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Številka: 900-9/2015-56 
Nova Gorica, 10. februar 2015 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
nadaljevanja 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. februarja 
2015 v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 15.00 uri.  
 
Sejo je vodil  Matej Arčon, župan mestne občine.   
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal župan Matej Arčon.  
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 30 svetnikov, in sicer: mag. Lara Beseničar 
Pregelj, mag. Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, 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 odsotni: dr. Robert Golob, Egon Dolenc  
 
Seji so prisostvovali: 
●    mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave 
●    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   
●    Matej Živec, višji svetovalec za gospodarske javne službe   
●    Jelka Humar,  vodja Centra za pomoč na domu Klas 
●    Irena Komatar, predstavnica podjetja Locus, d.o.o., Domžale 

 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Tatjana Krapše in 

- Miro Kerševan.  
 
Od 25 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin 
Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Stanko Žgavc. 
 
  
NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU: 
11. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje linijskih 

prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe (druga obravnava)  
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12. Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu  

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

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov 
na področju tehnične kulture v MONG (hitri postopek) 

15. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 
2015  

17. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG (prva 
obravnava) 

18. Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi št. 478-137/2007-32 za 
obdobje pet let   

19. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 1523/4 k.o. Prvačina  
20. Predlog Sklepa o izhodiščih za sklenitev sporazuma o prostorski umestitvi 

kampusa Univerze v Novi Gorici.   
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

 Predlog o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje linijskih 
 prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe  
 
Matej Arčon, župan: 
Nadaljujemo z 11. točko. Nekatere svetnice in svetniki ste že imeli razpravo.  
 Odpiram razpravo, če se želi še kdo prijaviti. Svetnik Simon Rosič. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Na načelnico bi naslovil eno vprašanje, in sicer pri 47. členu me je malo zmotilo oziroma 
si ne znam razložiti tega izraza primeren dobiček. Govorimo o višini nadomestila, če 
dovolite, bom citiral: «Višina nadomestila se določi tako, da se stroškom, ki nastanejo z 
izvajanjem javne službe, prištejejo primeren dobiček in stroški financiranja ter odštejejo 
vsi prihodki pri izvajanju javne službe. Razlika predstavlja višino nadomestila.«  
 V bistvu bom čisto tako vprašal. Kaj pomeni ta izraz primeren dobiček? 
 
Matej Arčon, župan: 
Načelnica, izvolite. 
 
Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Če smem, bi se najprej opredelila do vseh tistih pripomb, ki so bile podane v razpravi že  
prejšnjikrat.   
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite. 
 
Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Glede pripombe, ki jo je podal svetnik Valter Vodopivec, da pač koncesijsko pogodbo 
pred županom potrdi mestni svet, bi opozorila, da je koncesijska pogodba del razpisne 
dokumentacije. To pomeni, da je po razpisani objavi ni več možno spreminjati, tako, da 
če že je potrebno to upoštevati pri spremembi odloka oziroma, da se seznanite s 
koncesijsko pogodbo v času pred objavo razpisa. 
 Potem glede merila ekološka usmerjenost voznega parka. Tu poudarjamo še 
enkrat, da je zagotovo interes občinske uprave, da imamo ekološki vozni park, vendar 
menimo, da je potrebno ta merila potem pravilno uravnotežiti, da ne bi prišlo do tega, da 
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bo na račun visokih ponderjev pri tem merilu bil izbran nekdo, ki bo ponudil bistveno višjo 
ceno storitve. Se pravi, če bo to merilo previsoko točkovano, bo vsekakor to možnost 
imel, ne glede na to, da bo dejansko imel nižje stroške izvajanja te dejavnosti.  
 Strinjamo se tudi s predlogom odbora za gospodarstvo, da merila skupaj 
oblikujemo na tem odboru in da tudi tam oblikujemo skupaj druge ključne elemente 
razpisa.   
 Potem so bile pa še pobude glede razširjanja linij izven območja koncesije. To 
smo tudi nekaj že odgovarjali v okviru svetniških vprašanj in gre v bistvu za tematiko, ki ni 
neposredno vezana na ta odlok in tu se je treba zavedati nekaj dejstev. Se pravi, gre za 
območja, ki je v pristojnosti države, gre za medkrajevni promet, tako, da občina tam pač 
nima kar samoumevno sama po sebi pristojnosti in je potrebno tu dobiti ustrezna 
dovoljenja. Tako naj navedem primer, da moramo dobiti dovoljenje ministrstva, da se 
izvaja mestni promet na relaciji med Šempetrom in Novo Gorico. Strinjamo se sicer, da je 
tako soglasje možno pridobiti, vendar potem se je treba tudi zavedati, da imajo vsi občani 
te občine enake pravice do takih storitev, naj bodo Lokve, Lokovec, Šempas ali pa 
Spodnja Branica in pri tem se je treba zavedati tudi kakšna je višina proračunskih 
sredstev in čemu je namenjena. 
 Potem so bila še vprašanja glede števila potnikov, kdo so uporabniki. 30. januarja 
je bila pripravljena predstavitev predloga optimizacije mestnega prometa. Vsi ti podatki so 
bili seveda osnova za to, da se je ta predlog variant novih linij sploh lahko pripravil in so 
bili tudi predstavljeni. Zagotovo je interes tega predloga, da se še poveča število 
uporabnikov mestnega prometa in tu bo sigurno v veliko pomoč tudi ustrezna politika 
parkiranja. Še vedno pa se je treba zavedati, da bo taka optimizacija imela prej višje 
stroške kot nižje in zaradi tega smo potem razmišljali o tem, da bi mogoče v nadaljevanju 
mestni promet postal pač plačljiv, pri tem pa se je potrebno zavedati, da cena mora biti 
vsekakor taka, da ne bo odvrnila uporabnike od uporabe tega mestnega prometa. 
Odločitev o ceni pa vsekakor ni sedaj predmet tega odloka, tako kot ne linije, o tem se bo 
odločalo ločeno, tako kot je v odloku predvideno. 
 Sedaj pa glede izraza primeren dobiček. Ta navedba izhaja neposredno iz Uredbe 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe, ki velja za notranji cestni promet in tam 
mislim, da je tudi navedeno, kaj ta primeren dobiček je. Primeren dobiček je tisti dobiček, 
ki se pri vsaki javni službi nekje vkalkulira v stroške, ker noben izvajalec pač ne bo 
opravljal dejavnosti samo zato, da bo pokril stroške, ampak mora imeti še nek dobiček. 
Mislim, da je pri ravnanju z odpadki to 5 %, tu je to predvideno nekoliko drugače, vendar 
v odloku pač to ni dorečeno in to se bo potem precizneje določilo v okviru razpisne 
dokumentacije in v okviru koncesijske pogodbe. Sedaj koliko bo to vam ne znam še 
povedati, odločitev pa vsekakor bo tam jasna. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Najprej se opravičujem, če morda bom kaj ponavljal, kar ste o tem odloku govorili na 
prejšnji seji, ampak žal sem bil opravičeno odsoten, zato bom danes predlagal amandma 
na 18. člen tega odloka, ki govori o vrsti in videzu avtobusa.  
 Predlagam amandma, da bi v 18. členu dodali nov odstavek in sicer: «Vozila, ki jih 
uporablja koncesionar vključno z vozili tehnične rezerve morajo izpolnjevati najmanj 
zahteve okoljskih emisij, ki jih določa veljavna zakonodaja. Koncesionar mora v obdobju 
trajanja koncesije zagotoviti vsaj dve vozili na ekološko usmerjen pogon, na primer 
elektriko, in sicer vsaj eno vozilo v prvem pet letnem obdobju.« 
 Zakaj ta predlog? Mislim, da je skrb občanov za zdravo življenje sigurno ena 
prioriteta tako nas kot nas vseh, ki živimo v tem mestu in mislim, da je čisti zrak eden 
izmed delčkov, ki jih že tudi sama občina uvaja pri bolj zdravem načinu življenja v tej 
mestni občini. 
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 Mislim, da je to delno tudi ekonomsko upravičeno, če se bo koncesionar opredelil 
tudi za nabavo takega vozila. Vemo, kakšni so stroški nafte v primerjavi z elektriko ali pa 
tudi plinom. Naj omenim samo dober primer, ki sem ga pred kratkim prebral, ki ga izvaja 
podjetje Marprom iz Maribora, kjer se ravno sedaj v januarju pogajajo za nakup osem  
manjših avtobusov na električni pogon. Dobili so tudi evropska sredstva in menim, da 
denar je, ampak nekako moramo tudi koncesionarja morda malo pritisniti, da razmišlja 
tudi v smeri boljšega in zdravega načina življenja v naši občini.  
 

PRILOGA 1 
 

Matej Arčon, župan: 
Svetnik Jožko Leban, izvolite. 
 
Svetnik Jožko Leban: 
Naša svetniška skupina Soča predlaga, da se ta odlok dopolni, in sicer, da se ne imenuje 
samo za izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu, ampak tudi izvajanje linijskih 
prevozov v mestnem in primestnem prometu.  
 Sedaj je to stvar spremembe odloka in verjetno bo moralo iti tudi na usklajevanje 
še z Občino Šempeter-Vrtojba, vendar se nam je zdelo, da se to nujno dopolni predvsem 
iz razloga, ker je to tudi prav, da so vsi prevozi v mestnem in primestnem prometu  
plačljivi.  
 Predlagamo, da bi bili plačila oproščeni otroci, učenci, dijaki, invalidi in socialno 
ogroženi občani, ostali prebivalci mestne občine pa naj bi imeli možnost nakupa 
mesečnih vozovnic, lahko tudi po regresirani ceni. Regresirano ceno naj potem določita 
koncesionar ali pa mestna občina v okviru sredstev, ki jih mestna občina namenja za te 
namene. Zdi se nam prav, ker je to bolj pošteno, da so vsi prebivalci MONG izenačeni.  
 Če ta drugi del ne spada v sam odlok ampak v pravilnik, potem naj se to upošteva 
pri določitvi cen oziroma pri urejanju plačevanja mestnega in primestnega prometa. 
 

PRILOGA 2 
 
Matej Arčon, župan: 
Še kdo? Se pravi, kot razumem je vložen amandma svetnika Valterja Vodopivca, ki ga je 
potrebno uskladiti, glede na to, da bo osnutek koncesijske pogodbe objavljen z razpisom. 
Tu pravi pa, da sklene koncesijsko pogodbo župan po predhodnem sprejemu na 
občinskih svetih obeh občin. Se pravi, da bi morali tako preoblikovati, da je osnutek 
koncesijske pogodbe najprej potrjen in potem gre v razpis. Ker če gre že koncesijska 
pogodba v razpis in potem jo po razpisu spreminjamo, potem razpis lahko pade, če tako 
razumem načelnico.  
 Potem je drugi amandma, ki ga je podal svetnik Aleš Markočič in tretji amandma, 
ki ga je pravkar prebral svetnik Jožko Leban, četrti amandma je od odbora za 
gospodarstvo, ki pravi, da se spremeni točka 57. člena.  
 Predlagal bi, če si vzamemo deset minut odmora, da se tudi načelnica in strokovni 
sodelavec opredelita do teh amandmajev in se dobimo z vodji svetniških skupin takoj v 
zeleni ali stekleni dvorani, da se opredelimo do vseh amandmajev. Ker danes ta odlok 
odloča o načinu izvajanja gospodarske službe, ga je potrebno potem tudi uskladiti z 
Občino Šempeter–Vrtojba in ni izražena tu samo naša volja, ampak seveda volja obeh 
občinskih svetov.  
 Odrejam deset minut odmora. Res pa bi prosil vodje svetniških skupin, če se 
zglasite v stekleni ali zeleni dvorani, tista, ki je pač v tem trenutku prosta.  
  
 
Torej nadaljujemo. Mislim, da smo vse uskladili.   
 Najprej dajem na glasovanje predlog amandmaja odbora za gospodarstvo, ki 
pravi tako: «1. odstavek 57. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: V postopku 
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izbire najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednja merila: cena storitve 
(strošek za izvajanje) javne službe, ekološka usmerjenost voznega parka, druge 
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.« Glasujemo.  
  
Od 28 svetnikov jih je 23  glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, 
Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Damjana Pavlica, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, 
Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Amandma svetniške skupine Soča je s soglasjem predlagatelja bil umaknjen. Lista 
Mateja Arčona v imenu Aleš Markočič, smo ga nekoliko preoblikovali. Prosim, če ga 
preberete. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
V 18. členu odloka v 1. odstavku predlagam, da se doda samo stavek, ki se glasi: »Vsaj 
eno vozilo mora biti na ekološko usmerjen pogon, na primer elektrika.« 
 
Matej Arčon, župan: 
Na glasovanje dajem predlog amandmaja: «V 18. členu v 1. odstavku se doda 
stavek, ki se glasi: Vsaj eno vozilo mora biti na ekološko usmerjen pogon, na 
primer elektrika.« Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, 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, Tadej Pišot, Simon Rosič, Edbin Skok, Marko 
Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Sedaj bomo glasovali o odloku s sprejetimi amandmaji, potem pa še dodaten sklep, ki ga 
bo prebral v imenu svetniške skupine SD Matija Klinkon.  
  Dajem Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje linijskih 
prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe s sprejetimi 
amandmaji, na glasovanje. Glasujemo. 
  
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, 
Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Damjana Pavlica, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, 
Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Svetnik Matija Klinkon, prosim, če preberete še dodaten sklep.  
 
Svetnik Matija Klinkon: 
V sklep, v 58. člen bi dodali: «Osnutek koncesijske pogodbe se pred objavo javnega 
razpisa za izbor koncesionarja obravnava in potrdi na mestnem svetu.« 

 
PRILOGA 3 
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Matej Arčon, župan: 
Dajem predlog sklepa na glasovanje. Vas nisem opazil, se opravičujem. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Nič hudega. Se opravičujem, sem pač zamudil in sem vpadel v to razpravo. Mi smo odlok 
že sprejeli. 
 
Matej Arčon, župan: 
Da. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sedaj sprejemamo sklep, da se v neki člen...sem prav slišal? 
 
Matej Arčon, župan: 
Ne, v odloku se ne spreminja noben člen. Na vodjih svetniških skupin smo se tako 
dogovorili, ker bo osnutek koncesijske pogodbe z razpisom objavljen, da ne bomo 
spremenili, da mora pred podpisom sprejeti mestni svet, ker bo koncesijska pogodba že v 
razpisu. Torej, dodaten sklep je ta, da gre najprej na mestni svet osnutek koncesijske 
pogodbe, ki bo tu potrjen in odkljukan in ta osnutek gre v razpis za izbor koncesionarja. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dobro, vendar to bi bilo lahko enako napisano tudi v odloku.  
 
Matej Arčon, župan: 
Tako smo se odločili. Prosim, če ponovimo to glasovanje. 
 Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se osnutek koncesijske pogodbe 
pred objavo javnega razpisa za izbor koncesionarja obravnava in potrdi na 
Mestnem svetu MONG. Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, 
Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Damjana Pavlica, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, 
Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 4 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

 Predlog sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene 
 storitve pomoč družini na domu 
 
Matej Arčon, župan: 
Uvodno besedo ima načelnica Marinka Saksida, izvolite. 
 
mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
Zakon o socialnem varstvu določa, da se socialno varstvena storitev pomoč družini na 
domu kot socialna storitev, bolj poznana kot pomoč na domu, da je to javna služba, 
katere mrežo zagotavlja občina. Zakonodaja še določa, da se iz proračuna občine 
financira pomoč na domu najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve.  
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 Izvajalec pomoči na domu v naši občini je Center za socialno delo oziroma Center 
za pomoč na domu Klas. Podrobneje bo samo storitev predstavila vodja pomoči na 
domu, ga. Jelka Humar.  
 Samo še nekaj podatkov. V primerjavi s trenutno veljavno ekonomsko ceno je 
predlog za slab procent nižji kot leta 2014. Subvencija občine po predlogu znaša 11,42 
EUR oziroma slabih 70 %, cena za uporabnika pa ostaja enaka kot lani, to je 3,90 EUR. 
Po predlogu, ki je pripravljen, bo občina v letošnjem letu namenila za izvajanje pomoči na 
domu 418.000,00 EUR. Podrobneje pa ga. Jelka Humar. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, ga. Jelka Humar.     
 
Jelka Humar, vodja Centra za pomoč na domu Klas: 
Najprej bi se rada vsem svetnikom in svetnicam in celotni občinski upravi z g. županom 
na čelu zahvalila za v predhodnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 8.000,00 
EUR za nabavo službenega vozila, ki nam bo v vremenskih razmerah kakršne so bile v 
prejšnjem tednu, še kako zelo prišel prav, da bomo lahko prišli do vseh tistih 
uporabnikov, ki jih imamo v bolj hribovitih območjih. Res iskrena hvala v mojem imenu in 
v imenu vseh sodelavcev.  
 V preteklem letu smo v pomoči na domu opravili oziroma obiskali povprečno 
mesečno 200 uporabnikov. Delo smo opravili s 24,5 socialnimi oskrbovalkami in 
socialnimi oskrbovalci. Imeli smo tudi tri javne delavke oziroma brezposelne osebe, ki so 
bile vključene v programe javnih del in opravili smo povprečno preko 3000 efektivnih ur, 
kar določa tudi pravilnik o standardih in normativih. 
 Cena pomoči na domu se oblikuje  skladno s Pravilnikom o metodologiji 
oblikovanja cen. To se pravi, na število zaposlenih, na število povprečnih, število 
uporabnikov in pa določena je še strokovni del storitve, vodenje in koordiniranje same 
storitve. Skušamo storitev res zagotoviti vsem starejšim od 65 leta dalje, vsem, ki so 
onemogli, bolni, invalidnim osebam, vsem, ki dejansko to storitev potrebujejo, jih podpreti 
ali v gospodinjski pomoči, ko jim prinesemo topel obrok, osnovno čiščenje ali pri pomoči 
pri osebni higieni, umivanju, oblačenju, kopanju, ali samo boj proti osamljenosti oziroma 
pri moči pri ohranjanju socialnih stikov, ker pogosto se zgodi, da so naše socialne 
oskrbovalke tiste, ki stopijo morda edine poleg patronažne sestre in poštarja v hišo ter si 
rečemo dober dan in se vidimo in rečemo nekaj besed in opravimo pomoč.  
 Pomoč na domu je ena taka zelo kvalitetna oblika, da pomaga ljudem bivati doma 
na svojem domu, v svojem okolju, ki so ga bili vajeni še v času aktivnega življenja, 
preden se preselijo v neko institucionalno obliko varstva oziroma dom upokojencev.  
 V preteklem letu je mestna občina zelo približala, imela zelo prijazno socialno 
politiko v smeri skrbi za starejšega človeka, znižala ceno za uporabnika na 3,90 EUR, kar 
se nam je tudi poznalo pri samem vključevanju uporabnikov. Več uporabnikov smo 
dejansko tudi vključili, ker tudi za njih je bila s finančnega vidika ta cena veliko bolj 
prijaznejša. Tudi v letošnjem letu za leto 2015 je cena za uporabnika nekako ostala 
enaka. Ekonomska cena se je za slab procent tudi znižala, tako, da ostane cena za 
uporabnika izračunana pod predlog tudi za leto 2015 na 3,90 EUR, kar bo med 
uporabniki oziroma med starejšimi občani zelo lepo sprejeto. Toliko bi imela. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za socialno varstvo? 
 
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor ni imel pripomb. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ni pripomb. Odpiram razpravo. Če ni razprave zaključujem. 
 Na glasovanje dajem predlog Sklepa kot  je v gradivu. Glasujemo. 
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Od 28 svetnikov jih je 26  glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, 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, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin 
Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 
Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 5 
 
 
 
13. točka dnevnega reda 

 Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in 
 projektov s področja socialnih dejavnosti v MONG  
 
Matej Arčon, župan: 
Načelnica Marinka Saksida, izvolite. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
V prvem delu te seje mestnega sveta se je že obravnaval odlok, ki ureja sofinanciranje 
programov na področju športa. Že takrat sem povedala, da mi pač vsako leto, ko se 
razpisi iztečejo, le-te pregledamo in ugotavljamo pomanjkljivosti, potrebne spremembe in 
ustrezno temu potem vsako leto predlagamo te spremembe mestnemu svetu. V primeru 
Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti gre za 
sofinanciranje aktivnosti, ki so namenjene področjem invalidov, potem razne oblike 
pomoči, ki odpravljajo socialne stiske naših občanov, potem programi in projekti za osebe 
s težavami v duševnem zdravju, programi in projekti namenjeni kroničnim bolnikom, 
potem sofinanciranje raznih medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč in 
podobno. Nadalje odlok tako kot vsi ostali določa, kdo se lahko prijavi na razpis, pogoje, 
merila, postopke za sofinanciranje programov, sklepanje pogodb, sklepanje izvajanja in 
sam nadzor nad porabo sredstev. 
 S spremembo odloka, ki je pred vami, predlagamo, da se vsebine, ki sem jih prej 
naštela razdelijo v tri sklope in sicer v sklop a) bi sodili programi in projekti, ki so 
namenjeni invalidom in bolnikom, v sklop b) humanitarni in socialni programi in projekti in 
v sklop c) drugi socialni programi in projekti, ki se pač ne umeščajo v prejšnja dva. 
Predlagamo tudi drugačen način ocenjevanja, in sicer predlagamo, da se ocenjevanje 
izvede v dveh krogih. Tak sistem imamo že v tem v primeru nekaterih drugih razpisov na 
področju družbenih dejavnosti in se je izkazal za dobrega. Tako bi se v prvem krogu kjer 
je možnih 100 točk ocenjevali utemeljenost in pomen programa za občino, jasno 
zastavljanje ciljev, metode dela, finančna konstrukcija prijavljenega programa ali projekta, 
dostopnost programa in status društva, ki deluje v javnem interesu. V nadaljnje 
ocenjevanje se umestijo prijavitelji, ki dosežejo najmanj 50 točk. 
 Potem se pa v drugem krogu ocenjujejo prijavljeni programi in projekti glede na 
vsebino, ki jo predstavljajo ter glede na aktualnost in inovativnost programa in v tem 
drugem delu ocenjevanja je pravzaprav možna pridobitev glavnine točk, to je od 150 do 
250.  
 S to spremembo odloka želimo, da bi se sredstva čim bolj usmerjevalno 
namenjala. Predvideli smo, da se pred vsako letno objavo javnega razpisa razdelijo tudi 
sredstva, ki bodo namenjena za določen sklop in to bo opravila strokovna komisija.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo. 
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mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor ni imel pripomb. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ni imel pripomb. Odpiram razpravo. Je ni.  
 Na glasovanje dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v MONG. 
Glasujemo. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, 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, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin 
Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
Odlok je bil sprejet. 

PRILOGA 6 
 
 

 
14. točka dnevnega reda 
 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
 programov na področju tehnične kulture v MONG  
 
Matej Arčon, župan: 
Naslednji odlok je vezan na tehnično kulturo, načelnica, izvolite. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti 
Dva primera spremembe odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične 
kulture.  
 Gre v bistvu za najmanjše spremembe v primerjavi z vsemi odloki, ki jih 
pripravljamo. Gre za spremembe, ki se nanašajo na merila in kriterije, in sicer želimo tudi 
v tem primeru dati večji poudarek na kvaliteti in vsebini prijavljenih programov, znižujejo 
se pa potem točke, ki so vezane na  članstvo v drugih društvih, finančno konstrukcijo in 
točke v zvezi z organizacijo tekmovanj in udeležbo na tekmovanjih. Spreminja se še 
število točk, ki jih je potrebno doseči, da se program uvrsti v sofinanciranje, in sicer iz 
sedanjih 130 na 140 točk od 300 možnih.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Tudi na odboru smo bili soglasni za to, da se ta odlok potrdi. 
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Pri tehnični kulturi je bistvenega pomena oprema precej bolj kot pri socialni ali drugi 
kulturi. Mislim, da bi bilo potrebno sofinancirati, če se bodo prijavile društva in druge 
organizacije tudi nakup opreme, ker si sami tega pač ne morejo privoščiti.  
 V tem odloku je v 6. členu izrecno prepoved sofinanciranja opreme za razliko 
recimo od prejšnjega odloka, ki smo ga sprejemali, tako, da mislim, da bi morali tu biti še 
toliko bolj dojemljivi za te zadeve in vsaj približati ta odlok prejšnjemu.  
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 Predlagam, da se sprejme dva amandmaja v tem smislu, in sicer, da se pri četrti 
alineji 6. člena črta besedi »in opreme«, se pravi, da bi se lahko sofinanciralo tudi opremo 
in s tem povezano tudi v drugem odstavku 9. člena se med prvo in drugo alinejo doda 
alineja »stroški opreme, ki jo prijavitelj navede v prijavi na javni razpis in je vezana na 
izvedbo prijavljenega programa.« Se pravi, prijavitelj mora že v razpisu ali pa pri prijavi na 
razpis navesti svojo željo po opremi in če bo komisija presodila, da je to utemeljeno, 
lahko občina financira tudi tako opremo. 

 
PRILOGA 7 

 
Matej Arčon, župan: 
Prosim, mnenje načelnice. 
 
mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
Določila kaj se lahko financira v okviru javnih razpisov so v vseh primerih javnih razpisov 
enaka. Nikjer ne sofinanciramo opreme. V nobenem primeru ne sofinanciramo opreme, 
pač sredstva so namenjena izvajanju programov, trenerjev, prireditev, neposredne 
pomoči občanom, če govorim na splošno o razpisih. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Ampak, dovolite. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, replika. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Če govorim na pamet, neko društvo izvaja izdelavo brez pilotnih letal ali pa manjših letal 
in rabijo neko manjšo žago in si ne morejo privoščiti v višini 500,00 EUR. Ali ni občina tu 
za to, da kakšno opremo tudi pomaga nabaviti? 
 
Matej Arčon, župan: 
Direktorica, izvolite.  
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Ne poznam teh nabav, kaj je to sedaj oprema pri njih. To ni oprema, to je material za 
izdelavo, to je strošek, ne govorimo o opremi kot o osnovnem sredstvu.  
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Ne govorim o nabavi lesa, ampak govorim o nabavi žage. Ne vem, kaj se bodo prijavili, 
če se bodo prijavili. Rekel bom, da sem na terenu dobil tako pobudo in jo dajem naprej.  
Težko ugibam kaj bi lahko bilo. Ampak tu je komisija, da bo odločila, ali je to primerno ali 
ne. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Če prav razumem, eno je oprema, ki jo imajo društva kot svoje osnovno sredstvo in v tem 
primeru nikakor ne. Dejansko je pa kdaj to mejno in mogoče, da bi lahko v tem primeru 
šlo tudi za interpretacijo, da gre za strošek za delovanje. Ne poznam tega, tako, da težko 
komentiram sedaj, ali je to sprejemljivo ali ne, ker pojem oprema je premalo definiran. 
Mislim, da tu bodo problemi, če bomo to tako definirali. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
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Imam pripombo, in sicer na člen 8. v eni alineji, ne vem točno četrti, peti imajo urejeno 
evidenco o članstvu.  
 Pogostoma se dogaja, da so društva do neke mere neurejena pri urejanju 
članstva oziroma pobiranju članarin. Pa se potem dobi neka druščina, ki je organizirana v 
obliki društva in se prijavlja na razpise. Zelo korektno bi bilo do vseh ostalih zaradi 
urejenosti in preglednosti postopka, da bi pred prijavo na razpis imelo urejeno evidenco in 
tudi pobrano članarino za tisto leto. S tem, da bi bilo po mojem mnenju zelo primerno tudi 
določiti neko minimalno število članov, ki ga društvo ima z urejeno članarino v času 
prijave na razpis. Ne vem, na primer deset ljudi, da ima urejeno članarino. Kajti dogaja 
se,  da so nekatera društva, ki sicer imajo članstvo, vendar ne pobirajo članarine in se 
zvesto pač zaradi vodstvenega kadra prijavljajo na razpise in lahko tudi dobivajo sredstva 
za ta namen iz občinskega proračuna.  
 

PRILOGA 8 
 
Matej Arčon, župan: 
Nista amandmaja, to je samo vaša načelna pripomba, če dobro razumem.  
 Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Navezal bi se na predlog kolega Veličkova.  
 Razumem, da mestna občina ne financira nakup nepremičnin, vzdrževanja stavb 
in ne vem kaj in ustrezne opreme, pri čemer je verjetno mišljeno pisalne mize, 
računalniki, avti, ne vem kaj. Razumel sem kolega, da predlaga, da bi se izločilo tiste 
materiale, ne vem, kakšen izraz bi uporabljal, za izvajati nek projekt. Če je projekt 
izdelava vrhunskega modela letala ali pa avta, saj ni važno česa, pomeni, da vse kar 
spada v to izdelavo se sofinancira, itak se sofinancira v ustreznem deležu. Tako si sam 
razlagam, da je tista oprema mišljeno neka stalna oprema, ki spada v neke prostore, v 
neko nepremičnino in bi temu ustrezno predlagal, da se res iz tega člena črta oprema in 
se doda v 9. členu, da je to možno, ali pa da vse kar spada v nek projekt, da se lahko 
izvede. 
 
Matej Arčon, župan: 
Izvolite, direktorica. 
 
mag. Vesna Mikuž,  direktorica občinske uprave: 
Če lahko razložim. V 9. členu, V. poglavje Upravičeni stroški piše: »stroški, ki jih prijavitelj 
navede v prijavi na javni razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega 
programa.« Saj to zajema, če potrebuje on za narediti neko letalo in to prijavi kot 
sofinanciranje, je to strošek, ki je priložen. Samo to. Pač on predvidi te stroške in to 
dokazilo, da je nabavil to luč. 
 
Matej Arčon, župan: 
Repliko ima Gregor Veličkov, izvolite. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Ne gre se za to. Če hoče neko društvo nabaviti cirkular in bodo prišli na razpis in vi boste 
rekli, da je to oprema, to je izrecno določeno v 6. členu, da se to ne financira. Temu pa bi 
se rad izognil.  
 Povejte mi, kako naj se drugače izognem kot tako, kot sem predlagal. To je tudi v 
redu. 
  
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Če nabavlja cirkular za njihovo delovanje društva, je gotovo neupravičeno, ker je to 
osnovno sredstvo. Če nabavlja cirkular za to, da izvede nek projekt, potem pa mora 



  

12 

navesti v okviru tega projekta izgradnje ne vem česa, bo tudi nabavljen ta cirkular, je to 
strošek projekta oziroma programa.  
 Se opravičujem, vendar se premalo spoznam na tehnično kulturo, vendar mislim, 
da tudi oni sami vedo, kaj je tisto kar je lahko v projektu za nabavo in ni osnovno 
sredstvo. 
 
Matej Arčon, župan: 
Svetnik Klemen Miklavič. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Sprašujem svetnika Veličkova, ki je podal predlog amandmaja, ali ni morda smiselno, da 
prestavimo glasovanje o tem pravilniku in dorečemo besedilo amandmaja tako, da bodo 
lahko ti izvajalci projektov vključili noter to, kar ste vi opozorili. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Da, lahko. 
 
Svetnik Klemen Miklavčič: 
In v primeru, da predlagam proceduralni sklep, da se umakne na naslednjo sejo 
sprejemanje tega odloka? 
 
Matej Arčon, župan: 
Mislim, da lahko s to točko prekinemo, nadaljujemo z naslednjo in potem na koncu 
potrdimo ta odlok.  
 V tem času pa bi prosil svetnika, če lahko z načelnico in z direktorico dobite nek 
smiseln predlog, ki bo primeren za to. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Se strinjam. Lahko že v okviru te seje, samo se moramo nekako uskladiti mogoče z 
direktorico in še s kom drugim. Sam bom tudi poklical tiste, ki so apelirali, da to 
spremenimo, pa bomo dobili eno rešitev. 
 
Matej Arčon, župan: 
Sedaj je uradno vložil tudi amandma svetnik Edbin Skok, kjer pravi, da sofinanciranje 
programov na področju tehnične kulture naj se v 8. členu natančno določi pojem - urejeno 
članstvo, in sicer plačana članarina najmanj dvajsetih oseb za tekoče leto. Članarina 
mora biti plačana pred prijavo na razpis.  
 Glejte, to je moje osebno mnenje, ne vem, če je korektno, da bomo mi diktirali 
društvom, ki so pač samostojne pravne osebe, koliko članov morajo imeti in če morajo 
plačati še članarino. Eni sploh članarine nimajo in pač delujejo z drugimi viri dohodkov. 
Ne vem, če je to prav, da nekomu rečemo, da mora imeti plačano članarino, ker to je 
poslovanje in delovanje vsakega društva posebej, kako ima znotraj njihovega delovanja 
in njihovih aktov to urejeno. Ne vem, če mi lahko vsiljujemo nekomu, kaj mora imeti 
urejeno. Se pa strinjam, da članstvo absolutno mora biti, da pa pogojujemo s članarino, 
ne vem, če je to prav.   
 Svetnik Aleš Markočič, izvolite. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Samo eno obrazložitev. Po Zakonu o društvih je član tisti, ki plača članarino in drugi član 
ne more biti, če ne plača članarine.  
 
Matej Arčon, župan: 
Načelnica Marinka Saksida, izvolite. 
 
mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti: 
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Da, ravno to sem hotela povedati. Delovanje društev ureja Zakon o društvih. Poleg tega 
pa imamo že v pogojih tudi določilo, da morajo imeti prijavitelji najmanj 70 % aktivnih 
članov iz občine. 
 
Matej Arčon, župan: 
Prijavljenih ni več.  
 Predlagam, da če uspemo do konca seje to uskladiti, kar je bilo razprave in 
predlog g. Veličkova, da preidemo, seveda, če se strinjate na točko 17. Predlog Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG (prva obravnava). Kasneje pa se  
vrnemo na točki 14. in 15., ki sta povezani ena z drugo. 
 Na glasovanje dajem predlog, da nadaljujemo s 17. točko dnevnega reda. 
Glasujemo.   
 
Od 29 svetnikov jih je  22 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon 
Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, 
Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Predlog bil sprejet. 
 
 
 
17. točka dnevnega reda 
 Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG   
 
Matej Arčon, župan: 
Načelnica Aleksandra Torbica, izvolite. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju novega Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest in kolesarskih poti v MONG ležijo predvsem v tem, da je bil veljaven odlok v MONG  
sprejet leta 2000.   
 V letu 2001 pa je prišlo do večjih sprememb zakonodaje, ki določajo potrebe tudi 
po tem, da se te podatke dejansko posreduje v zbirni kataster in na Geodetsko upravo 
RS. Vmes se je tudi spremenila praktično vsa zakonodaja, ki je podlaga za kategorizacijo 
cest, seveda se je pa v štirinajst do petnajst letnem obdobju spremenilo tudi dejansko 
stanje v naravi. Namreč, odlok o kategorizaciji cest bi moral biti dinamičen dokument, ki 
se ga skladno s spremembami v naravi in z usmerjenim delovanjem občine v nekih 
rednih presledkih usklajuje z dejanskim stanjem. Vmes je leta 2011 bila predlagana ena 
sprememba odloka o kategorizaciji občinskih cest, vendar do te spremembe ni prišlo, 
zaradi tega, ker pač stvari niso bile usklajene do te mere z zakonodajo, da bi ta odlok 
prestal pravzaprav presojo oziroma soglasje Direkcije RS za ceste, ki mora na ta odlok 
podati svoje pozitivno mnenje. V primeru, da bo danes odlok sprejet v prvem branju, gre 
namreč ta odlok na Direkcijo RS za ceste, s strani katere moramo na ta odlok tudi dobiti 
soglasje in šele potem lahko gre v drugo branje.  
 Povedala bi še to, da na podlagi kategorizacije cest potekajo tudi na mestni občni 
pravzaprav odkupi cest, tu se tudi urejajo parcelne meje, lastništva in podobne zadeve, 
kjer imamo precej tega in tudi dejansko se na podlagi tega odloka lahko nadalje urejajo 
razmerja, povezana z izvajanjem koncesijskih del koncesionarjev, ki opravljajo določene 
vrste storitev za potrebe urejanja občinskih cest. Na podlagi te kategorizacije se potem 
lahko usmerjeno dela na tem, da se dejansko tiste ceste, ki jih ni mogoče sedaj 
kategorizirati, kateri so pogoji za kategorizacijo bom potem podala besedo sodelavki 
oziroma predstavnici zunanjega izvajalca Ireni Komatar iz podjetja Locus, v bistvu 
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omogoča potem tudi sistematičen popis vseh tistih cest, ki dejansko danes ne morejo biti 
kategorizirane in bodo lahko kategorizirane šele, ko bodo izvedeni določeni ukrepi, bo pa 
prepoznan javni interes. Nekaj tega smo že dobili iz naslova pobud in predlogov za 
spremembo odloka o kategorizaciji skozi srečanje s krajevnimi skupnostmi.  Vsekakor pa 
seveda to tudi omogoča en preglednejši način delovanja pri odkupih, pri parcelacijah, 
tako delovanja mestne uprave.   
 Kot sem povedala, je odlok predvsem tehnične narave, ima pa v bistvu precej 
posledic tudi v nadaljnjem izvajanju delovanja občinske uprave. Za tehnična pojasnila bi 
prosila gospo Ireno Komatar, da pojasni te osnovne zakonodajne okvire.  
 
Irena Komatar, predstavnica podjetja Locus, d.o.o., Domžale: 
Kot je že ga. načelnica poudarila, je v bistvu ta odlok osnova za ureditev tudi ostalih 
evidenc. Eno je banka cestnih podatkov, ki ste jo občine dolžne vsako leto oddajati 
Direkciji za ceste, oprostite Direkciji za infrastrukturo po novem,  do 15. maja tekočega 
leta za dogodke na omrežju v preteklem letu in druga zadeva, ki mestni občini še kar 
drastično manjka, je pa opis vseh teh cestnih objektov v kataster GI na Geodetski upravi. 
To pomeni, da ta odlok, ki je danes pred vami,  je v bistvu osnova za ostale korake, pa 
tudi potem seveda je od tega odvisno vzdrževanje cest, odkupi in tako naprej.  
 Rada bi poudarila, da osnova te spremembe odloka je veljavna kategorizacija iz 
leta 2000. Pri večini odsekov se nič ni vsebinsko dogajalo razen to, da je bilo podjetje 
DFG Consulting iz Ljubljane na terenu jeseni 2013 in vse kar imate v osnutku novega 
odloka, je bilo dejansko posneto na terenu. To pomeni, da te ceste imajo tehnične 
elemente, ki pač so obvezni po uredbi in pa tudi izkazujejo javni značaj. Dejansko se je 
po celi občini naredilo sistematično in tako, da je celovito usklajeno z zakonodajo z 
dejanskim stanjem na terenu, kaj je prevozno, kaj ni, kaj je dejansko javna uporaba, javni 
interes, kaj ni. Upoštevalo se je tudi pobude krajevnih skupnosti, ki jih je v tem trenutku 
možno upoštevati, ostale zadeve se evidentirajo za fazo II., to pomeni po sprejemu 
odloka. Seveda so ceste živa stvar, so nova naselja, nove obrtne cone, karkoli že. Kakor 
se sprememba dogodi, se potem to beleži in v prihodnih letih, ko bo teh sprememb 
dovolj, se bo v odlok seveda dopolnjevalo tudi naprej. To pomeni, da ni zaključeno, je pa 
trenutno presek tega, kar mestna občina ima oziroma s čim razpolagate in tudi osnova, 
da lahko v bistvu nadaljujemo ostale projekte.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor? Drugi odbori nimajo.  
 Odpiram razpravo. Prvi prijavljen na razpravo je svetnik Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Moje mnenje je, da je v predlaganem odloku oziroma v kategorizaciji vrsta 
pomanjkljivosti, kar se tiče lokalnih oziroma javnih poti v krajevnih skupnostih.  
 Sam sem sicer zbral iz treh krajevnih skupnostih podatke in pripombe, konkretno 
iz Lokovca, Grgarja in Lokvi. Ne poznam postopka, po katerem se je pridobivalo te 
podatke, na osnovi česa so bili ti pridobljeni podatki vneseni v ta odlok, vendar 
ugotavljam, da tudi poti, ki so že skoraj stoletja v naravi javne, manjkajo tu noter.  
 Tako, da me konkretno zanima način zbiranja podatkov in možnost vnosa teh 
dodanih stvari, ki niso bile obravnavane oziroma niso vzete v ta odlok v obravnavo pred 
drugim branjem.  
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Želela bi poudariti, da smo prav na mestni občini pripravili predstavitev predloga 
kategorizacije dne 20. novembra 2014, na katero so bile vabljene vse krajevne skupnosti 
v MONG.  
 Predstavitev  smo pripravili z dvema namenoma. Eno je, da skupaj pojasnimo, na 
podlagi česa se kategorizira. Kajti to, da je nekaj vedno v javni rabi, ni nujno možno 
kategorizirati, ker mora imeti pač prometno tehnične elemente, mora biti lastništvo v celoti 
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zagotovljeno in mora biti seveda recimo dostop do ene same hiše razen izjem, kjer gre za 
javne ustanove, se praktično ne more na novo kategorizirati. To so tehnična določila. 
Seveda je bil na podlagi te javne predstavitve in moram reči, da se je odzvala večina 
krajevnih skupnosti, podan tudi način in smo se skupaj s krajevnimi skupnostmi zmenili, 
kako se bo dejansko te pripombe podajalo in bil je tudi podan rok za oddajo teh pripomb. 
Tako, da mi vsekakor bomo vaše pripombe pač pogledali, zakaj se točno gre, se lahko 
tudi pač dobimo, da se pojasni. Ampak hočem reči, meni je samo žal, da tega nismo 
naredili prej.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima Edbin Skok. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Glejte, ne vem sicer kako se je zadeva dogajala, konkretno imam dva primera iz Lokvi, ki 
ju poznam osebno, ki nista bila izvzeta oziroma nista bila vključena v odloku, pa tudi 
verjamem predstavnikom KS Lokovec in Grgar, da neke stvari niso bile vzete.  
 Konkretno za primer na Lokvah je od glavne ceste številka R3608 do cerkve, kjer 
je javna pot že sto let, na slikah je iz leta 1917 ta pot že vidna, tako, da tu ne vidim 
razlogov, zakaj ni bila vnešena in kljub temu, da je parcela na kateri stoji ta cesta, je tudi 
v lasti mestne občine.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena na razpravo svetnica Karmen Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Imam eno načelno pripombo.  
 Kadar dobivamo take odloke bi bilo lepo in prav, da bi svetniki zraven dobili tudi 
karte. Vem, da je kart tu veliko, samo brez karte ne moremo vedeti, o čem razpravljamo. 
Tu je seznam cest, poti in to ni možno. Sama vem, da so bile karte poslane krajevnim 
skupnostim, da so krajevne skupnosti to potrdile, ampak nismo vsi svetniki tudi v svetih 
krajevnih skupnostih, zato se pri takem odloku tudi težko znajdemo.  
 Potem imam pa tudi tako čisto praktično vprašanje. Načelnica je sicer rekla, da je 
odlok tehnične narave. Ampak tudi v krajevnih skupnostih so se vsi spraševali, kaj sedaj 
to pomeni? Bodo vse te ceste vzdrževane s strani občine, ali en del kategorizacije 
pomeni, da bo še več cest padlo pod vzdrževanje krajevnih skupnosti? To je praktično 
vprašanje s katerim so se vsi ukvarjali. Pa nismo dobili odgovora. 
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim načelnico za odgovor. 
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Na to zadnje bi mogoče odgovorila. Glejte. Sama kategorizacija ima bomo rekli tisto kar 
so bile svoje čase kategorizirane ceste, tudi če nimajo tehničnih lastnosti za 
kategorizacijo, so bile obdržane. Danes lahko kategoriziramo samo tiste ceste, ki jih 
DRSC skladno potrdi na podlagi tega, da so njihove lastnosti skladne s tistim, kar 
predpisuje zakonodaja. To je prvo izhodišče, ki ga moramo razumeti.  
 Druga stvar je pa ta, da v bistvu znotraj koncesijskih pogodb in to je zgodba, ki se 
bo odvijala na podlagi sprejete kategorizacije, bo treba itak pripraviti ustrezne 
spremembe tudi vezane na koncesije, zato smo tudi mi želeli, da se ta odlok čim prej 
obravnava. Seveda se tam odpira dejansko to vprašanje, ki ga vi navajate, ampak to ni 
predmet odloka o kategorizaciji.  
 
Irena Komatar, predstavnica podjetja Locus, d.o.o., Domžale: 
Mogoče še replika na vprašanje g. Skoka v zvezi s KS Lokve. Torej, mi smo prejeli tudi 
na podlagi tega seznanitvenega sestanka z vsemi KS novembra 2014… 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim poročevalko, če lahko bližje mikrofonu, ker se ne sliši. 
 
Irena Komatar, predstavnica podjetja Locus, d.o.o., Domžale: 
Potem so se podale tudi pripombe. Na podlagi tega kar je predlagala KS Lokve za 
kategorizacijo oziroma za dopolnitev odloka, se je krajevni skupnosti tudi odgovorilo na 
vse te pobude in imam dopis pred seboj. Je bilo pa tudi na tem seznanitvenem sestanku 
krajevnim skupnostim pojasnjeno, da za novo kategorizacijo poleg tehničnih, dinamičnih 
elementov, ki jih cesta potrebuje, da se lahko doda v odlok o kategorizaciji, je potrebno 
tudi, da je lastništvo zemljišč po katerih cesta poteka, urejeno in to pravite, da je.  
 Druga stvar. Omenjate, da se priključuje na državno cesto. Kar se tiče 
priključevanja na državno cesto pa Sektor za upravljanje cest - območna enota, smo 
preverili določene primere, kjer pač prihaja do tega, da želimo kategorizirati novo 
občinsko cesto, ki se priključuje na državno cesto in v primerih kjer soglasje za priključek 
še ni bilo izdano, nismo mogli v tem trenutku uvrstiti v odlok.  Je pa tudi v tem dopisu 
pojasnjeno KS Lokve, da so pobude evidentirane kot javna pot s svojo številko odseka za 
fazo II, torej za prihodnje dopolnitve kategorizacije.   
 Občina bo stremela k temu, da povsod kjer je pač tudi neki javni interes, kjer cesta 
predstavlja cesto, ki bi bila ustrezna za umestitev v odlok o kategorizaciji, pa se 
priključuje na državno cesto, da se tudi najprej uredi priključek na državno cesto, pridobi 
soglasje in skladno s tem jo lahko tudi kategoriziramo. V tem trenutku to ni bilo mogoče. 
 
Marko Tribušin, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Imam eno vprašanje o teh lokalnih cestah in javnih poteh.  
 Vemo, da je teh zelo veliko. Sedaj so zelo prometne. Vemo tudi, da je njihova 
širina od tri do štiri metre. Nekatere so celo makadamske in vemo tudi, da se na teh 
cestah ne da enostavno srečevati vozila, ki vozijo v nasprotno smer, ampak si je treba 
dati prednost oziroma poiskati izogibališča.  
 Zato me zanima, kdo je zadolžen za urejanje prometa na teh cestah? Kakšne 
pristojnosti ima policija razen v nujnih primerih?  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Načelnica, boste sedaj odgovorila? 
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Žal tu pravzaprav mislim, da nisem pravi naslov. Upravljanje s temi cestami gre preko 
oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Kar se tiče pa nedovoljenih 
posegov in nekih prometnih problematik je dejansko tu tudi prometni inšpektor 
Medobčinske uprave, drugače pa je na vseh cestah za odvijanje prometa zadolžena 
policija. Za samo vzdrževanje je pa oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe in posledično koncesijske pogodbe.  
 Mogoče bi povedala direktorica več o tem.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo Miran Vidmar. 
 
Svetnik Miran Vidmar:  
Pri 17. točki dnevnega reda dajem pobudo, da se v šesti alineji 8. člena za besedo Branik 
– Tabor, doda Braniški grad.  
 Kot obrazložitev naj povem, da od Branika do Tabora in naprej poteka edina 
povezovalna zgodovinska pot, ki poteka skozi edino še ohranjeno mitnico na Vipavskem 
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in Krasu, ki je povezovala Kras z Vipavsko dolino v tem predelu. To pot je občina 
obnovila pred dvema letoma, tako, da je pot povezovalna in turistično zelo zanimiva.  
 Moja pobuda je, da se javno pot od Branika do Tabora nadaljuje do Braniškega 
gradu z vidika kategorizacije in vzdrževanja.   
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo. Razprava se zaključi. Izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Morda sem preslišal. Na vprašanje glede kart, kakšen odgovor smo dobili? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Načelnica je odgovorila.  
 
Irena Komatar, predstavnica podjetja Locus, d.o.o., Domžale: 
Glede kart. Bile so pripravljene do sestanka s krajevnimi skupnostmi, bile so tudi javno 
dostopne oziroma pač PDF-ji obstajajo, kdor želi dostopiti do kart, naj se obrne na 
oddelek in bo v bistvu dobil linke do spletnega dostopa teh pripravljenih kart po KS.  
 Je pa še nekaj. V tej točki ko so bile še dodatne spremembe, kart ni bilo, vendar 
bodo na koncu pripravljene seveda tudi karte, pri tem, da bo tudi možen digitalni vpogled 
preko interneta oziroma PISO, tisto kar občina uporablja. Vsi ti podatki so javni in bodo 
tudi javno dostopni. Mestna občina pa ima za svoje potrebe zadeve že vklopljene v svoji 
grafiki in pa v internem dostopu. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več možno, ker je bila razprava zaključena. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Samo malo predsedujoči. Izrazil bom pač svoje mnenje in svoje nestrinjanje z načinom, ki 
se uporablja pri sprejemanju odlokov.  
 Ta odlok sprejema mestni svet, ne krajevne skupnosti in mestni svetniki imajo 
pravico, da imajo pred seboj kompletno gradivo, ki sestavlja ta predlog odloka, katerega 
sestavni del so tudi karte. Sedaj bom nadaljeval, mene ne zanimajo karte v drugem 
branju, ko je potrebno vse spremembe vlagati preko amandmajev, mene zanimajo karte v 
prvi obravnavi, ko lahko iz proste razprave pač dajem svoje pripombe in prosim, da se 
peljejo postopki sprejemanja odlokov v tem mestnem svetu korektno in v skladu s 
poslovnikom. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Načelnica, želite mogoče še kaj pojasniti?  
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Želela bi pojasniti še eno stvar. Kot dodatek h gradivu so podane v prilogi obrazložitve k 
odloku gradivo za podajo osnutka odloka. V tem gradivu so grafično prikazane vse tiste 
spremembe obstoječe kategorizacije. Kategorizacija je razvidna preko sistema PISO, 
preko spletnega sistema, spremembe kategorizacije od veljavnega odloka do danes so 
pa grafično podane v tem elaboratu.  
 Te karte o katerih govori g. svetnik, bi si seveda vsak želel imeti. To so izjemno 
težke karte za jih dejansko posredovati, zato je najprimernejši način, tudi zaradi tega, da 
se razbere jasno kaj so spremembe, da se dejansko spremembe fizično evidentira tako 
kot so v tej prilogi k obrazložitvi.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Še eno prosim. Zadnjo. 
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Svetnik Valter Vodopivec:  
Še en stavek. Glejte, pripravljavka je lepo pojasnila, da bomo v končni fazi imeli tudi 
digitalni vpogled v te karte. Ne vem, zakaj nimamo že sedaj tega digitalnega vpogleda 
oziroma vpogled v digitalno datoteko teh kart?  
 Predsedujoči, želim opozoriti, da smo prisiljeni sprejemati in obravnavati odloke z 
nekompletnim gradivom in to je narobe. Nič drugega. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Kolikor sem razbral v gradivu, so točno podani podatki, je pa možno na prostorskem 
informativnem sistemu vse te podatke pridobiti.  
 Načelnica, prosim. 
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
V javno dostopnem prostorskem sistemu se lahko javno dostopni samo tisti podatki, ki so 
veljavni in uradni in veljavni in uradni je samo obstoječa kategorizacija, ki je po sedaj 
veljavnem odloku. Zato v tistem javnem dostopnem načinu ne more biti zagotovljen 
dostop do sprememb, ker so te spremembe neuradne.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Pripomb ni več.  
 Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se o predlogu Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG opravi druga obravnava in 
se upošteva pripombe in mnenja iz razprave. Glasujemo. 
  
Od 29 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 2 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Aleš 
Dugulin, Ana Jug, Tomaž Jug, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tadej 
Pišot, Simon Rosič, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
PROTI sta glasovala: Karmen Saksida, Valter Vodopivec. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 9 
 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda. 
 
 
 
18. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi št. 478-137/2007-32 za 
 obdobje pet let 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorico. 
 
Poročevalka: mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave 
Zakonodaja zahteva, da mora podati mestni svet soglasje, v kolikor gre za zakupne 
pogodbe na kmetijskih zemljiščih, ki trajajo že dlje kot pet let. Razlaga je pač takšna, da 
zakupnik je že imel v najemu in sedaj prosi za podaljšanje in ker je v skladu z Zakonom o 
kmetijskih zemljiščih potrebno to objaviti, predhodno pa po našem statutu moramo 
pridobiti soglasje mestnega sveta, ker je pač tam že zasajeno sadno drevje, bi predlagali, 
da se zakupna pogodba seveda za nadaljnjih pet let podaljša. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor? Ni pripomb. Prosim odbor za gospodarstvo. 
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Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo: 
Na odboru za gospodarstvo nismo imeli pripomb in predlagamo, da se sprejme sklep.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se pravi, da ostali odbori tudi niso imeli pripomb. Odpiram razpravo. Očitno razprave ni.  
 Dajem predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi št. 478-137/2007-
32 za obdobje pet let, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, 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, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, 
Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 10 
 

 
 
19. točka dnevnega reda 
 Predlog  Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – pac. št. 1523/4 k.o. 
 Prvačina 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim odbore.  
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Odbor nima pripomb in predlaga potrditev. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za gospodarstvo? Ni pripomb odborov. Odpiram razpravo. Ker ni prijavljenih na 
razpravo, zaključujem.  
 Dajem predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 1523/4 k.o. 
Prvačina, na glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 29 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Aleš Dugulin, 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, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 11 
 

 
 
20. točka dnevnega reda 
 Predlog Sklepa o izhodiščih za sklenitev sporazuma o prostorski umestitvi 
 kampusa Univerze v Novi Gorici 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Temeljni razlog za pripravo tega sklepa leži v prepoznanem zavedanju Mestne občine 
Nova Gorica, da želi skladno s cilji razvoja Nove Gorice kot regijskega središča in centra 
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v katerem se razvijajo univerzitetne visokošolske dejavnosti, ohranjati Univerzo v Novi 
Gorici, in sicer na način, da se ji pač omogoči umestitev kampusa na lokacijo ob Kornu 
ter poskrbi za to, da se zagotovijo prostorske možnosti za dolgoročen razvoj za potrebe 
gradnje kampusa.  
 Sklep je praktično v dveh delih. Gre v bistvu za to, da v primeru sklenitve 
sporazuma z univerzo se praktično pristopi k spremembi strateškega dela prostorskega 
načrta MONG, kajti kampus kot osrednji kampus je v MONG v strateškem delu 
prostorskega akta predviden v Ščednah, medtem, ko v veljavnem prostorskem aktu na 
območju Korna so predvidena območja za posebne vrste bivanja. To pomeni, da so 
predvideni v bistvu študentski domovi, dijaški domovi, to kar se tudi dejansko že delno na 
tem območju odvija. 
 S tem sklepom in seveda posledično s podpisom sporazuma med MONG in 
Univerzo v Novi Gorici potem pristopimo k spreminjanju tega prostorskega akta na način, 
da se zagotovi prostorske možnosti v prostorskem aktu, ki je dejansko eden od 
dolgoročnih, eden od orodij, s katerim se zagotavlja dolgoročen razvoj dejavnosti, da se 
umesti v veljaven oziroma, da se pač prostorski akt temu ustrezno prilagodi. 
 Del sklepa je pa tudi namenjen, kar je seveda še dodatna zagotovitev nekega 
dolgoročnega razvoja, da se v primeru sklenitve tega sporazuma z Univerzo v Novi 
Gorici, del zemljišč, to je zahodni del ob Kornu, vse podatke imate v gradivu, ki je 
dodatek temu sklepu, nameni, zamenja za lastništvo zemljišč z Univerzo v Novi Gorici v 
Rožni dolini seveda v deležu.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor? 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Odbor je obravnaval in nima pripomb ter predlaga potrditev. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Verjetno se zavedamo kakšen velik doprinos je bil pred mnogimi leti, ko smo dobili napis 
Nova Gorica - univerzitetno mesto in lahko rečemo, da z veseljem podpiramo gradivo in 
predlog, ki ga imamo pred seboj.   
 Gradivo, ki sta ga oblikovala dva oddelka - oddelek za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo in oddelek za družbene dejavnosti, smo na odboru temeljito pregledali, se 
pogovarjali in skupaj pravzaprav usklajevali predlog, ki je pred nami in zagotovo z 
veseljem podpiramo ta dokument. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za gospodarstvo? Ni imel. Zdravstvo? Odpiram razpravo.  
 Prvi prijavljen je svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Namero, da se del zemljišča ob Kornu nameni za kampus, podpiramo brez nobenih 
pripomb.   
 Edino vprašanje, ki se odpira pri tem sklepu je, čemu namenjamo del zemljišča ob 
Kornu za kampus v zameno za del stavbe v Rožni Dolini, ki je nekoč že bila last mestne 
občine in je bila prenesena v last in uporabo univerze? Govorimo o delu stavbe. Menim, 
da je to za mestno občino slaba rešitev, kajti kakorkoli vzamemo, v neki časovni premici 
bo potrebno to stavbo bodisi napolniti, bodisi vzdrževati, kakorkoli bo stavba, če berem 
dobesedno tekst, v lasti najmanj dveh lastnikov. V tem primeru se bo občina znašla v 
nekem odnosu z univerzo, ki po moje ni potrebno, da ga ima.  
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 Sam bi predlagal, da se enostavno prenese, nameni del zemljišča ob Kornu za 
kampus in preprosto ostane objekt oziroma stavba v Rožni Dolini v lasti univerze. To 
odpiram zato, ker sem slišal izjavo župana po radiu, da je to ena od možnosti in potem 
sklepam, da so tudi druge možnosti ter želim verjeti, da je ta druga možnost tudi ta, ki jo 
sam predlagam. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, župan. 
 
Matej Arčon, župan: 
Mi smo na sestanku z univerzo takrat razpravljali o več opcijah. Dve, tri opcije so. Ena je, 
da zemljišče prodamo in univerza kupi, druga opcija je, da podelimo stavbno pravico, se 
pravi razpis za podelitev stavbne pravice, tretja je možnost menjave. Ta se nam je zdel 
najbolj bom rekel »eleganten«, da ocenimo vrednost nepremičnine, ki jo ima univerza v 
lasti, ocenimo nepremičnine, ki jih imamo mi v lasti ob Kornu in menjamo. Lahko bo to 
ena za ena oziroma evro za evro, odvisno koliko bo in vseeno tisto stavbo, ki je v lasti 
univerze damo mi kot občina v upravljanje univerzi, nosi vse pač posledice 
investicijskega vzdrževanja in vzdrževanja. Vedno pa bo odvisno od cenitve, ki bi bila 
narejena za ta zemljišča in za to stavbo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik ima repliko. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Da, iz tega... 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se opravičujem, še prej je na repliko prijavljen Tomaž Jug. 
 
Svetnik Tomaž Jug: 
Ne razumem, zakaj bi bila menjava slaba odločitev. Zato ker v končni fazi je tako, po eni 
strani gradimo nove objekte, katerim pač dajemo vsebino, po drugi strani se pač pušča, 
da starejši objekti propadajo. Mislim, da je neodgovorno z naše strani, da stari objekti 
propadejo zato, ker jih nihče ne vzdržuje več, po drugi strani imamo možnosti iz tega 
objekta tudi še nekaj iztržiti, ali pa ga uporabiti za kakšne koristne namene. Lahko tam 
dobijo sedež razna društva, lahko se da optimizirati s tem lastništvom stroške, ki danes 
nastajajo z najemi v razno raznih prostorih, po drugi strani se lahko del tega objekta 
oziroma vsaj pisarne ali pa neke prostore proda, lahko se jih da v najem ne vem kakšni  
drugi šoli, kakšni drugi inštituciji, ki danes plačuje najemnino kje drugje, tako, da v resnici 
se meni zdi ta zamisel pametna iz veliko praktičnih razlogov. Kar bi se mi zdelo res 
neodgovorno je to, da se objekt prevzame in se ga pusti tam propadati oziroma se ga 
vzdržuje praznega. To bi bilo pa res neodgovorno. Ampak mislim, da ni v interesu 
nobenega, da se objekt prevzame in se ga pusti, da sameva in propada.  
 Sam vidim to kot eno priložnost in kot eno smiselno potezo glede na to, da občina 
nekaj da, da občina tudi nekaj dobi.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Replika, Valter Vodopivec: 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Če bi imel prednost pri besedi, bi ta razprava mojega kolega bila brezpredmetna.  
 Sam sem se županu hotel zahvaliti za korektno pojasnilo in samo pripomniti, da 
če bi vse to kar smo slišali iz ust župana ta trenutek, bilo napisano v gradivu, mojega 
vprašanja sploh ne bi bilo. 
 



  

22 

Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen na razpravo je svetnik Klemen Miklavič. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
V Goriški.si smo zelo zadovoljni s smerjo, v katero je zaplul župan pri reševanju problema 
univerze. Sedaj o tem tu razpravljati nima smisla, bi pa na nekaj drugega opozorili 
oziroma izrabili to priložnost, da pokažemo na morda standard, ki bi moral najprej veljati v 
komunikaciji oziroma v skupnem delovanju mestnega sveta in uprave.  
 Namreč, pri reševanju tega problema oziroma na poti do tega sklepa je prišlo do 
intenzivne interakcije med mestnim svetom in občinsko upravo in županom in rezultat 
tega je, da smo dobili sklep, s katerim smo vsi zadovoljni in bo najbrž tu tudi soglasno 
sprejet. Zato morda nekaj sekund kako je ta zadeva tekla. V drugi polovici decembra je 
župan sklical vodje poslanskih skupin in tam predlagal rešitev. Smo jo predebatirali. Isti 
teden je odbor za kulturo, šolstvo in šport sprejel časovnico, se pravi, kako se bo to 
odvijalo. 15. januarja smo dobili na elektronske naslove, tako kot je bilo predvideno, 
predlog te strategije za prostorsko umestitev, imeli smo teden časa, da smo predlagali 
spremembe, jih pisno vložili in jih 22. januarja obravnavali, dosegli konsenz in potem z 
nekimi manjšimi spremembami spet na odboru za kulturo, šolstvo in šport zadevo spravili 
naprej, da je prišla danes do seje.  
 Zgledno sodelovanje med mestnim svetom, županom in upravo. Tako, da čestitke 
obema načelnicama, županu in z neko željo, da bi tako še naprej delovali vsi skupaj. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Gregor Veličkov. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Tudi sam mislim, da gre zadeva v pravo smer in bi tudi čestital županu za te korake, ki jih 
je naredil.  
 Bi pa postavil istočasno še eno vprašanje, in sicer v sklepu stoji datum 30. 4. 
2015. Zanima me, ali so to dogovorjeni datumi, ali se pogovarjate o tem z univerzo, da bi 
do 30. aprila sklenili sporazum? Zakaj je tu ta datum? Ali je že kaj na tem, ali je to neko 
izsiljevalsko izhodišče, če ne bomo do takrat sklenili sporazuma, potem pa ne bomo 
uvrstili univerze ob Koren? Dajte mi malo obrazložiti, prosim. 
 
Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
V bistvu datum je bil dan na podlagi tega, ker je bilo na tem pogovoru z g. Danilom 
Zavrtanikom jasno povedano, da se bodo o lokaciji odločali na njihovem odboru, mislim, 
da v marcu. Sedaj, če je zadeva dovolj zrela, če se oni odločijo na tem odboru za to 
lokacijo, je prva faza sporazuma seveda lahko podpisana zelo hitro, mislim, da ne rabi 
velikih protokolov. Potem seveda dokončanje in podrobnejša obdelava lahko traja več 
časa. Ena oblika nekega dogovora je pa prav, da se pač sklene. Seveda je MONG v 
vsakem primeru pripravljena iti v spreminjanje prostorskih aktov, predvsem tu gre za 
strateški del prostorskega akta in v take odločitve seveda gre, ko je neka močna zavest in 
prepoznana potreba. Tako, da zaradi tega je bil datum dejansko dan. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se niste prijavil, svetnik Veličkov. Izvolite, samo prosim, da se prijavite dokler je čas za 
prijavo na repliko. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
Prijavil sem se pravočasno, ne vem, kaj delate tam z računalniki.  
 Zakaj je tu datum? Ali to pomeni, da če do 30. 4. 2015 ne bo sklenjenega 
sporazuma z univerzo, ta sklep pade v vodo? Ali ga bomo spreminjali? Meni je jasno, da 
si je potrebno zastaviti neke roke do kdaj, da bi čim prej to sklenili. To ste razložila v redu. 
Ampak, če ne bo 30. 4., ker bi se na primer univerza malo dalj časa odločala o tem, če bi 
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recimo maja prišlo do njihove odločitve, da bi šli v to, bomo še vedno bili za to, da bi se 
umestil kampus v ob Koren? 
 
Matej Arčon, župan: 
Da. 
 
Svetnik Gregor Veličkov: 
To sem hotel slišati. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
V preteklosti so se že slišale tudi druge variante o umeščenosti Univerze v Novi Gorici. 
Lepo je in prav je, da to Univerzo v Novi Gorici enkrat zakoličimo, naš svetniški klub to 
podpira in bomo ta sklep podprli.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena Tatjana Krapše. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Res se tudi opravičujem. Hotela sem repliko pri Klemnu, ampak mi ta zadeva ni 
funkcionirala. Se opravičujem, ampak bi vendarle nadaljevala tam. Gre pa tudi v razpravo 
morda kakšno dodatno pojasnilo.  
 Namreč ponovno res izrecna hvala županu in upravi, kajti tudi z moje in z naše 
strani svetniške skupine je bilo videno oziroma smo zelo zadovoljni z načinom reševanja 
problematike, s katero se občina ukvarja že desetletje in ne samo leto ali pa ne samo 
nekaj mesecev. Prav tako smo zelo zadovoljni in je prav in čas, da se zares enkrat 
zakoliči dolgoročno ta zadeva, da zares nastane ta univerzitetni kampus, zato je župan 
tudi prisluhnil, kar smo dobili verjetno vodje svetniških skupin pobudo, da razmislimo o 
prijavi na razpis kandidatov županove komisije, ki bi se v nadaljevanju, kasneje ukvarjala 
s strategijo razvoja visokega šolstva. Vezano na to, danes sprejemamo neki drugi akt, 
ampak uprava mestne občine je prisluhnila, da se sprejema razvoj visokega šolstva v 
dveh delih, danes organizacijski del, naslednjič ali pač ko bo čas in potreba strategijo, 
zato morda samo pojasnilo, da v tej skupini, naj bi res bili neodvisni kandidati 
posameznih svetniških skuin, ki se želijo zares ukvarjati, ki imajo afiniteto do sploh 
razvoja visokega šolstva v Novi Gorici. Neodvisni pa z vidika umeščenosti v dosedanje 
institucije, ki že funkcionirajo na kakršnem koli nivoju v okviru visokega šolstva. 
 Zato smo razmišljali tako, da bi se ta skupina ljudi ukvarjala zares s procesom, ni 
pa zadolžena za oblikovanje strategije, kajti rezultat procesa naj bi bil potem ta akt sama 
strategija, kjer bi bili vključeni prav vsi akterji, vsi tudi sedanji družabniki VIRS-a, pa 
univerza, gospodarstveniki in drugi, ki so zagotovo odgovorni za dolgoročno strategijo in 
razvoj visokega šolstva.  
 
Marko Tribušon, podžupan:  
Samo še eno majhno pojasnilo. Ko se prijavljate na repliko, se je treba prijaviti v času, 
dokler vaš predhodnik še govori.  Ko je razprava zaključena, to ni več mogoče in prosim 
tudi, da vaše naprave za glasovanje usmerite proti računalniku pri Tanji, ker tam zazna 
vaše prijave.  
 Naslednji je prijavljen Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
V tej debati oziroma tudi pri gradivu nisem nikjer zasledil, kako bo ta pogodba 
sestavljena. Se pravi, mi bi dali oziroma bi zamenjali zemljišča ob Kornu za stavbo v 
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Rožni Dolini, nikjer pa nisem zasledil terminski plan. Ali jih bomo tam metali ven iz stavbe 
in tu samo zemljišče, preden naredijo izgradnjo njihove stavbe, kje bodo?  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
V stavbi, je odgovoril župan, do takrat je verjetno še dovolj časa.  
 Še kdo je prijavljen na razpravo? Svetnica Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica mag. Mirjam Bon Klanjšček: 
Tudi v naši svetniški skupini smo veseli, da je prišlo do tega predloga in verjamem, da ga 
bomo vsi podprli, tako, kot smo podprli zadnjih osem ali devet let, kar sem jaz v tem 
mestnem svetu, vse sklepe in srčno upam, da se bo ta končno realiziral. Vsi pa držimo  
pesti, da univerza ne bo dobila zelene luči v Vipavi. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo. S tem zaključujem razpravo.  
 Na glasovanje dajem predlog Sklepa o izhodiščih za sklenitev sporazuma o 
prostorski umestitvi kampusa Univerze v Novi Gorici. Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je  29 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, 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, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran 
Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 12 
 
 

S tem je zadnja, 20. točka zaključena. Prehajamo na 14. točko, ki je bila prej prekinjena. 
 
 
 
14. točka dnevnega reda 
 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
 programov na področju tehnične kulture v MONG  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram nadaljevanje razprave. Župan. 
 
Matej Arčon, župan: 
Glede na to, da nam ni detajlno uspelo razčistiti, kar se tiče opreme, predlagam, da se ti 
dve točki preneseta na naslednjo sejo, in sicer na 5. marec. V skladu s poslovnikom 
umikam ti dve točki. Lep dan. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Župan umika točki 14. in 15., ki se preneseta na naslednjo sejo.  
 S tem je današnja seja zaključena. Proceduralno, Anton Peršič.  
 
Svetnik Anton Peršič: 
Sprašujem za točko 8. Zadnjič smo jo prenesli na danes, vendar danes je nismo 
obravnavali. Ali je to tista, ki se umika ponovno? Točka 8. je bila Predlog Pravilnika o 
tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov.   
 
Marko Tribušon, podžupan: 
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8. točka je bila umaknjena na marčevsko sejo, tako, da se bo obravnavala na naslednji 
seji.  
 
Svetnik Anton Peršič: 
Hvala. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala lepa, lep pozdrav in se vidimo na naslednji seji 5. marca. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.05 uri.  
 
 
 
 
                Miran Ljucovič               Matej Arčon   
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                    ŽUPAN                
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