukrep, kajti glede na to, da se že praktično vsako leto pojavlja zniževanje 
sredstev, opozarjajo nekateri, da ima to lahko tudi trajne posledice tako na zgledu mesta 
kakor tudi na varnosti občanov v cestnem prometu. Ta informacija ni nepomembna, 
načelnica, ne glede na to, da ste vi povzela vsa štiri stališča koncesionarjev. Mislim, da 
štirje papirji, štirje dokumenti h gradivu mestnega sveta niso tak problem, da jih svetniki 
ne bi smeli v živo in v originalu videti. Toliko z moje strani. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Jožef Leban. 
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Svetnik Jožef Leban: 
Mislim, da tu ni bilo poudarjeno, kar smo se včeraj dogovorili na sestanku vodje 
svetniških skupin.   
 Izhajam iz stališča, da Solkan ni bil za tak plan, kot je bil predložen, ampak včeraj 
smo se, če sem prav povzel, dogovorili, in sicer, da krajevne skupnosti dobijo plan in 
rokovnik del koncesionarjev. Krajevne skupnosti naj kontrolirajo izvedbo del in v primeru 
odstopanja takoj sporočijo ustrezni službi, ki ne opravi plačila računa, dokler ne prejme s 
strani krajevne skupnosti obvestilo, da so dela opravljena. To je en del.  
 Drugi del je, da naj se dela koncesionarjev opravljajo po sprejetih predlogih, ki so 
danes na dnevnem redu. Če se med letom ugotovi upravičena odstopanja, bo mestna 
občina zagotovila dodatna sredstva, lahko tudi z rebalansom proračuna. Mislim, da bo 
debata okrog tega lažja.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, župan. 
 
Matej Arčon, župan: 
Glede na dogovor, ki je bil včeraj na svetniških skupinah je svetovalec s tega področja 
Marjan Jug že obvestil koncesionarje, da morajo v skladu z dogovorom pošiljati ta plan 
dela vsem krajevnim skupnostim, na katerem območju se izvaja to čiščenje. To bo 
opravljeno. Tudi kar se tiče potreb in razporejanja lahko verjamete, da se bo v skladu s 
potrebami in prakso iz preteklih let znotraj te postavke iskalo najboljšo optimizacijo ali v 
mestu ali primestju, da se bo dejansko normalno izvajalo to čiščenje. Če bo potrebno, 
bomo pač ugotovili, da so potrebna dodatna sredstva in jih bomo zagotovili v rebalansu,  
če pa ne bo potrebno, bomo znotraj postavke to uredili.  
 Tako, da vse tisto, kar je bilo včeraj dogovorjeno, se bomo tudi držali. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica Tatjana Krapše ima repliko. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Mogoče samo dopolnilo. Včeraj, če se prav spomnim, smo razmišljali o objavi na spletni 
strani MONG, ne samo tistim konkretnim določenim krajevnim skupnostim. Mislim,  da 
ima MONG številne krajevne skupnosti, kjer je prav, da smo seznanjeni, kje se kaj 
programsko dogaja programsko.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prijavljena na razpravo je Karmen Saksida. Izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Bom začela od zadaj, pri tem odgovoru župana.  
 Svetnik Leban je rekel, da smo se včeraj dogovorili, da dokler ne bo krajevna 
skupnost potrdila, da je bilo nekaj narejeno, se računa ne bo plačalo. Župan, sedaj v 
odgovoru tega nisem slišala, upam, da je bil tudi to dogovor s strokovnimi službami. Ker 
na to smo opozarjali, da bi dela, ne samo da mi vidimo, kaj naj bi naredili, ampak moramo 
na krajevnih skupnostih tudi vedeti, da je bilo res narejeno, preden se plača, ker so bili 
problemi v preteklosti. To je ena stvar na katero opozarjam, zato upam, da se bomo res 
tega držali.  
 Drugo pa mislim, da smo že na zadnji seji spraševali in nismo dobili odgovora. 
Procentualno koliko se od recimo lanskega leta do letos nižajo storitve, za koliko manj jih 
bo, ali pa koliko odstopajo od tistega, kar določa odlok? Tega odgovora nismo dobili. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, župan. 
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Matej Arčon, župan: 
Glejte, osnova je, da so krajevne skupnosti obveščene. Dobijo seveda plan dela in tako 
kot bomo pač tudi s komunicirali, je pomembno to, da pač spremljajo in da če ugotovijo, 
da storitev ni bila opravljena, da to sporočijo. Ne pa da jih bomo dejansko še spraševali, 
prvo pošiljali, kje se bo opravljala določena storitev in potem jih še vprašali, da je bila 
opravljena. Sam pričakujem dejansko obojestransko informiranje o tem, da ne bomo imeli 
teh komunikacij preveč. Se pravi, na ta in ta dan se bo to in to izvedlo. Če nas bodo pač 
predstavniki krajevne skupnosti obvestili, da nekaj ni bilo narejeno, bomo seveda mi 
pozorni na to.  
 Izvolite.  
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Samo dopolnim. Samo navodilo mora biti pravilno dano krajevnim skupnostim. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Tomaž Jug. 
 
Svetnik Tomaž Jug: 
Imam en resen pomislek na to, da bi krajevne skupnosti potrjevale opravljena dela 
predvsem iz enega razloga, ker na tak način se odgovornost na tem, ali je bilo delo 
opravljeno ali ne, potem prelevi na krajevno skupnost, kar bi lahko imelo slabše 
posledice, ker nadzor je nujen. Zato, ker potem krajevna skupnost reče, dela so bila 
opravljena in tudi, če niso bila, zato, ker ne verjamem, da bodo vse krajevne skupnosti 
šle preverjati, kaj je bilo narejeno in kaj ni bilo narejeno, potem pač so bila narejena.  
 Mislim, da je bolje prepustiti to dejansko koncesionarju, da reče, da so bila dela 
narejena in se opravlja nadzor, tako kot je bilo predlagano. Sicer mislim, da lahko pride 
tukaj do ene težave s samo odgovornostjo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
G. Vodopivec, na koga imate repliko? 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Na mojega predhodnika, ki je govoril sedaj. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ne morete imeti, ker replike na repliko ni. 
 
Svetnik Valter Vodpovice: 
Kakšna replika? Saj on je razpravljal. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Jug je imel repliko. 
 
Svetnik Tomaž Jug: 
Postopkovno, sem imel repliko. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Je imel reliko. Lahko potem v razpravi.  
 Svetnica Karmen Saksida. Boste odgovorila? 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Samo v pojasnilo. Občina je dolžna, da nadzira, kako se izvaja. To je meni popolnoma 
jasno. Iz izkušenj vem, da je prav, da nad tem bdijo tudi krajevne skupnosti, ker imajo 
veliko bolj ažurne podatke in bdijo nad tem, kaj se dela in kaj se ne dela. Zato smo to 
predlagali, ker izhajamo iz prakse. Prepričana sem, da občina mora že po svoji dolžnosti, 
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da g. Jug, ki je za to zadolžen, tudi kontrolira, kaj koncesionarji delajo. Verjemite mi pa, 
da ni vedno dobro vse verjeti samo koncesionarju, da je dobro, če imamo kakšen nadzor 
več.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ali je še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Edbin Skok, izvolite. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
V tem krogu, ki ga tu slišim, kar se tiče izvajanja nadzora, izvajanja del in tako naprej je 
neka pomanjkljivost. Na to pomanjkljivost sem tudi včeraj opozoril na odboru za 
gospodarstvo in iz tega tudi izhaja ta pobuda, ki je nastala na sestanku svetniških skupin.  
 Če koncesionar nadzira sam sebe, kaj je naredil in kaj ni naredil, potem je ta 
nadzor jalov, kakor koli že. Če hočete resno vzeti ali pa ne, glejte, nekdo mora nadzor 
izvajati. Sedaj je pa naslednja zadeva, ki je mogoče malo bolj z vidika politične narave.  
Sveti krajevne skupnosti so bili izvoljeni s strani ljudstva v tistem okolju, kjer so in imajo 
neke pristojnosti in tudi pooblastila in tudi ljudje, ki so jih volili, nekaj od njih zahtevajo. To 
pomeni, če vsaj ne drugega, da odločajo o tem, koliko denarja bodo porabili, ali koliko ne 
bodo porabili, pa vsaj da imajo neko besedo pri kakovosti izvajanja teh izvedbenih del. Se 
pravi, kakšni kakovosti, kaj se bo v tistem kraju naredilo, kaj se želi narediti in s tem 
uskladiti s službami v upravi mestne občine.   
 Verjamem, da vse krajevne skupnosti niso dovolj podprte in sposobne za nadzor 
gradbenih del, za nadzor nekih posebnih stvari, ki se izvajajo, vendar mislim, da merske 
enote in količine vse poznajo. Iz tega razloga je bil dan predlog, da se pač pošilja podatke 
tudi krajevnim skupnostim, predvsem iz razloga, da imajo neko možnost vpogleda in da 
ne bi prihajalo do konfliktov v izvedbi, se pravi, ali je neki izvajalec nekaj naredil, ali ni 
naredil. To je prvi del zgodbe.  
 Drugi del zgodbe. Me veseli, ker se je sedaj pač znižala postavka na tisti gredici 
pred Rusjanovim spomenikom. Imam pa eno opazko, ki sem jo videl. Del sredstev iz tega 
se je prelil na postavko Rondo Grčna, in sicer je ta postavka v višini 5.500,00 EUR na 
letni osnovi. Sami presodite, tu je večina svetnikov - mojih kolegov iz mesta Nova Gorica, 
ali je ta postavka primerna ali ne v temu času, da dajemo 5.500,00 EUR na to gredico. 
Prepuščam vam to presojo. Hotel bi pa samo nekaj poudariti. V izven mestnih krajevnih 
skupnostih po mojih podatkih, pa ne me prejeti za besedo, ker se lahko motim, vse 
skupaj izven mestne krajevne skupnosti in primestne krajevne skupnosti, to so štiri, Nova 
Gorica, Rožna Dolina, Solkan in Kromberk, izvzemši te, ni porabe 5.500,00 EUR za 
urejanje gredic.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Oglasil bi se v zvezi z zniževanjem sredstev invalidskemu podjetju Želva.  
 Na prejšnji seji je eden izmed svetnikov rekel, da delavci Želve, ki urejajo okolico, 
itak niso invalidi. To seveda ni res.. Želva ima 200 zaposlenih. V Novi Gorici zaposluje 50 
ljudi. Od teh 50 jih je 70 % invalidov. 20 zaposlenih dela na urejanju okolice. Od 20 
zaposlenih jih je 17 invalidov. Mi bomo pa nižali za 10 %, za 20.000,00 EUR na leto 
invalidskemu podjetju, ki bo potencialno ostalo brez zaposlenih, sigurno brez invalidov.  
 Opozarjam vas, da je 14. točka Občina po meri invalidov. Ali bomo umaknili tisto 
iz dnevnega reda, ali kaj? Tako, da predlagam, da vseeno nekoliko povišamo kvoto, ki je 
predvidena za Želvo. Predlagam ne toliko, kot sami pričakujejo, ampak toliko kolikor je 
bilo usklajeno na svetniških skupinah.  
 Pripravil sem amandma, in sicer, da se letni program izvajanja gospodarske javne 
službe in čiščenja javnih površin za območja naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina pri 
koncesionarju Želva iz 101.097,23 EUR poviša na 208.000,00 EUR.  
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Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je svetnik Miro Kerševan. 
 
Svetnik Miro Kerševan: 
Mislim, da smo prej govorili o raznih delih po krajevnih skupnostih. Danes, ko sem se 
vračal domov, sem videl, da je bilo zmetanih približno dvanajst lopat asfalta. Če je ta 
asfalt ostal Cestnemu podjetju, sem vesel, ker bi bilo treba gotovo še nekaj sto lopat  
vreči na to cesto.  
 Druga stvar, ki pa me moti, je obremenjena cesta od Rožne Doline do Solkana, 
ker kadar se izvajajo dela so tam ogromni zastoji.  
 Zato predlagam, da se ta del ceste tako kot avtocesta popravlja v nočnem času.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Popolnoma podpiram predlog Gregorja Veličkova.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Župan, izvolite. 
  
Matej Arčon, župan: 
Morda bom izzval in se bo svetnik Veličkov odzval z repliko.  
 Mislim, da je treba gledati pravzaprav ne kdo kaj dela, se pravi Želva ima 
koncesijo za en del, Komunala za drugi del in Cestno podjetje za tretji del in tu dejansko 
določamo merila in metodologijo čiščenja, urejanja javnih površin. Moram povedati, da 
sam podpiram socialno noto. Se pravi, če bi dela izvajala v tem primeru Želva, kar izvaja 
Komunala, ne bi bilo v redu, da se zniža. Dajmo gledati pač storitev. Izbrani so bili za 
določeno storitev in se pač ta storitev znižuje. Vsem se znižuje, nekaterim več, nekaterim 
manj in ne vem, če je prav, da gledamo kdo ima kje koncesijo in kdo je invalidsko 
podjetje in kdo ne. Čeprav sem zagovornik tega, da se podpira invalidsko podjetje. Sedaj 
ne gledamo vsebine, kolikokrat bomo kje čistili, pa gledamo na to, kdo opravlja kje delo. 
To se mi ne zdi korektno do izbranih vseh treh koncesionarjev. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima Klemen Miklavič. 
 
Svetnik Klemen Miklavič:  
G. župan, vem, da je duh časa tak kot je in da je učinkovitost in storilnost tisto, kar je 
najbolj pomembno, ampak naj ne bo tako ravno pri vsaki stvari.   
 Veste, Želva ni kar en koncesionar, je poseben koncesionar in to kar počne Želva, 
je tudi neke vrste socialna politika občine, zato predlagam, da to zgodbo o Želvi ne 
jemljemo kot bilo katero drugo zgodbo v zvezi s storitvami, ki jih »outsource« MONG. 
Obenem pa podpiramo predlog Gregorja Veličkova. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Matej Arčon, župan: 
Spoštovani svetnik Klemen Miklavič. Ni me potrebno učiti, kaj počenja Želva in kaj dela,  
ker poznam njihovo delo, cenim njihovo delo, celo več, tudi lani smo jim naročili določene  
dodatne storitve urejanja v mestu in kot sem tudi včeraj pojasnil na sestanku vodij 
svetniških skupin, na katerem sestanku ste tudi bil, da bomo skušali dejansko dobiti 
optimum, da se čim bolj kvalitetno opravi storitve in da znotraj postavke bomo skušali 
prerazporejati glede na potrebe, ki so.  
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 Nisem pa zato, da se dejansko tako nekomu nekaj določi zato, ker je to tako. Tu 
dejansko poglejte vsebino, vsebino točke je treba gledati. Določimo dejansko merila, 
kako se bo določena storitev opravila. Potem gremo kar izven teh meril. To sem hotel 
poudariti.  
 Ima pa podjetje Želva vso mojo podpro in jo je imela, jo ima in jo bo imela. Samo 
želim neko načelnost izpostaviti pri določenih zadevah in ne glede na to, kaj je in kaj ni. 
Večkrat sem tam, jih obiščem.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednjo repliko ima Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Vse kar obravnavamo danes, Cestno podjetje kar dela in Komunala kar dela, znižujemo. 
Znižujemo pač glede na to, ker imamo manj denarja in linearno znižujemo. To ni prav, da 
linearno znižujemo. Ne moremo reči, mi smo za invalidsko podjetje in istočasno linearno 
zniževati tistim, ki nujno potrebujejo zaradi svoje invalidske potrebe, kot tistim, ki tega ne 
nujno potrebujejo. V tem je štos. Glede na to, da ste naredili tak program urejanja okolice, 
bo za 8 % boljše urejen Solkan in Nova Gorica kot ostalo, zato ker to ureja Želva, če bo 
sprejet moj predlog. To je vse.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Še ena replika, in sicer Damijana Pavlica, izvolite. 
 
Svetnica Damijana Pavlica: 
Rekli smo, da dajemo preveč Komunali in Cestnemu podjetju. Vem, da imajo premalo in 
sama kot bivša predsednica krajevne skupnosti sem to že prej občutila, da se ni izvajalo 
po krajevnih skupnostih izven mesta dela tako, kot bi se moralo, prav zaradi tega, ker ni 
bilo denarja.  
 Moram sicer pohvaliti g. Marjana Juga, da se je marsikatera naša želja uresničila, 
ker smo jo zahtevali in je bilo lahko narejeno v redu, ni bilo pa vse izvedeno, kar smo si 
želeli, ker pač ni bilo denarja. Še vedno sem zato, da Želva pač dobi nekaj več sredstev, 
ker če danes ne bodo imeli, ko planirajo nekaj tudi svoje zaposlovanje, bodo morali 
odpuščati prej, kot jim ga mi dodelimo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Jožef Leban. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Ta zadeva ima dva konca. Najprej je bil pripravljen plan okrog 200.000,00 EUR za Želvo, 
potem smo v KS Solkan usklajevali in smo prišli nekje na minimalni plan, ki bi še 
zadostoval za minimalno čiščenje 208.000,00 EUR. Da ne bo kdo mislil, da podpiram bilo 
katerega, za mene tisti, ki opravlja dela, jih mora opraviti. Res je, da je  
Želva invalidko podjetje in smo jim šli vedno na roke, vedno smo jim pogledali skozi prste, 
tudi sam sem bil predsednik krajevne skupnosti. Je pa poslala plan na občino 213.000,00 
EUR, se pravi, da tu ne igramo odkritih kart in zato tistih 208.000,00  EUR, to je 7.000,00 
EUR več kot je predvideno, mislim, da je res tisti minimalen plan, saj to se nanaša tudi na 
Kromberk, Solkan, Rožno Dolino, da je to minimalni plan, ki bi še zadostoval tistemu 
minimalnemu čiščenju. Če se pa med letom ugotovi, da je recimo pojdimo obratno pot, 
teh sredstev preveč, da so določene postavke previsoke, pa se lahko tudi z rebalansom 
zniža. Pojdimo obratno pot. Namesto da bi višali, dajmo nižati, bomo pa znižali. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Še svetnica Ljubka Čargo. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
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Z županom bi se kar strinjala. Menim, da je danes potrebno določiti vsebino točke in nima 
samo Želva Nova Gorica težje zaposlene delavce oziroma invalide. Če gledamo tako, 
potem je tudi Komunala na istem, ker tudi Komunala zaposluje težje zaposljive delavce. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Aleš Dugulin. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Predlagam, da se program izvajanja javnih gospodarskih služb podpre, vendar mislim, da 
se najde kompromis za Želvo in se ga ob rebalansu proračuna regulira. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, župan. 
 
Matej Arčon, župan: 
Še zadnjič. Povedal sem v uvodu in zato sem morda izpadel tako, da nasprotujem temu, 
kar je povedal svetnik Veličkov.  
 Postavka je 202.000,00 EUR. Sedaj tu debatiramo o 7.000,00 EUR, če dobro 
razumem. Znotraj te postavke je bila včeraj moja obljuba in tudi danes smo s 
svetovalcem in načelnico govorili, da bo svetovalec dejansko glede na potrebe  
prerazporejal dela in potrebe in če se izkaže, lahko naredimo to tudi ob rebalansu 
proračuna, ni noben problem. Sedaj delamo iz muhe slona in po mojem nepotrebno. Zato 
sem tudi rekel, da dajmo gledati ne glede na to, kdo kaj izvaja ampak dejansko program 
dela, ki ga bo izvajal.  
 Včeraj je vodja kabineta župana povedal, da če bo dosti deževja, bo dosti košnje, 
če bo suša, bo manj. Ampak to, z vsem spoštovanjem do svetovalca, svetovalec ureja, 
saj ni fiksno zabetonirano, sedaj bo Komunala dobila 80.000,00 EUR, Cestno podjetje 
80.000,00 EUR, Želva 45.000,00 EUR. Tu se dejansko pokažejo potrebe, ko pride 
dejansko ali za košnjo, ali za čiščenje, ampak ta program je načeloma potrebno sprejeti. 
Ne vem, če je prav, da sedaj rečemo, dajmo še teh 5, 6 tisoč evrov več in bo zadeva 
rešena. Lahko se bo izkazalo po potrebah, da bo Cestno podjetje kot koncesionar dobilo 
4.000,00 EUR manj, Komunala 3.000,00 EUR in bo Želva dobila 7.000,00 EUR več. 
Realno teh težav do sedaj nismo imeli nobeno leto. Prav nobeno leto, vedno je bil ta 
program potrjen, masa denarja je bila taka, toliko storitev je bilo opravljenih in to je 
svetovalec vedno usklajeval s koncesionarji. Zato se mi zdi, da malo preveč dajemo neke 
pozornosti za praktično par procentov od celotne kvote. 
 
Marko Tribušon, podžupan:  
Svetnik Veličkov, mislim, da ste že izkoristil dve repliki. Eno, dobro. Izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Res je povišanje iz 201.000 na 208.000 na videz minimalno ali minormno.  
 Vendar so se pri meni po prejšnji seji oglasili iz podjetja Želva. Ne poznam niti 
direktorice, nobenega tam in sem šel tja ter sem se pozanimal, kaj delajo. Rekli so, da 
zadnje čase veje iz  njihove strani do občine nezaupanje. Tudi pri pripravi tega akta na 
prejšnji seji je bilo napisano, da je usklajeno znižanje iz 220 na 200, pa ni bilo. Župan, saj 
nobeden ne reče, da boste požrl besedo, ker se zavezujete, da boste pomagal. Dajmo 
jim dati teh osem tisoč ali teh sedem tisoč, ker je res malo. Ampak vsaj toliko, da bodo 
imeli neko varnost, da ne bodo odpuščali invalidov.  
 Strinjam se, da ima tudi Komunala zaposlene hendikepirane delavce, verjetno tudi 
Cestno podjetje, ampak Želva jih ima skoraj 100 %, 70% je takih, ki izvajajo rehabilitacijo 
za osebe s posebnimi potrebami, edini v občini. Imajo petnajst takih oseb. Za vsak cent 
se jim gre. Oni poskušajo dobiti na trgu nek dodatni nov zaslužek, vendar težje kot 
Komunala in kot drugi, čeprav imajo mogoče enako kvaliteto storitve. Gre se za principe 
tu, gre se za 8.000,00 EUR. Njim 8.000,00 EUR pomeni ogromno. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, repliko ima Tomaž Slokar. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Zelo na kratko. G. župan, strinjam se z vami, da se v bistvu tu dajemo za nekaj tisoč 
evrov in na koncu se to pokrije iz takih ali drugačnih virov. Točno to, kar ste vi govorili, bi 
opozoril.  
 Mislim, da je bila objektivna ocena vrednosti teh del za te tri primestne krajevne 
skupnosti dosežena oziroma ugotovljena na sestanku tako, kot je povedal g. Jožef 
Leban. Sedaj, če je danes znano izhodišče, da je 208.000,00 EUR tista ocena, ki je iz 
današnjega vidika realna, potem je treba od tam startati. Se pa strinjam, da če bo trava 
bolj rastla, bo treba to povečati, če bo pa manj rastla, bo treba to znižati. Ampak sam to 
jemljem za neko izhodišče, zato se mi zdi tistih 208.000,00 EUR danes realna ocena. Ne 
200.000,00 EUR, se pravi od 208.000,00 ERU bomo mi skozi leto morali videti, ali bomo 
potrebovali več kot 208.000,00 EUR ali manj. Tako, da se mi zdi tisti predlog, če je bil 
tako dosežen, umesten in korekten.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Tadej Pišot. 
 
Svetnik Tadej Pišot: 
Imam tak občutek, da je tu nastal kot en majhen gordizjski vozel in imam en konkreten 
predlog, kako ga rešiti.  
 Dajmo se svetniki odpovedati aprilskim sejninam, namenimo Želvi, da imajo več 
denarja in to bo to. Zakaj pa ne? Saj če ohranimo eno delovno mesto, smo naredili zlato 
delo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odličen predlog. Svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Repliciram načelnici. Vsa ta debata okrog Želve se odvija tudi zato, ker nimamo 
priloženega njihovega pismenega mnenja. Nekateri govorijo, da so bili tam, nekateri so 
poklicali, nekateri so se slikali. To je nekonsistentna razprava, ki jo je povzročila 
načelnica, ker nam ni predstavila kompletnega gradiva in sedaj se tu vrtimo že eno uro 
okrog tega. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Replik ni več. Še kdo prijavljen na razpravo? Razprave ni. Svetnik Gregor Veličkov 
vztrajate pri amandmaju, ki ste ga podal? Izvolite.  
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Meni je zelo žal, sem čakala do konca. Prej ste vzel besedo načelnici, preden mi je 
odgovorila. Na tej seji nisem dobila odgovora, koliko odstopamo od plana in koliko imamo 
manj storitev letos kakor lani. Mislim, da je želela odgovoriti, pa ste ji prej vzeli besedo. 
Nisem dobila odgovora. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, načelnica. 
 
Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Že ob sprejemu proračuna smo povedali, da se sredstva zmanjšujejo linearno na večini 
postavk. Tudi tu se je za vse koncesije znižalo 10 % za vse tri koncesionarje. Od določil 
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odloka pa so že itak odstopanja, so bila tudi že prej, mislim, da samo prvo leto 2010 so 
bila mogoče sredstva usklajena s tem, kar pač zahtevajo pravilniki, potem pa mislim, da 
niso bila v nadaljevanju nikoli več. So bila vedno nižja. Tudi če se predlaga danes, da se 
Želvi zagotovi dodatna sredstva, je potem potrebno sprejeti poseben sklep, ker mislim, da 
pri tem letnem programu, da se potrdi Želvi višja sredstva, glede na to, da pač nimamo 
danes poračunana na dnevnem redu, ni stvar te točke. Potrditi letni program višje kot so 
pač razpoložljiva sredstva, ne vem, presodite ali je to pravilno. Potem se je treba  
obvezati za naprej, da se bodo zagotovila.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Valter Vodopivec, imate zadnjo repliko.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Na to izvajanje gospe načelnice, se mi je sedaj utrnilo drugo vprašanje.  
 Podpiram predlog Veličkova, zato, ker Želva čisti tudi v moji krajevni skupnosti, 
vendar na ta način postavimo mesto in primestje in te krajevne skupnosti v različen 
položaj. Kajti, če bomo nekomu dali več sredstev bo tam bolj čisto, večkrat očiščeno,  
večkrat pometeno, drugje pa manj. Pomeni, da pride do diskrepance. Sam bom podprl, 
ker bomo dobili več v mojem  kraju, ampak ni korektno, to vam želim reči.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Župan, izvolite.   
 
Matej Arčon, župan: 
Rad bi še enkrat povedal o dimenziji. Koncesionar Komunala za opravljanje storitev dobi 
letno 700.000,00 EUR, koncesionar Cestno podjetje za opravljanje storitev dobi 
500.000,00 EUR, koncesionar Želva dobi v skladu s koncesijo 202.000,00 EUR.  
 Ne vem, če je res potrebno sprejemati nek dodaten sklep, ker to lahko sam kot 
župan ali pa svetovalec znotraj postavke uskladi teh nekaj tisoč evrov. Sprašujem se, če  
je potrebno si dajati v naprej neke zaveze. Če je to res problem, bomo vzeli, 
prerazporedili 3.000,00 EUR tam, 4.000,00 EUR tam in bomo zadevo rešili. Ne vem, če 
je res to potrebno, pri milijon dvesto tisoč evrov denarja govorimo tu o 6.000,00 EUR. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Na pobudo svetnika Gregorja Veličkova dajem na glasovanje predlog amandmaja, da se 
Letni program izvajanja gospodarske javne službe in čiščenja javnih površin za čiščenje 
javnih površin za območje naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina pri koncesionarju 
Želva, poveča iz zneska 201.997,00 EUR na znesek 208.000,00 EUR. Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 10 glasovalo za, 14 proti. 
ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ana Jug, Matija Klinkon, Jožef Leban, Klemen Miklavič, 
Damjana Pavlica, Simon Rosič, Tomaž Slokar, Gregor Veličkov, Miran Vidmar.  
PROTI  so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Edbin Skok, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Amandma ni bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih 
javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest.  
Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 24 glasovalo za, 3 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana 
Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Anton 
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Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko 
Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali: Matija Klinkon, Gregor Veličkov, Valter Vodopivec. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 26 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o potrditvi linij javnega linijskega prevoza v mestnem 
prometu v MONG in Občini Šempeter – Vrtojba 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Načelnica, izvolite. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Mestni svet MONG in Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba ste že sprejela Odlok o 
izvajanju gospodarske javne službe mestnega prometa. Skladno z odlokom pa potrjujeta 
tudi predlog linij, ki oblikujejo koncesijsko območje. Seznanjeni ste, da je bil pripravljen 
predlog optimizacije mestnega prometa, kot ga imate tudi v gradivu in vključuje pet 
variant poteka linij. To gradivo je bilo svetnikom tudi posebej predstavljeno vključno s 
prednostmi in slabostmi posameznih variant in kot najbolj optimalno varianto zlasti iz 
vidika dostopnosti tudi predlagamo varianto 5, za katero bi prosila, da jo podrobneje 
predstavi moj sodelavec Matej Živec. 
 
Matej Živec, svetovalec za gospodarske javne službe: 
V sklopu predloga optimizacije je bil obdelan predlog mestnega potniškega prometa in 
kot najugodnejša, kot optimalna varianta se je vsaj nam pokazala ta varianta 5, na 
podlagi katere predlagamo, da mestni svet sprejme linje mestnega potniškega prometa, 
kot so navedene v sklepu in v priloženem dokumentu.  
 V primerjavi s trenutnim stanjem je predvidoma dodana linija 3, ki poteka na 
relaciji Šempeter – Nova Gorica – Nova Gorica center, ki bi pokrivala tudi Cankarjevo in 
Gradnikovo ulico, potem za linijo 1 je predvidena sprememba, se pravi, da bi se potek 
linije zaključil pri hotelu Sabotin, medtem, ko za samo linijo 2 na območju MONG ni 
predvidena nobena večja sprememba. Kar se tiče linije 4, ki poteka v Kromberku, je 
predvidenih več variant, ki so tudi podrobnejše prikazane v podrobni predstavitvi teh linij.  
 Če boste imeli kakšno vprašanje, bi raje prepustil besedo g. Rijavcu. 
 
Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Predlagamo, da predstavitev te 5. variante opravi g. Robert Rijavec. . 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite.  
 
Robert Rijavec. predstavnik Prometno tehniškega inštituta Fakultete za 
gradbeniško v Ljubljani: 
Spoštovani vsi skupaj. Sem Robert Rijavec, prihajam iz Prometno tehniškega inštituta, 
Fakultete za gradbeništvo v Ljubljani in sem v bistvu eden od ekipe, ki smo pripravili ta 
predlog optimizacije v mestnem potniškem prometu.     
 Delo je potekalo v lanskem letu, v bistvu skorajda celo leto. Kakor sta predstavila 
tudi že Matej in Martina, je šlo kar za neke variante optimizacije, v bistvu smo ostali pri tej 
zadnji varianti optimizacije. Ta predlog je bil predstavljen v februarju, ta predstavitev, ki jo 
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imam pripravljeno tu traja kakšno uro in pol, zato predlagam, da vseeno to malo 
preskočim in se osredotočim na tisto zadnjo varianto, to je v bistvu varianta 5. 
 Vprašalnik koliko se kaj vi vozite z avtobusom je zelo zanimiv.  V bistvu v okviru te 
študije oziroma teh raziskav je bilo izvedenih kar nekaj delavnic, kjer so bile vabljene 
krajevne skupnosti, društva in tako dalje, tako, da poda vsak svoje predloge. Osnovno 
vodilo te variante je, da imamo tri v bistvu zelo močne linije na relaciji Šempeter – Nova 
Gorica, kjer je prometno povpraševanje potnikov v mestnem potniškem prometu največje, 
potem sta pa še dve liniji, ki povezujeta, bomo rekli satelitsko Kromberk z Novo Gorico in 
ena satelitska linija, ki povezuje Vrtojbo s Šempetrom. Prav ta slednja linija ima tudi 
možnost prestopanja v samem Šempetru, medtem, ko ostale linije tega prestopanja 
nimajo.  
 V čem se ta varianta razlikuje od današnjega sistema. Mogoče na hitro. V bistvu 
danes vse linije vodijo na relaciji od Solkana - obračališča, to je tam čisto na koncu 
Solkana, pa do Šempetra oziroma Vrtojbe. Glavna razlika je, da ne gredo več vse linije 
do Solkana, do konca ter tudi, da ne gredo vse linije do Vrtojbe do konca. Na ta način 
smo privarčevali nekaj časa, da lahko operiramo na relaciji med Šempetrom in Novo 
Gorico, kjer je povpraševanje največje. Se pravi, da se lahko organiziramo v taktu na 
petnajst minut v času jutranje oziroma popoldanske konice in potem redno vozi avtobus v 
bistvu na vsake pol ure. Ni nam treba nič razmišljati, kdaj avtobus gre, vemo, da gre na 
vsakih petnajst minut. Tisti, ki se danes vozite z avtobusom, veste, da temu ni tako. Se 
pravi, da več ali manj linije, še posebej v jutranji konici so relativno zgoščene, potem pa 
avtobusov nimamo oziroma traja več kot pol ure preden se pojavi naslednji avtobus.  
 V bistvu drugače nekih takih ekstremnih razlik ni od obstoječega, razen to, da 
Solkana ne dosežemo, obračamo pa v Novi Gorici, linija 2 je taka kot je danes, pri liniji 1 
se obrača pri hotelu Sabotin, se pravi tam pri Milojke Štrukelj in pri liniji 3 obračamo tako 
kot je že povedal Matej prek Cankarjeve in Ulice Gradnikove brigade in se vračamo zopet 
v Šempeter. 
 V bistvu smo mi te variante tudi nekako stroškovno ocenili z eno oceno. Tu se 
detajlno v to metodologijo ne bi niti vtikal, ker verjetno nimamo časa, potem, če boste 
imeli vprašanja bom tudi odgovoril. Sedaj bom samo prikazal to zbirno tabelo. Se pravi, v 
smislu optimizacije samih linij oziroma kje bo avtobus potekal je pomembno tudi kakšen 
avtobus se bo odpeljal po kakšni liniji. Se pravi, ali je velik ali je majhen avtobus in temu 
primerno lahko dosežemo neko število kilometrov in vsak kilometer pač stane toliko in 
toliko evrov. Tako, da tu v tej tabeli imamo predstavljenih vseh 5 variant. Če primerjamo 
na primer zadnjo varianto, to je ta 5. varianta z obstoječo varianto, potem imamo glede 
na to, da se frekvenca poveča in s tem jasno tudi nivo usluge samega avtobusnega 
prevoza, se poveča število kilometrov za približno 50 %, strošek, ki bi ga pa v bistvu bilo 
potrebno na ta način plačati koncesionarju se poveča približno za 25 %. To imate 
predstavljeno v tabelici spodaj. V tej tabelici je predstavljeno tudi število avtobusov.  
 Danes operira koncesionar Avrigo s štirimi avtobusi oziroma s tremi, ker eden je  
polovični, zelo majhen. V bodoče pa je v bistvu predvideno pet avtobusov, od tega en 
velik avtobus s kapaciteto za 90 potnikov, imate tu spodaj napisano, dva srednja 
avtobusa s kapaciteto za 50 potnikov in še dva majhna avtobusa s kapaciteto za 30 
potnikov. Govorimo o stojiščih, ne sediščih.  
 V bistvu mestni potniški promet operira med dvema občinama. Glede tega vas 
lahko vse skupaj pohvalim, ker takih primerov nimamo prav veliko v Sloveniji in temu 
primerno bi potem tudi te linije in število prevoženih kilometrov bile razdeljene po 
občinah, se pravi približno 70 % v korist MONG in 30 % v korist občine Šempeter – 
Vrtojba. Tako je danes že konec koncev razdeljena koncesija.   
 Na hitro naj povem še o voznem redu. Se pravi, vozni red, ki smo ga mi 
obravnavali v okviru te analize od 5.30 ure do 21.00 ure, kar je za razliko od danes, kjer 
imamo samo do 20.00 ure mestni potniški promet, konici sta obravnavani dve - jutranja in 
popoldanska konica med 6.30 uro in 9.00 uro ter popoldanska konica med 12.30 uro in 
16.00 uro. To je v bistvu tudi konica, ki smo jo zabeležili danes, kar ne pomeni, da bi tudi 
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jutri moralo biti tako. V bistvu so bile že pripombe, da je popoldanska konica ob 16.00 uri  
prezgodaj. Se pravi, tu so že možnosti, da bi se lahko podaljšalo tudi do 17. ure.  
 Kar pa je še najbolj pomembno je seveda kakšna je frekvenca. Se pravi, v bistvu 
frekvenca, ki jo potem dosegamo v tem primestju ali pa bomo rekli v Solkanu in Vrtojbi, je 
v času konic na pol ure oziroma na ostalih relacijah 60 minut, to velja tudi za Kromberk.  
Linije 3 in 4 imamo tudi povezane z železniško postajo, kjer danes v bistvu nimamo 
povezave z železniško postajo glede na potrebe in odhode in prihode avtobusov. 
 Koliko je avtobusov sem tudi že povedal. Predvidenih je pet avtobusov, se pravi ti 
večji avtobusi in dva srednja avtobusa bi delovali na liniji 1, 2 in 3, to pomeni med 
Šempetrom in Novo Gorico, dva manjša avtobusa - eden bi obratoval proti Kromberku, 
eden pa proti Vrtojbi in jasno, da se potem naveže tudi Primorski tehnološki park, ki je 
danes zelo slabo povezan, predvideno pa je povezovanje predvsem linij Kromberka še z 
naselji Pod Damberjem, Ulica Vinka Vodopivca in pobude so bile dane tudi, da se  
ponovno vzpostavi linija skozi Industrijsko cono Meblo oziroma Mercator. 
 Tu imamo še enkrat linijo 1, imamo napisan čas te vožnje v eno smer, se pravi 20 
minut, v delavnikih bi ta startala zjutraj 20 minut do 6.00 ure, zadnja vožnja bi bila nekje 
ob 20.55 uri, se pravi s končno postajo v Novi Gorici. Trenutno na tej liniji ni predvideno, 
da bi delovala med vikendi, medtem, ko linija 2 deluje tudi med vikendi, to je klasična 
linija med Solkanom in Šempetrom, danes tudi redno vozi ob sobotah in nedeljah, se 
pravi v intervalu 60 minut. Linija 3 ima čas vožnje 15 minut na smer, tudi ta bi imela 
frekvenco nekje na 30 minut, torej, ko vse te tri linije skupaj združimo, dobimo tisto 
frekvenco na 15 minut med Šempetrom in Novo Gorico. V bistvu je to zelo pomembno, 
da temu sledimo. 
 Potem imamo linija 4, to je povezava Nove Gorice s Kromberkom, s tem, da 
imamo tu še nekaj posameznih deviacij, in sicer ena deviacija je prek Ajševice, Stare 
Gore, Rožne Doline ter ena deviacija, ki se potem lahko postavi v okviru številk 4 a, 4b, 4 
c, se pravi enkrat gre skozi industrijsko cono avtobus, v nasprotni smeri pa ne, v bistvu 
odvisno od tega kdaj je povpraševanje večje, se pravi zjutraj, ko gre avtobus v Kromberk, 
gre čez industrijsko cono,vrača se pa potem skozi naselje nazaj v Novo Gorico. Popoldan 
je pa obratno. Ko gredo največkrat dijaki in študentje iz šole, se vrača najprej skozi 
naselje in potem se skozi industrijsko cono vrača zopet nazaj v Novo Gorico. Ta linija 
trenutno potuje skozi po Cankarjevi, Lavričevi, nadaljuje po Vojkovi. Sedaj je tu prišlo do 
spremembe, ta linija ne gre več skozi sam center mesta, temveč gre na relaciji 
Tolminskih puntarjev skozi Qlandio, Vetrišče in potem Pod Damber, Vinka Vodopivca in 
tako dalje po obstoječi progi do Lok. Tako, da v bistvu tu je tudi ena od večji razlik, kar se 
tega tiče. 
 Za Novogoričane linija 5 niti ni tako pomembna, čeprav je pomembna konec 
koncev le tudi za kompletno delovanje sistema, se pravi Šempeter – Vrtojba PTP, potem 
Vrtojba - Šempeter. Se pravi, gre za krožno vožnjo v Vrtojbi, enkrat v smeri urinega 
kazalca in obratno, tudi glede na potrebe in tudi en manjši avtobus in na tej liniji je 
potrebno tudi prestopanje pri pošti. Ena od variant je bila tudi taka, da je imela več teh 
možnih prestopanj, vendar je bilo ugotovljeno z lokalnimi skupnostmi in društvi, da ta 
prestopanja so neugodna in smo se temu primerno odpovedali. 
 Sedaj sem na hitro predstavil te stvari. Detajlno sem predstavil te stvari meseca 
februarja in v bistvu, če imate vprašanja, jih dajte postaviti, ker bom pokušal odgovoriti. 
Če ste prebrali mogoče študijo oziroma dokument, ki je bil že predložen, mogoče veste 
za kaj se gre.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala lepa poročevalcu. Odbori. Odbor za gospodarstvo je obravnaval.  
 
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Ni bilo posebnih pripomb in mislim, da je pripravljeno korektno. Jasno, da je edina 
pripomba tu je cena, ki je višja, ampak to je cena, ki jo pač moramo plačati, če se 
odločimo za to linijo. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori niso imeli.  
 Odpiram razpravo. Prvi prijavljeni je Tadej Pišot. Prosim pa svetnike in svetnice, 
da se dejansko držimo točke dnevnega reda, da ne bi preveč uhajali iz pomembne smeri.  
 
Svetnik Tadej Pišot: 
Mene zanima samo ena informacija. Danes govorimo samo o linijah in ne o plačljivosti. 
Dobro, hvala.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednjih prijavljenih na razpravo ni. Zaključujem razpravo. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o potrditvi linij javnega linijskega 
prevoza v mestnem prometu v MONG in Občni Šempeter – Vrtojba. Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef 
Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Tanja Pipan, Tadej 
Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 27 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA – 
 Goriška lokalna energetska agencija za leto 2014 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorja Rajka Lebana za poročilo. 
 
Poročevalec: Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska 
agencija 
Pripravljena je tudi predstavitev preko projektorja, tako, da bi prosil, če greste kar naprej.   
 V bistvu je Goriško lokalno energetsko agencijo je ustanovila mestna občina leta 
2006. V lanskem letu je energetski zakon tudi definiral, kaj lokalne energetske 
organizacije delujejo v javnem interesu ali ustanoviteljic oziroma občin, katere so nas 
pooblastile za izvajanje določenih nalog in to so v bistvu naloge  povezane z izvajanjem 
lokalnih energetskih konceptov, naloge povezane z izvajanjem sistemov upravljanja z 
energijo in seveda tudi sodelovanje oziroma vodenje in izvajanje mednarodnih projektov 
s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Povezani smo v 
konzorcij, praktično je prekrita celotna Slovenija razen Ljubljane. V bistvu smo poročanje 
o aktivnosti na področju lokalnega energetskega koncepta imeli na prejšnji seji, tako, da 
lahko gremo od tu naprej.  
 Ena ključnih nalog je vsekakor vzpostavitev sistemov upravljanja z energijo. Tudi  
energetski zakon določa, da dejansko osebe javnega sektorja vzpostavijo sistem 
upravljanja z energijo. Tu je v javni obravnavi tudi že uredba, tako, da računamo, da bo  
do konca leta uredba tudi sprejeta in dejansko bo potrebno drugo leto tudi že poročati 
ministrstvu pristojnemu za energijo, o rabi energije v javnih stavbah.  
 Pomembno, ko govorimo dejansko o energetskem knjigovodstvu, je predvsem to, 
da obstaja povratna informacija med energetskim menedžerjem in uporabnikom, kdo so 
odgovorne osebe po posameznih javnih stavbah tudi po občinah in da ni dovolj, da samo 
nekdo podatke o rabi energije vnaša v neko aplikacijo, vendar, da se s tem aktivno 
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ukvarjamo, da spremljamo, si postavljamo cilje, potem lahko tudi z organizacijskimi ukrepi 
zmanjšamo rabo energije za približno 10 %. Če pogledamo kakšni so stroški na območju 
celotne občine ali pa na celotnem letnem nivoju, so to lahko kar velike vsote. Dejansko 
energetski informacijski sistem ko ga uporabljamo, omogoča, da integriramo različne 
aplikacije, se vnese tako, da ni težave s prenosom podatkov in tudi ne z zajemanjem 
podatkov. Bi prosil kar naprej.  
 Dejansko pa začnemo z vnosom mesečnih faktur na mesečnem nivoju. Poleg 
evrov nas zanima tudi raba energije tako toplote kot električne energije, spremljamo 
porabo vode, lahko tudi odpadkov. Primer je v bistvu Osnovna šola Kozara kjer vidite 
kakšni so ti mesečni stroški za energijo. Dejansko se vidi te zimske konice in potem 
poleti, ko je nekoliko manj. Kar naprej prosim. Dejansko, ko imamo podatke lahko tudi 
izdelamo energetske izkaznice in to bi tudi priporočal, da se za javne stavbe za katere je 
potrebno izdelati energetsko izkaznico, tudi izdela. Res, da inšpekcijski organ še ne 
deluje, ampak enkrat bo začel. 
 V bistvu če gremo korak naprej, imamo tudi okoljske izkaznice, tako, da poleg 
toplote, električne energije spremljamo tudi porabo vode in pa odpadkov. Tako imamo 
okoljske izkaznice na nivoju stavb, lahko na nivoju občine, lahko bi imeli tudi na nivoju 
regije. Bi prosil naprej. Dejansko imamo različne metode potem za izdelavo analiz in tudi, 
če imamo še vgrajeno merilno opremo lahko ugotovimo, v kateri točki se je nekaj na 
nekem objektu zgodilo, ker je začela raba naraščati. V bistvu je potrebna potem 
komunikacija z odgovornim na tem objektu, običajno s kakšnim hišnikom in potem, ko se 
ugotovi kaj je razlog, bo poraba začela nazaj padati.  
 Vgrajujemo merilno opremo, kjer je le mogoče, sem pa tam, kjer so se izvajale 
sanacije na razne razpise. V primeru MONG je to Podružnična šola Trnovo. Prosim dalje. 
Potem imamo tu shemo, kako se ta oprema poveže. V bistvu zelo pomembno je pa to, da 
dejansko rabo energije uporabniku pokažemo. Tu imamo primer objekta znotraj 
švicarskega prispevka, ki so bili dejansko sanirani, imamo v bistvu tedenski cilj rabe 
energije glede na temperaturni primanjkljaj in potem tudi te smeškote, ki dejansko povejo, 
ali smo cilj dosegli ali ne.  
 Tu so posamezni objekti. Tu imamo primer Podružnične šole Trnovo, gremo lahko 
naprej. Tako, da dejansko poudarek dajemo predvsem tudi na ozaveščanju, na tej 
komunikaciji z uporabniki, ker bomo na tak način dejansko lahko dosegli neke rezultate. 
Izobraževanje je tudi za hišnike, lahko mi vgradimo sodobno opremo v neko šolo, če ne 
znamo te opreme uporabljati, potem ne bodo doseženi želeni učinki. Skozi Projekt 
obnovljivi viri energije v primorskih občinah je šlo skoraj 12000 mentorjev in učencev. 
Zaključni dogodek bo pa 3. 6. prav tu zunaj, v bistvu pred mestno občino v narodnem 
gledališču. Prosim naprej.  
 Tu je seznam objektov. Skozi sredstva švicarskega prispevka je bilo izvedenih več 
kot tri milijone investicij, od tega dva milijona nepovratnih sredstev. Pomembno je to, da 
dejansko na teh objektih, če seštejemo, dobimo prihranek pri stroških 186.000,00 EUR 
na leto. Na drugi strani v bistvu zmanjšanje izpustov CO2, kot tudi ohranjanje delovnih 
mest kot posledica tega, ker so se izvajale investicije. Prosim gremo dalje. 
 Potem je bil en velik paket prijav na razpis Ministrstva za infrastrukturo LS1, v 
bistvu kar 9 milijonov nepovratnih sredstev, 12 milijonov investicij. Bi prosil kar naprej. 
Sledil je potem še LS2, stopnja sofinanciranja, kar pomeni v bistvu 7,5 milijona investicij, 
pa dobre 4 milijone nepovratnih sredstev. Gremo dalje. V bistvu, če bi seštel to, kar sem 
sedaj naštel, potem bi s sanacijami, ki so bile izvedene v vseh proračunih primorskih 
občin, prihranili na letnem nivoju milijon evrov. To pomeni, da ne bi bile potem razprave  
ali imamo za šolska kosila, ali imamo, ne vem za šolo v naravi. Tako, da je potrebno v 
bistvu optimizirati proces oziroma tam kjer se da varčevati, se varčuje. Pavšalno področje 
v bistvu daljinska ogrevanja na lesno bio maso. Tak primer je bila občina Miren- 
Kostanjevica zelo blizu tu, prenova javne razsvetljave. Tu smo v tem začeli tudi z modeli 
javno zasebnega partnerstva, pač stvar občine oziroma ali občina ima lastne vire, da 
sama izvede investicijo. 



  

53 

 Šli bi kar naprej, ker smo časovno omejeni. Dejansko večino aktivnosti, če se le 
da, jih izvajamo v sklopu mednarodnih projektov, tako se potem bistveno zmanjša strošek 
občin za izvedbo teh aktivnosti. Sodelovali smo na enajstih mednarodnih projektih. 
Prosim, kar dalje. Grem še na samo poslovanje, na same številke. Dejansko imate na 
grafu prikazane letne prihodke, odhodke v letih 2013, 2014, pri vsem je na odhodkovni 
kot na prihodkovni strani vplival v bistvu efekt investicij, ki smo jih izvajali mi kot izvajalska 
agencija pri projektu Obnovljivi viri energije v primorskih občinah. Če pogledamo leto 
2014 smo imeli v bistvu za dobrih 800.000,00 EUR investicij na prihodkovni in 
odhodkovni strani. Tako, da na sam rezultat pa ne vpliva. Tu vidite dejansko neto 
presežek prihodkov nad odhodki, gibanje skozi leta, kumulativna vrednost, tako, da v 
bistvu, če bi vsa leta sešteli, smo v bistvu dosegli v zadnjih letih skupaj dobrih 180.000,00 
EUR presežka prihodkov nad odhodki. Prosim naprej.  
 Tu imamo potem še samo strukturo. Tisti zgornji del je to kar sem prej govoril 
projekt Obnovljivi viri energije. V bistvu imamo na prihodkih in odhodkih enake vrednosti, 
nam v bistvu samo vrednosti dviga, na sam rezultat pa ne vpliva. Prosim, kar dalje. Tu jej 
potem še struktura stroškov. V bistvu, če bi pogledali lansko leto, predvsem se je povečal 
strošek amortizacije, zato, ker se je nabavilo kar veliko opreme skozi projekte, tako, da 
dejansko lahko izvajamo potem tudi energetski monitoring in po drugi strani pa tudi 
potem nekaj opreme z vidika trajnostne mobilnosti, to so električna kolesa, skuterji, 
polnilne postaje. Prosim dalje.  
 Če pogledamo pa v bistvu samo bilanco stanja, samo strukturo sredstev in virov 
sredstev, potem tudi prej, ko ste slišali presežek 180.000,00 EUR, denarja sicer ni. Denar 
je v terjatvah na mednarodnih projektih, teh je več kot 400.000,00 EUR, tako da dejansko 
mora zavod celo najemati kratkoročne kredite zato, da lahko izvaja projekte. Kar naprej. 
 Če še pogledamo po kupcih. V bistvu je v letu 2014 MONG dejansko na tej lestvici 
močno napredovala predvsem zaradi sanirane celovite energetske prenove Podružnične 
šole na Trnovem. Prosim, kar naprej.  
 Če pogledamo kje smo, kam želimo. Dejansko je naše poslanstvo trajnostni razvoj 
celotne Primorske skozi doseganje večje energetske učinkovitosti s stalnim 
izboljševanjem, tudi energetske učinkovitosti in pa uporabe obnovljivih virov energije. 
Dejansko skupaj z MONG izvajamo še v sedemnajstih primorskih občinah naloge 
energetskega menedžerja, tako, da smo praktično na celotnem območju Primorske 
prisotni in aktivni.  
 To bi bilo na kratko za uvod. Če je še kakšno vprašanje, bom pač odgovoril na 
vprašanje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za gospodarstvo. 
  
Tomaž Jug,  predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo nimamo pripomb. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori niso obravnavali.  
 Odpiram razpravo. Anton Peršič, izvolite. 
  
Svetnik Anton Peršič:  
Imel bi pravzaprav dve vprašanji.  
 V poročilu piše, da se meseca marca podaljšuje pogodba s tem švicarskim 
skladom, sedaj, ko smo mimo, ali je to storjeno?  
 V tem švicarskem skladu je ena od aktivnosti, to tretje je, ki govori o obnovljivih 
virih energije. Tam je tudi nekaj sredstev, tam je tudi omenjeno izobraževanje in 
promocija in bi prav za obnovljive vire energije rad slišal, kaj je to mišljeno in kaj se tu 
dela? 
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Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija: 
Najprej odgovor na prvo vprašanje. Konec marca je bil redni sestanek z donatorjem, 
dejansko je bila izvedena tudi ekskurzija. Mi smo pričakovali, da bo takrat tudi odločitev 
glede na to, da se je tečaj franka in pa evra spremenil in da bomo imeli nekaj dodatnih 
sredstev iz naslova tečajnih razlik. V bistvu sedaj stališče Švice je tako, da bodo oni s 
tem še malo počakali, ker nihče ne more napovedati kakšen bo tečaj konec leta. Tako, da 
tu smo malo v začaranem krogu. Izvaja se preostanek investicij, ki so bile dogovorjene že 
v lanskem letu. Iz lanskega leta v letošnje leto se prenaša 206.000,00 EUR še 
nerealiziranih investicij in tu čakamo tudi še en odgovor, žal tudi v službi vlade, naša 
kontrolorka je na bolniški, tako, da če drugi teden ne bo prišla iz bolniške, smo z njenim 
šefom dogovorjeni, da lahko direktno naslovimo to vprašanje v Švico. Sicer v bistvu mimo 
nacionalnega koordinacijskega organa ne smemo iti. 
 Drugo vprašanje je vezano tudi na izobraževanje. Dejansko je v letošnjem letu v 
proračunu projekta namenjenih še približno 50.000,00 EUR za izobraževanje. Izvaja se  
po velikem številu osnovnih šol. Tudi nekatere šole znotraj MONG so precej aktivne. Tu 
dejansko lahko učitelji mentorji dobijo sofinancirano dve uri na teden za njihovo dejavnost 
in pokrit ves didaktični material, ki ga pri tem uporabljajo. Tako, da nekatere šole so kar 
dejavne in v bistvu si boste pa lahko ogledali, kar bodo naredile te šole v tem šolskem 
letu tudi 3. junija izpred mestne hiše. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Spomnil me je kolega Edbin, da se moram prijaviti.  
 Ne nanaša se neposredno na to poročilo, vendar direktor, mene zanima glede na 
to, da večkrat sprašujem, kako je z  javnim razpisom za podelitev koncesije obnove javne 
razsvetljave in če me spomin ne vara, tudi GOLEA nekaj sodeluje pri pripravi tega 
razpisa.  
 Zanima me, ali je šlo kaj naprej, nazaj, smo pustili to idejo, ali karkoli pač se 
dogaja na tem področju? 
 
Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija: 
Kot sem že povedal na prejšnji seji mestnega sveta, ko smo obravnavali poročilo o 
izvedenih aktivnostih lokalnega energetskega koncepta, je bil tik pred volitvami  
pripravljen razpis, ampak potem ni bil objavljen. Trenutno se dejansko kažejo tudi še 
druge možnosti. V bistvu pričakujem, da se bomo z mestno upravo dogovorili oziroma  
pripravili v letošnjem letu tudi nov poziv in potem dejansko skušali ta projekt realizirati, ki 
je ostal nerealiziran iz preteklosti. 
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Peršič ste že imel razpravo. Repliko? Dobro, izvolite repliko. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Spraševal sem tudi o obnovljivih virih energije. Vemo, da je na našem področju veliko 
tega. Kaj se dela od tega? To je pod tisto tretjo aktivnostjo v tem skladu, ki je ocenjena na 
540.000,00 EUR, za šole ste povedal, da okrog 50.000,00 EUR boste porabili za  
izobraževanja. Obnovljivi viri energije me močno zanimajo.   
  
Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija: 
Preostanek sredstev je v letošnjem letu govorim na pamet dobrih 400.000,00 EUR, od 
tega je v bistvu 206.000,00 EUR za investicije, potem imamo dejansko tudi za krožke, kar 
sem prej navedel.  
 Kar se tiče obnovljivih virov, investicije so bile že izvedene v preteklih letih. Šlo je 
za prenovo kotlovnic, in sicer za zamenjavo v bistvu energenta - iz kurilnega olja smo šli 
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na lesno bio maso. V mestni občini je bila to Podružnična šola Trnovo, poleg tega smo 
uspeli dejansko, da je bil upravičen strošek potem tudi talno ogrevanje, kar običajno ni 
praksa v tovrstnih razpisih. Poleg Podružnične šole Trnovo smo imeli prenovo kotlovnic 
še v Osnovni šoli Sečovlje, Podružnični šoli Sveti Peter, Podružnični šoli Šmarje, Osnovni 
šoli Hrvatini, Osnovni šoli Ilirska Bistrica, Snežak, Košana, potem Podružnična šola 
Kojsko v Brdih, Knjižnica Tolmin, Osnovna šola Cerkno in v bistvu Info center v Trenti. 
Tako, da investicije so bile že zaključene. Dejansko se v letošnjem letu izvede še 
vgradnja merilne opreme v te kotlovnice v Ilirski Bistrici in v Knežaku, zaradi tega, ker 
lansko leto se preprosto ni mogla, ker občina ni imela proračuna ter v bistvu ni imela 
zagotovljenega tistega lastnega deleža.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ali je še kdo prijavljen na razpravo? Ni več. Razpravo zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom 
zavoda GOLEA - Goriška lokalna energetska agencija za leto 2014. Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana 
Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, 
Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Edbin Skok, 
Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 28 
 
 
 
13. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvajanju programa »Nova 
 Gorica, otrokom prijazno UNICEFOVO mesto« 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim poročevalko. 
 
Poročevalka: mag. Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica 
Nova Gorica je že vse od leta 2002 »Otrokom prijazno Unicefovo mesto«. Vse projekte je 
predlagal in potrjeval delovni odbor MONG. Mladinski center je vse projekte v korist 
otroku v mestu koordiniral in jih izvajal. Z leti so se proračunska sredstva zmanjševala, 
saj smo imeli na proračunski postavki leta 2011 10.000,00 EUR, 2014 7.000,00 EUR, 
letos pa le 4.000,00 EUR. V tem času se je izvedlo precej uspešnih projektov, med 
katerimi so izstopali tečaj slovenščine za tujce, varne točke, projekt o nenasilju oziroma 
predavanja za starše, predvsem pa letovanje za socialno ogrožene otroke v hiši Pod 
borovci v Čepovanu. 
 Pogodba z Unicefom je po novem vezana na mandat župana. V letu 2011 je bilo 
za izvedbo projektov namenjenih 10.000,00 EUR, porabili smo skoraj vsa sredstva. Ob 
zaključku dvoletnega projekta Povej, spregovori o nasilju med otroki je bil izdan priročnik 
z naslovom Vzgoja za nenasilje avtorjev Alenke Rebile, Tine Rutar Leban, Nade Gortnar 
Gorjan, Janje Istenič in Bogdana Žorža. Izvedena so bila še tri predavanja za starše. V 
projekt so bili vključeni starši in vrtčevska skupina, natisnjenih je bilo 2000 priročnikov, ki 
so bili brezplačno razdeljeni staršem. Za projekt smo porabili 5.000,00 EUR.  
 Za tečaj slovenščine za tujce smo povprečno letno porabili 900,00 EUR. Za otroke 
in mlade priseljence ter njihove starše kot pomoč pri integraciji v naše okolje 
organiziramo že od leta 2011 tečaj slovenščine. Povprečno vsak tečaj obiskuje 15 
učencev starih med 6 in 18 let. Z letom 2013, ko sem prevzela vodenje Mladinskega 
centra, smo naše programe začeli izvajati tudi na podeželju, zato smo tečaj začeli izvajati 
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na Osnovni šoli Dornberk, leto kasneje pa še na Osnovni šoli Šempas, Osnovni šoli 
Branik in za otroke Vrtca Nova Gorica in vrtca pri Osnovni šoli Solkan. Poudariti je 
potrebno, da tečaj obiskujejo tudi starši otrok. 
 Naslednji projekt, ki smo ga izvajali je prostovoljno socialno delo. Mladinski center 
je leta 2011 in 2012 organiziral festival prostovoljstva. Festival prostovoljstva je postal 
tudi stalnica Mladinskega centra, vendar ni več pod okriljem Unicefa. Center za socialno 
delo Nova Gorica je za prostovoljce organiziral zaključno prireditev in izobraževalne 
delavnice za prostovoljce. V treh letih smo porabili 6.200,00 EUR. V letu 2012 smo za 
vse projekte porabili 4.700,00 EUR. Med počitniškim varstvom smo se z otroki ustavili pri 
varnih točkah in to je tudi naslednji naš projekt in obrazložili, da je to kraj, kamor se lahko 
otroci in mladostniki zatečejo po pomoč, ko so ogroženi, saj jim oporo nudijo tamkajšnji 
zaposleni, ki jim Unicef Slovenije nudi tudi brezplačno izobraževanje.  
 Ponatisnili smo varne točke, to so urniki, na katerem je zemljevid našega mesta in 
na katerem so označene varne točke. Urniki so bili razdeljeni vsem učencem prve triade 
v osnovnih šolah v mestni občini. V našem mestu imamo osem varnih točk. To so 
Mladinski center, stavba MONG, HIT, Centralni vrtec, Zdravstveni dom, krizni center, 
Rdeči križ ter Osnovna šola Solkan. Za leto 2013 smo prejeli 7.000,00 EUR in porabili 
smo skoraj vsa sredstva. V okviru projekta »Ciciban, dober dan« je bilo v dveh letih 
izvedenih devet predavanj za starše, ki so potekala v Vrtcu Nova Gorica. Vodili so jih 
Tina Rutar Leban, Bogdan Žorž in Izidor Gašperlin. V dveh letih smo porabili 2.000,00 
EUR. E – hišo, novogoriško hišo poskusov smo želeli približati tudi otrokom s podeželja, 
zato smo za osnovne šole in vrtce Čepovan, Prvačina, Dornberk organizirali ustvarjalne 
delavnice in eksperimentalnice, ki so sicer potekale tudi v vrtcih v mestu. Za osnovno 
šolo Šempas in Grgar smo organizirali gledališko predstavo. Otroci in starši iz podeželja 
so nam bili izredno hvaležni, saj je tovrstnih dogodkov v njihovem okolju premalo. 
 V letu 2014 smo porabili 6.000,00 EUR. Večinoma za letovanje v hiši Pod borovci 
v Čepovanu, ki ga je Mladinski center organiziral brezplačno za otroke ogroženih družin 
MONG. Svetovalne službe osnovnih šol so naredile izbor osemindvajsetih otrok. Zanje 
smo pripravili vsebinsko zanimiv, raznolik in kakovostni pet dnevni program za 
popestritev poletnih počitnic, za kar so nam bili globoko hvaležni tudi starši. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbori? Odbor za kulturo, šolstvo in šport, izvolite. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport se je seznanil s poročilom. Imeli smo nekatera 
vprašanja in dobili odgovore, imeli smo tudi pogovor ob tem poročilu in končno sprejeli 
sklep, da se ga da mestnemu svetu v potrditev. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori niso obravnavali.  
 Odpiram razpravo. Izvolite, svetnica Tanja Pipan. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Želela bi samo povedati, da sem pač v tem odboru tudi aktivno sodelovala in ker se je 
Unicef preimenoval oziroma se je organizacijska oblika spremenila iz društva v fundacijo, 
se je potem z občino podpisala nova pogodba in bi sedaj v bistvu pozivala župana, da 
čim prej imenuje nov delovni odbor ter da se po desetih letih ponovno opravi temeljita 
analiza stanja na področju otrok v naši občini, kajti dejstvo je, da je zelo dobrodošlo, da 
so programi, ki se ponujajo za otroke namenjeni tudi dejanskim težavam, s katerimi se 
otroci soočajo. Tako, da mislim, da je sedaj čas, da se to sedaj imenuje naprej in bi želela 
pač novemu odboru uspešno delo. Samo to. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Nimamo več prijavljenih na razpravo, tako da razpravo zaključujem. 
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 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvajanju 
programa »Nova Gorica, otrokom prijazno UNICEFOVO mesto«. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc,  
Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 
Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, 
Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 29 
 
 
 
14. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru 
 projekta Občina po meri invalidov v MONG za leto 2014 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Načelnica, izvolite. 
 
mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
V naši občini že od leta 2007 deluje županovo posvetovalno telo Svet za invalide. To 
skupino sestavljajo predstavniki invalidskih organizacij ter predstavniki ostalih inštitucij, 
organizacij, društev, ki kakorkoli delujejo na tem področju. Svet za invalide si je zadal 
nalogo, da kandidira, pridobili listino Občina po meri invalidov. V ta namen se je v letih 
2009, 2010, 2011 izdelovala analiza o položaju invalidov v našem okolju ter na podlagi te 
je bil izdelan akcijski načrt z ukrepi, s cilji, kaj vse je potrebno na tem področju narediti. V 
letu 2011 smo tako kandidirali za pridobitev listine Občina po meri invalidov, ki jo 
podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije in do leta 2012 to listino tudi uspešno in z 
zadovoljstvom pridobili. 
 V skladu z dogovorom, ki smo ga podpisali MONG, Zveza delovnih invalidov 
Slovenije ter Medobčinsko društvo invalidov Goriške kot izvajalec projekta, smo se tudi 
zavezali, da bomo vsako leto Zvezi delovnih invalidov Slovenije poročali o delu, zato je 
sedaj pred vami to poročilo, ki ga je že potrdil Svet za invalide, ki je s tem mandatom 
župana na novo imenovan in prosim predstavnika Medobčinskega društva invalidov, da 
predstavi to poročilo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Poročevalec: mag. Valter Adamič, predsednik Medobčinskega društva invalidov 
Goriške 
Zahvaljujem se za besedo, vendar moram povedati, da je Medobčinsko društvo invalidov 
Goriške koordinator projekta Občina po meri invalidov. To je projekt mestne občine. 
Moram tudi še povedati, da je bilo to poročilo, ki ga obravnavamo na današnji seji, 
obravnavano tudi na koordinaciji vseh invalidskih organizacij in tudi potrjeno.  
 Na začetku bi omenil naše poslanstvo, poslanstvo Mestne občine Nova Gorica, ki 
je regijsko središče z vseh področij tudi za invalidsko problematiko, na področju življenja 
in dela invalidov. Tu se vloga mestne občine kaže tudi v tem, da je Občina Renče – 
Vogrsko v letošnjem letu pridobila status kandidatke za podelitev listine Občina po meri 
invalidov in če bo šlo vse po sreči, bo tudi Občina Renče-Vogrsko kot tretja občina na 
Primorskem in Notranjskem pridobila ta naziv. 
 Hkrati je tudi pristopila k aktivnosti Občina Miren-Kostanjevica, kar kaže na to, da 
pozitivni zgled mestne občine se širi v skladu z vlogo regijskega središča kot MONG. Po 



  

58 

drugi strani pa tudi za MONG predstavlja izvajanje projekta v teh občinah, ki niso mestne 
občine, bi rekel zgled pozitivne prakse, kako naj bi v bodoče reševali ne urbana področja 
v mestni občini. Če smo prva tri leta govorili oziroma večina teh aktivnosti je bila 
predvsem odpravljanje arhitektonskih ovir za gibalno oviro, za invalide s senzoričnimi 
omejitvami v ožjem mestnem območju, bomo morali v prihodnjem akcijskem načrtu, ki ga 
bomo sprejemali oziroma ki ga boste sprejemali v mestni občini od 2016 do 2019, dati 
večje poudarek pozornosti invalidom, ki živijo izven mestnega območja. Ob tej priložnosti 
je že Svet za invalide pri MONG sprožil razpravo, da bi  tam do konca junija pripravili 
akcijski program za naslednjo mandatno obdobje, to se pravi do leta 2019. To se pravi, 
da tu pozivam vse svetnike, bomo preko informativnih spletnih strani predstavili zadevo in 
so dobrodošle vsake pobude. Vključili pa bomo v to razpravo poleg invalidskih organizacij 
tudi krajevne skupnosti, tako, da bo veliko manj teh okroglih miz in veliko več pobud in 
upam, da bomo te pobude skozi proračun tudi izvajali. 
 V nadaljevanju bi na kratko, ne bom bral vsebine samega poročila, ker ste ga 
dobili v okviru gradiva, pa tudi tisto kar je bilo v prilogi. Osredotočil se bom zgolj na tiste 
ključne zadeve. Gradnja varnih poti za invalide. Tu bi izpostavil, da smo v mestni občini v 
preteklem letu dokončali Bevkov trg, tam je veliko elementov, ki zadeva, to se pravi 
prilagoditve glede gibalnih omejitev in glede senzoričnih omejitev. So pa določene 
manjše pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno odpraviti. Potem je Gradnikove brigade. Za 
gibalno ovirane je zadeva urejena. Manjka pa še tisti segment prilagoditve za senzorične 
invalide, invalide s senzoričnimi omejitvami vida. Tu bi opozoril na eno zadevo. Res je, da 
ko smo vprašali, kdaj bo rešeno tudi to vprašanje, smo dobili odgovore, da v letu 2015 ni 
denarja. Mislim, da so to tako neznatna sredstva, govorimo o teh prepoznavnih oznakah 
ob prehodu iz pešpoti na cesto. Sedaj se tu vprašam. To so majhna sredstva za narediti 
in bi se lahko skozi popravilo pa tudi začasno rešilo to vprašanje. Govorim na lokaciji pri 
centralni lekarni in tam bi se z določenimi začasnimi rešitvami lahko rešilo, ker če jutri bo 
kakšno slepo osebo povozil avto, mislim, da vsi tisti, ki smo tu prisotni, ki lahko  
premaknemo zadevo, da nas bo bolelo. Nepotrebna žrtev. 
 Potem bi tu pohvalil mestno občino oziroma svetnike v preteklem mandatu, ko so 
za javni razpis za izvajanje programa s področja sociale in humanitarnih dejavnosti 
namenili 28,57 % sredstev več, kar kaže na to, da je mestna občina dala velik poudarek 
nevladnim organizacijam, invalidskim organizacijam in humanitarnim, kar pomeni, da so 
tu sledili načelu, ki vlada med nevladnimi organizacijami, 1 dolar, 1 EUR bom rekel 
prinese 7 EUR. To se pravi načelo prostovoljnosti, načelo srčnosti, ste tu tudi vi svetniki 
sprejeli kot dano.  
 Potem glede postavljanja petih parkirnih mest. V glavnem ne vem, če ste vsi 
seznanjeni, da je v lanskem letu sredi leta zmanjkalo sredstev za parkirna mesta za 
invalide. Moram reči, da so za ta parkirna mesta sicer denar nekako dobili, samo bom 
rekel, da ta popravila oziroma ta parkirna mesta bi lahko dali na eno proračunsko 
postavko, ki bi bila bolj fleksibilna. To se pravi, da ne bi te naše uradnike, ki se trudijo 
rešiti problem občanov, postavili pred to dilemo, kje dobiti 700,00 EUR za dve parkirni 
mesti za invalide. Tako, da je treba tu dopustiti pri prihodnjem proračunu malo več 
fleksibilnosti, da bi lahko lažje uresničevali potrebe postavitve petih parkirnih mest. 
 Potem še nekaj besed, da ne bom predolg, glede pridobitve Varstvenega 
delovnega centra, ki je sedaj že zgrajen. V prilogi sem zavestno dal sliko temeljev tega 
Varstvenega delovnega centra pri Sedejevi ulici 8 in sedaj ta zadeva že stoji v skupno 
zadovoljstvo vseh invalidov in se zahvaljujem tako vodstvu MONG kot vsem tistim, ki ste 
kakorkoli lobirali, da je država zagotovila potrebna sredstva.  
 Potem bi še izpostavil eno zadevo, in sicer, da smo v senci tega Varstvenega 
delovnega centra otovorili tudi prenovljene prostore Varstvenega delovnega centra v 
Solkanu. Sama prenova ne bi bila tako odmevna, če v tem centru oziroma v teh prostorih 
nameravajo v perspektivi  ustanoviti zaposlitveni center za osebe, ki so nezmožne delati 
v normalnem delovnem okolju. To se pravi, to je prvi zaposlitveni center na Primorskem, 
pa čeprav bi po zakonu morala imeti tak center vsaka občina. 
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 Naslednja pridobitev, ki je bila tudi izvedena, sicer je nastanek za naprej, je ta, da 
je občina kupila prostore za vzpostavitev skupnega centra za izvajanje humanitarnih in 
sorodnih aktivnosti. Se pravi, to je tudi ena poteza, ki daje upanje, da bomo reševali 
prostorske probleme, postavili pogoje še za večjo učinkovitost.  
 Potem bi pa še na koncu omenil glede javnih prevozov. Na današnji seji ste 
obravnavali predlog prog, kot sem razumel, za javni mestni promet. Tu bi prosil svetnike, 
ko boste potrjevali koncesijo za naslednje obdobje, dajte upoštevati Zakon o enakih 
možnostih. To se pravi, koncesionar v prilogi zapisnika sestanka, ki smo ga imeli leta 
2012, se je koncesionar takratni Avrigo zavezal, da bo z novo koncesijo uredil, prilagodil 
vozila za gibalno ovirane. Mislim, da tu umika ni in brez prilagoditve teh vozil sem 
mnenja, da take koncesije ne bi smeli podpisati. 
 Poleg tega pa še nekaj. Glede prilagoditve vozil oziroma postajališč mestnega 
prometa. Ko se govori o prilagoditvi postajališč mestnega prometa, vsi mislijo, da gre za  
velike investicije. Mislim, da če ste prebrali v tisti prilogi, tiste slike, ki smo dali, je točno 
navedeno, kje je prilagojeno in kje ni prilagojeno. Mislim, da bi se dalo skozi to postavko 
manjših popravil, prilagoditi marsikakšno rešitev z minimalnimi stroški, da bi zadeva bila 
prilagojena. Kar zadeva v preteklem obdobju, bom rekel tako. Doživel sem na lastni koži, 
ko je prišel avtobus in ko je invalid na vozičku čakal avtobus, ki naj bi imel rampo. 
Avtobus je prišel samo brez rampe. To se pravi, da teoretizirati, da so vsi avtobusi 
prilagojeni, mislim, da to ne bo držalo. Pogledati si je treba konkretno na licu mesta, pa 
če bom povabil svetnike in naredimo en test, pa se postavimo na vse proge, pa bomo 
videli, kateri avtobusi so prilagojeni. 
 Glejte, spoštovani svetniki, tu je treba živeti z ljudmi in mislim, da vi živite. Če 
koncesionar nekaj trdi in vi ugotovite, da to ni res, je treba povedati, da to ni res in da 
morajo narediti.  
 Na koncu bi povedal še glede informacijske pisarne. V akcijskem načrtu za leto 
2015 je bilo predvideno, da bo začela delovati informacijska pisarna za invalide. To 
informacijsko pisarno smo v preteklem letu, ko je bil interes tudi humanitarnih organizacij, 
da se postavlja ta informacijska pisarna, nadgradili in smo rekli, da bo to informacijska 
pisarna za vse ciljno ogrožene občane, ki pridejo v krizo. To se pravi invalide in ostale in 
tu smo pred enim širšim projektom. Imamo v tem trenutku sicer dve zaposleni sodelavki, 
ki delata preko programa javnih del in upam, da nas bo tudi mestni svet podprl. Začetki 
so težki, priznam. Samo upam, da bomo v nadaljevanju tudi s pomočjo, podporo mestne 
občine prišli do te informacijske pisarne, ki pomeni za občana, ki je v krizi hitrejše 
reševanje problema, za same izvajalce oziroma mestno občino pa bolj učinkovita izraba 
sredstev, ki jih namenja mestna občina za izvajanje posebnih socialnih programov in 
socialnih programov, ki jih izvajajo humanitarne organizacije. 
 Toliko sem imel v mojem današnjem podajanju. Na vprašanja svetnic in svetnikov  
sva tudi s predsednikom Sveta za invalide pripravljena odgovarjati. Tik pred sejo mi je 
predsednik Sveta za invalide, g. Miljavec predstavil zloženko, bi rekli naši zemljevid 
oziroma označbe mestne občine, ki je prilagojena za slepe osebe in to kaže na to, da se 
v glavi nekaj premika. Kaj več vam bom povedal Igor, če ga boste vprašali seveda.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, g. predsednik. 
 
Igor Miljavec, predsednik Sveta za invalide: 
Mogoče bi še dopolnil Valterja.  
 V MONG je nekaj projektov, ki smo edini v Sloveniji in to lahko rečemo, da je edini 
večinski projekt rehabilitacija slepih in slabovidnih na osebnem nivoju in vseh svojcev. To 
je projekt, ki če ga mestna občina ne bi podpirala, ne bi ostajal. Moram reči, prej ko smo 
se pogovarjali o koncesiji za invalide, na tem področju dela več invalidskih organizacij, 
tako Invalidsko podjetje Posočje kot Soča, ki posebej dela tudi za slepe in slabovidne in v 
Celju imajo tudi posebno področje za gluhe in naglušne, tako da ni samo Želva tisti 
izvajalec. Zato, ker če pogledamo specifike slepih in slabovidnih so posebej v primerjavi z 
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gluhimi in naglušnimi in z osebami na vozičkih. Z lanskim letom je tudi zaživel prvi projekt 
v Sloveniji. Izobraževanje iskalcev zaposlitve, to je individualno za slepe in slabovidne ali 
v manjših skupinah za računalništvo, iskalcev zaposlitve preko Zavoda za zaposlovanje. 
Lahko pa rečem, da tudi na pobudo Medobčinskega društva slepih in slabovidnih je letos 
izšla prva brošura o dostopnostih tako komunikacijskih, arhitektonskih in izobraževalnih 
predpisov in vam bomo poslali po elektronski pošti, pa tudi ga boste lahko dobili  
dejansko v pisni obliki. 
 Tudi prilagoditve za paraplegike, pravzaprav vozičkarje so lažje, ker so pločniki 
dovolj široki, več poudarka se je res dalo na senzorno ovirane. Marsikdaj se pozablja, da 
slep mora priti do točke, kjer je. Ker ravno sedaj so rekli, sedaj bomo naredili pa eno tipko 
na avtobusni, pa bodo slepi lahko to prebrali, ampak mora tudi do tja priti.  
 Bilo je tudi govora o Bevkovem trgu. Bevkov trg se popravlja, predvsem je 
problem, da se dejansko sedaj delajo štiri centimetrske črte za prilagoditve za vse ljudi, 
predvsem za tiste, ki slabše vidimo ali pa tudi za starejše. Pripravlja pa se tudi na našo 
pobudo enotni zakon v Sloveniji, kjer naj bi bila dejansko urejena dostopnost tako 
zunanjih kot notranjih ovir za vse ljudi s posebnimi potrebami.  
 Tako, da moram reči, da je res, da je bila mestna občina pobudnik ogromnih idej 
in ravno iz našega mesta, pač skupaj z vami, če pogledamo, da je tudi izobraževanje, 
pravzaprav delavnica za slepe in slabovidne, kjer sodelujejo vse šole in vrtci v mestni 
občini. To je tudi en velik napredek, kajti dejansko smo zagotovili za nekatere 
organizacije strokovni kader tu, da lahko odreagiramo takrat, ko je potrebno, tako za 
same invalide ali pa za osebe, ki posebej delajo s to populacijo. Tako recimo izvajajo vse 
organizacije tudi različna izobraževanja, tako do gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, 
ker to so pač tiste tri, štiri specifične skupine, na katere marsikdaj pozabljamo. Tu so tudi  
otroci s posebnimi potrebami, tisti, ki pač imajo duševne in druge motnje, ampak kot pravi 
Valter, predvsem je lahko za zgled, odkar imam informacijo v Novi Gorici, da invalidske 
organizacije in humanitarne organizacije med seboj sodelujejo in tudi sodelovanje z 
občino je na zelo dobrem nivoju. Tako, da mislim, da je kar za pohvaliti kompletno 
dejavnost.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbori.  
 
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo ni imel pripomb. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori niso obravnavali.  
 Odpiram razpravo. Karmen Saksida izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Bila sem pozorna, ko je Valter predstavil poročilo in me je zbodlo, ko je rekel »bodite bolj 
fleksibilni, ko sprejemate proračun, svetniki, zato, da bomo lahko dobili 700,00 EUR za 
dve parkirni mesti«, če sem prav razumela.   
 Prej smo govorili o 8.000,00 EUR za Želvo in je rekel župan, da tu ni nobenega 
problema. To lahko naredimo tudi s prerazporeditvijo. Župan, apeliram, kadar bo 
zmanjkalo 700,00 EUR za dve parkirišči za invalide, da se to naredi s prerazporeditvijo in 
enako velja za ureditev prehoda tam pri lekarni. Če gre za tako majhna sredstva in če 
lahko pomagamo človeku, ki ne more brez pomoči, potem mislim, da bomo takšno 
prerazporeditev vsi pozdravili. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Nimamo več prijavljenih na razpravo. Tako, da razpravo zaključujem. 
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 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju 
akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v MONG, za leto 2014. 
Glasujemo. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja 
Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko 
Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 30 
 
 
 
15. točka dnevnega reda  
 Predlog Sklepa, da javni zavod Kulturni dom Nova Gorica nameni presežek 
 prihodkov nad odhodki iz leta 2014 za nakup opreme 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Načelnica, izvolite. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica za leto 2014 izkazuje 10.450,0 EUR presežka 
prihodkov nad odhodki. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda določa, da o načinu 
razpolaganja s presežkom odloča ustanovitelj, torej mestni svet na predlog direktorja po 
predhodnem soglasju sveta zavoda. Predpisani postopki so bili speljani. Vsa soglasja, 
predlogi so podani in predlog je, da se torej ta presežek nameni za nakup lučne mize in 
računalnika za tehnično službo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbori? Odbor za kulturo, šolstvo in šport, izvolite.  
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor je to tudi obravnaval in soglasno smo potrdili sklep, da se nameni za to, kar je bilo 
predlagano. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori niso obravnavali. Odpiram razpravo. Prijavljenih očitno ni, zato razpravo 
zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da javni zavod Kulturni dom Nova 
Gorica nameni presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 za nakup opreme.  
Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, 
Tomaž Jug, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, 
Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran 
Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 31 
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17. točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 
1302/29 k.o. Kromberk 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim, načelnica. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Gre za parcelo št. 1302/29 k.o. Kromberk. Gre za del parcele ob objektu, kjer dejansko 
lastnik objekta pač želi pridobiti funkcionalno zemljišče ob stanovanjski hiši in z namenom 
ureditve tega razmerja se pravzaprav predlaga ukinitev javnega dobra, da lahko 
pristopimo k ureditvi tega razmerja in ureditvi pač statusa funkcionalnega zemljišča k 
temu objektu. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbori? Odbor za prostor. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor je razpravljal o točki in dal pozitivno mnenje, vendar med sejo sem 
prejel pripombo krajanov, ki zatrjujejo, da zadeva ni taka, kot je tu prikazana.  
 Zato predlagam, da se umakne točka in prenese na drugo sejo. Do takrat naj 
strokovne službe zadevo proučijo. Lastnik sosednjega zemljišča naj predhodno uredi na 
svoj strošek nadomestno cesto in šele nato naj izvede zamenjavo zemljišča. Obstoječa 
cesta je obstajala od zmeraj in je edina staroselska cesta, ki povezuje naselje. Tako, da 
predlagam, da se umakne. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Župan, izvolite. 
 
Matej Arčon, župan: 
Umikam točko. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Točka je umaknjena. 
 
 
 
18. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 5301/4 
 k.o. Osek 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Načelnica, prosim.  
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Tudi v tem primeru gre v bistvu za parcelo v naselju Osek, ki ima status javnega dobra, ki 
pa dejansko že več časa služi kot funkcionalno zemljišče k objektu in kot pri vsaki ukinitvi 
javnega dobra, je seveda pridobljeno pozitivno mnenje krajevne skupnosti.  
 S strani oddelka ni bilo nobenega zadržka, tako, da predlagam ukinitev tega 
javnega dobra. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor. 
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Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Tudi odbor za prostor se strinja s tem. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori niso obravnavali. Odpiram razpravo. Razprave ni, zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra – parc. št. 5301/4 k.o. Osek. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, 
Ana Jug, Tomaž Jug, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon 
Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, 
Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 32 
 
 
 
19. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7713/4 
 k.o. Dornberk 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Načelnica, prosim. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo  
Podoben primer. Tu gre za parcelo, ki že dlje časa ne opravlja funkcije javnega dobra in 
predstavlja del funkcionalnega zemljišča k objektu.  
 Prav tako je k temu pozitivno mnenje podala Krajevna skupnost Dornberk, tako, 
da predlagamo ukinitev javnega dobra na tej parceli v Dornberku. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor? 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor nima pripomb na ukinitev statusa javnega dobra. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Razprave ni, zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra – parc. št. 7713/4 k.o. Dornberk. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, 
Ana Jug, Tomaž Jug, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Klemen Miklavič, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, 
Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 33 
 

 
S tem tudi zaključujem današnjo sejo. Hvala lepa in lep pozdrav. 



  

64 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.05 uri.  
 
 
 
                Miran Ljucovič                    Marko Tribušon    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                  PODŽUPAN                
 
  
 
 

       OVERITELJA ZAPISNIKA: 
 
 

________________________________         __________________________________ 
                Egon Dolenc  Tomaž Jug  


