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Številka: 900-14/2017-26 
Nova Gorica, 20. april 2017  
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. aprila 2017 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14.00 uri.  
 
Sejo je vodil Marko Tribušon, podžupan.  
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal podžupan Marko Tribušon.   
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 27 svetnikov, in sicer: mag. Lara Beseničar 
Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, 
Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, dr. Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton 
Peršič, mag. Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, mag. Tomaž 
Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 
Žgavc.  
  
Opravičeno odsotni: dr. Mirjam Bon Klanjšček, dr. Robert Golob, Matija Klinkon, Tadej 
Pišot  
 
Odsoten: Gregor Veličkov  
 
Seji so prisostvovali: 
●   mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave 
●   Andrej Markočič, vodja kabineta župana  
●   mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
●   Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe  
●   Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo  
●   Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD)  
●   Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD)  
●   mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka  
●   mag. Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica   
●   Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica   
●   Matej Vončina, Center za socialno delo Nova Gorica   
●   Andreja Ličen, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren  
●   Vesna Lipušček, Društvo ŠENT Nova Gorica.  
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Ljubka Čargo in  
- Stanko Žgavc.  

 
Od 24 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
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ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Aleš Dugulin, Anton Harej, Ana 
Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Na današnjo sejo so bili povabljeni, in sicer k 7. točki direktorica Primorskega  
tehnološkega parka gospa Tanja Kožuh, k 8. točki direktorica Mladinskega centra Nova 
Gorica gospa Lara Brun, k 9. točki direktor Javnega zavoda za šport gospod Uroš Jug, k 
10. točki predstavniki društva ŠENT Nova Gorica, Centra za socialno delo Nova Gorica in 
Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote iz Mirna. Ima mogoče kdo razpravo na 
to?   
 Najprej predlagam, da se dnevni red razširi, in sicer pri 5. točki Predlog Sklepa o 
ne razrešitvi predstavnikov mestne občine v svetu zavoda Goriški muzej Kromberk - 
Nova Gorica.  
 Sprememba dnevnega reda. Umakne se točka 14. iz dnevnega reda Predlog 
Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2016  ter Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada MONG za leto 
2017, zaradi bolezni poročevalca.  
 17 glasov je potrebnih pri točki 5. Predlog Sklepa o ne razrešitvi predstavnikov 
MONG v svetu zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica.  
 Odpiram razpravo na podane razširitve oziroma obrazložitve. Anton Harej, 
izvolite. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Glejte, pred desetimi dnevi, ko smo dobili vabilo, te točke ni bilo na dnevnem redu. Sedaj 
ste jo naknadno vložili na dnevni red. Sam sem zahteval umik, tako, da to se mi ne zdi v 
skladu s poslovnikom, niti dajanje točke na dnevni red. Morali bi upoštevati moj predlog 
kot predlagatelja, da se točka umakne.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Spoštovani svetnik, vi niste bili predlagatelj te točke, vi ste bili samo predlagatelj 
razrešitve sveta zavoda oziroma lahko predsednik kadrovske komisije pojasni, če je 
potrebno. 
 
Stanko Žgavc, član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Predsedujoči, se opravičujem, ampak dejansko te točke ni na dnevnem redu, ker če vi 
pogledate 31. člen poslovnika, si bom pač privoščil to, da ga preberem :«Mestni svet 
najprej razpravlja in glasuje o predlogih svetnikov ali svetniških skupin, da se posamezne 
zadeve umaknejo z dnevnega reda.» Se pravi, tega ni na dnevnem redu in predlagatelj 
zadeve ima pravico to umakniti. Je ni še na dnevnem redu. Vi ste jo poskušal dati. Če bi 
bila na dnevnem redu, potem bi bila stvar drugačna. Tako, da o tej zadevi niti ni treba 
razpravljati, ker smo točko dobili danes ob 9. uri in  takoj, ko je bilo to poslano na 
elektronsko pošto, se je kolega Harej oziroma smo se odločili, da jo umaknemo.  
 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta: 
Lahko dam tu eno mnenje, ne da bi karkoli sedaj hotel iti kontra.  
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala pobudo 
takrat, ko je to lahko in je bila v bistvu sklicana seja med drugim tudi po tem vprašanju 
razrešitve iz sveta zavoda Goriški muzej.  
 Predlagatelj te točke je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ni 
je na dnevnem redu, mestni svet pa danes odloča o tem, ali jo uvrsti na dnevni red in za 
to je potrebno 17 glasov. V kolikor mestni svet smatra, da je ta točka nepotrebna, pač ne 
bo izglasoval in je ne bo na dnevnem redu. 
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Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Postopkovno vprašanje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar: 
Če ta točka ni izglasovana danes na dnevnem redu, kdaj bo potem na dnevnem redu? 
Ker če bi bila pravočasno vložena, bi bila na dnevnem redu brez kakšnegakoli 
glasovanja, ker je prvi predlog o razrešitvi prišel 11. marca, drugi s podpisom svetnikov je 
prišel na prejšnji seji, do pred seje kadrovske, ki je o tem odločala, je bila že predhodno 
še ena seja, na kateri komisija, ne vem iz kakšnih razlogov, tega ni obravnavala in je to 
preložila na naslednjo sejo, kar je bilo pa očitno prepozno. Tako, da so bile vse možnosti,  
da bi bila ta točka uvrščena na dnevni red po rednem postopku brez potrebnega 
glasovanja. Sedaj prosim, če mi pojasnite, v kolikor ta točka danes ne bo na dnevnem 
redu, kdaj bo ta točka na dnevnem redu?  
 Drugič bi pa rad povedal, da 86. člen poslovnika, ki govori o razrešitvah in 
odstopih, in sicer: »Postopek za razrešitev funkcionarjev in članov delovnih teles in drugih 
organov, ki jih voli, ali imenuje mestni svet, se začne na predlog predlagateljev…«, se 
pravi predlagateljev, nobene kadrovske komisije, ki skladno z določbami zakona, statuta, 
tega poslovnika ali drugega splošnega akta lahko predlagajo kandidate za izvolitev ali 
imenovanje. Se pravi, se uporablja analogija postopka pri imenovanju tudi za razrešitev in 
predlagatelji so mestni svet, župan, svetniki in tako dalje. Tudi za ta primer ni predlagatelj 
kadrovska komisija, ampak so predlagatelji tisti, ki so upravičeni po poslovniku. To smo 
svetniki, ki smo predlagali.  
  
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta: 
Če danes te točke ne boste uvrstili na dnevni red, bo šla na majsko sejo. Komisija 
verjetno svojega mnenja ne bo spreminjala, niti mi. Res je, da ste formalno predlagatelji 
svetniki, župan in svetniške skupine, vendar vse kadrovske zadeve gredo skozi komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in predlagatelj na točki, ki je, je komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Torej s tega vidika je zadeva čista.  
 Je pa sedaj na vas, da se odločite, ali boste obravnavali danes ali drugič, ali nikoli, 
ali boste to sprejeli, ali zavrnili.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razpravo ima Aleš Markočič. Izvolite. 
 
Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Podal bi samo dve pojasnili.  
 Prvič. Ko smo dobili predlog za razrešitev članov sveta zavoda Goriški muzej, na 
prvo sejo kadrovske komisije točke nisem uvrstil zato, ker sem prišel ravnokar z dopusta 
in to je bilo dva dni pred samo sejo. Takoj zatem smo sklicali v roku enega tedna sejo tudi 
s to točko dnevnega reda, na kateri smo točko obravnavali in zahtevali od strokovne 
službe, da nam pridobi še dodatno gradivo. Na podlagi tega smo ponovno sklicali sejo, 
kjer smo skupaj s tem gradivom obravnavali, seveda pa ni bilo več v roku štirinajst dni, ko 
se točke dnevnega reda tudi določijo. Zato smo na zadnji seji obravnavali in dali danes 
tudi pobudo, kar smo se takrat tudi dogovorili, da damo na mestni svet predlog, da se to 
točko uvrsti na dnevni red. Seveda pa ima mestni svet vse pristojnosti, da točko tudi ne 
uvrsti na današnjo sejo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Valter Vodopivec, ste umaknil? Hvala lepa. V kolikor ni več razprave, dajem  na 
glasovanje tako, kot je bilo uvodoma pojasnjeno. Izvolite. 
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Svetnik Valter Vodopivec: 
Predsedujoči, predlagam, da glasujemo o vsakem predlogu umika ali razširitve dnevnega 
reda posebej, razen, če se tako dogovorimo, da glasujemo v paketu. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Mislim, da je bila sporna samo ta razširitev pri 5. točki, tako, da se strinjam in dajem 
najprej na glasovanje razširitev pri 5. točki.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se 5. točka dnevnega reda razširi tako, 
da se doda predlog Sklepa o ne razrešitvi predstavnikov MONG v svetu zavoda Goriški 
muzej Kromberk - Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 10 glasovalo za, 10 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Egon Dolenc, Miro Kerševan, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Karmen Saksida, Marko Tribušon, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI so glasovali: Anton Harej, Ana Jug, Tatjana Krapše, Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, Simon Rosič, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Stanko Žgavc. 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Moramo imeti 17 glasov, torej ni uvrščen na dnevni red. Predlagatelj župan je umaknil 14. 
točko, tako, da ni potrebno glasovanje.  
 Dajem na glasovanje predlog dnevnega reda z umikom 14. točke, kot je bilo 
že prej pojasnjeno. Prosim za glasovanje. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin.  
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 
1.    Potrditev zapisnika 24. seje mestnega sveta, ki je bila 23. marca 2017       
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih 
5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
6.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 
7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka za 
 leto 2016 
8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom javnega zavoda Mladinski center 
 Nova Gorica za leto 2016 ter z Letnim delovnim načrtom Mladinskega centra Nova 
 Gorica za leto 2017 
9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega zavoda za šport Nova 
 Gorica za leto 2016 ter s Programom dela in finančnim načrtom Javnega zavoda za 
 šport Nova Gorica za leto 2017 
10.  Predlog Sklepa o podpori podpisu Listine temeljnih pravic brezdomnih 
11.  Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v  
       MONG 2014-2017, za leto 2016 
12.  Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN Mestne občine Nova Gorica (skrajšani  
       postopek) – predlagatelj svetnik Valter Vodopivec 
13.  Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu Javnega zavoda za šport Nova Gorica 
15.  Predlog Sklepa o seznanitvi s Projektom za uvedbo in izvedbo participativnega    
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       proračuna MONG za proračunsko leto 2018 
16.  Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 1525/11,        
       1525/15 in 1525/16 k. o. Prvačina. 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 24. seje mestnega sveta, ki je bila  23. marca 2017 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Razprave ni, zato jo zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 24. seje mestnega sveta, 
ki je bila 23. marca 2017. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, 
Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Zapisnik 24. seje mestnega sveta, ki je bila 23. marca 2017, je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
2. točka dnevnega reda 

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prijavljen je svetnik Simon Rosič, izvolite. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Zahvalil bi se oddelku za družbene dejavnosti za posredovan odgovor v kontekstu 
postavitve oziroma dokončanje športno-rekreacijskega parka odprtega tipa pri Osnovni 
šoli Ledine.  
 Veseli dejstvo, da se vsi skupaj strinjamo, da tak park v samo mestno jedro spada 
in da je to ta prava lokacija in da je dejansko potrebno dokončati začeto. Vendar se ne 
morem v celoti strinjati s predlogom, da se za to dokončanje nameni ne proračunska 
sredstva, se pravi sredstva iz razno raznih razpisov. Strinjam se, da se celoten paket 
prijavi na te razpise, za katerega se ve, da to ne bo moč začeti pred letom 2018, 
istočasno pa ponovno podajam pobudo, da se vsaj tisti del, ki neposredno tangira zdravje 
občanov in občank začne oziroma, da se ga uvrsti v rebalans proračuna za leto 2017 in 
da se potem skladno s tem tudi tako hitro začne. Kateri je tisti del? Predvsem preplastitev 
večjega igrišča in postavitev pitnikov, s čimer se pač enostavno omogoči vsem 
uporabnikom dostop do pitne vode. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena svetnica Ljubka Čargo, izvolite. 
 
Svetnica Ljubka Čargo: 
Pri odgovorih nisem zasledila odgovor na moje vprašanje glede poročila o odpisu v 
Goriški knjižnici. Točko smo obravnavali na prejšnji seji, pa bi prosila ustrezne službe, da 
pripravijo odgovor za naslednjo sejo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Klemen Miklavič. 



  

6 

 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Vračam se k vprašanju, na katerega že dolgo oziroma večkrat nismo dobili odgovora.  

Spraševali smo o postopku izbire nove uprave podjetja HIT, ki je v solasti občine 
in vprašali smo zelo preprosto vprašanje enkrat, drugič, in sicer vprašanje je bilo: »Kaj je 
botrovalo temu, da je predstavnik občine v nadzornem svetu dvignil svojo roko za to 
konkretno upravo oziroma za izbranega predsednika uprave?« Kaj je botrovalo pomeni 
katere lastnosti, katere kompetence so ga prepričale. Mislim, da vse svetnice in svetniki 
razumemo, kaj pomeni. Se pravi, ali je imel kakšne dosežke, ali ima kakšna posebna 
znanja, ali ne vem, ima lepo frizuro? Karkoli. Samo, da je to en konkreten razlog, deset 
konkretnih razlogov, da občanke in občani vemo, zakaj je naš predstavnik v nadzornem 
svetu glasoval za tega konkretnega človeka, ki je sedaj postal predsednik podjetja, v 
kateri solasti je naša občina. Odgovor kabineta župana, da ne bo pomote, ali da ne bo 
kdo misli, da se mi kar tako obnašamo, se pa glasi: »Glede postopka imenovanja nove 
uprave HIT-a ponovno poudarjamo, da je bilo in je županu v interesu, da kadrovanje na 
vseh nivojih v družbi poteka profesionalno in da delovna mesta zasedajo čim bolj 
kompetentne osebe in take usmeritve je imel in ima tudi predstavnik MONG v nadzornem 
svetu družbe. Prepričani smo, da je skladno z njimi tudi postopal v postopku imenovanja 
uprave. Konec koncev je za  delo v nadzornem svetu tudi osebno odgovoren.«  

To zame ni odgovor in odgovor bomo zahtevali danes, ga bomo zahtevali 
naslednjič, ga bomo zahtevali do konca mandata, če bo to potrebno in ga bomo zahtevali 
tudi na volitvah. Kajti ravno zato, ker izvoljeni predstavniki ljudi niso takih odgovorov 
zahtevali že v preteklosti, so člani nadzornih svetov naših družb delali kar so hoteli in tudi 
posledice tega njihovega početja v teh kalnih vodah so potem vidne v razno raznih 
usodah dobrih podjetij tudi na našem koncu.  

Župan, zato ne bomo odnehali. Svetnice in svetniki, računamo pa tudi na vašo 
podporo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena svetnica Karmen Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Najprej hvala za odgovor kabinetu župana glede telovadnice Dornberk, sem pa milo 
rečeno razočarana nad odgovorom.    

V odgovoru mi kabinet župana pravzaprav ponovno navaja to, kar sem navajala v 
mojem svetniškem vprašanju. Niti na eno konkretno zastavljeno vprašanje pa nisem 
dobila odgovora. Konkretno sem spraševala, kdaj bo objavljen drugi razpis za opremo 
telovadnice?  Tega odgovora nisem dobila. Konkretno sem vprašala, kolikšni so stroški 
nadzora, koliko bomo plačali nadzor v času od odprtja telovadnice, se pravi od septembra 
2016 pa do danes? Tudi tega odgovora nisem dobila, ker ga očitno občinska uprava ne 
želi podati in vam ga povem sama.  

Nadzor je izstavil račune za približno 7.000,00 EUR, to je razvidno iz supervizorja, 
lahko vsak pogleda in se mi zdi dovolj žalostno, da se ignorira takšna vprašanja 
svetnikov. Ker pa je odgovor tako zelo površen, ga bom danes nadgradila in prosim 
župana, da mi zelo natančno z datumi pove, kdaj bo objavljen ta razpis in tudi kdo bo 
plačnik stroškov tako nadzora kot vsega ostalega in kdaj natančno namerava unovčiti 
bančno garancijo? Ker je bilo v odgovoru na moje svetniško vprašanje navedeno, da je 
bila napovedana unovčitev bančne garancije, lahko samo upam, da bomo skozi bančno 
garancijo pokrili tudi vse stroške, ki v tem času nastajajo, da tega ne bomo pokrivali z 
davkoplačevalskim denarjem, ker je očitno, da je vse skupaj nepotrebno, ker bi se 
bančna garancija lahko unovčila že v lanskem letu. Tudi na to vprašanje zakaj ni bila prej 
unovčena, nisem dobila odgovora.  

Zato bi lepo prosila občinsko upravo, ker se to zelo pogosto dogaja, približno 
nekaj takega vas je opozarjal tudi kolega Miklavič, dajte prosim biti eksaktni  in 
odgovarjati to, kar svetniki vprašamo. Saj ne rabimo doktorskih ekspertiz dolgih dva, štiri 
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formata. V bistvu ne dobimo nikakršnega odgovora. Prosimo, da odgovorite to, kar vas 
sprašujemo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Na moje vprašanje mi je odgovoril oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe.   

V prvem delu mi pač pove, da sem nepravilno, kar je tudi res in prav, uporabil 
informacije, za katerimi stoji oseba z imenom in priimkom.  Ampak, če to pustimo, drugi 
del, ki je vezan na vsebino mojega vprašanja, je še vedno tak kot je bil, preveč splošen. 
Torej informacijo, ki so jo dobili od izvajalca in se glasi, da so začeli s sanacijo že v 
lanskem letu in nadaljujejo naprej letos, gre se za poplavljena območja polj na 
šempaskem polju, ter govori tudi, da še niso pridobili vseh dodatnih soglasij za delo, tako, 
da ne vem, kaj so začeli delati, če nimajo vseh soglasij. Na terenu je pa tudi videti, da še 
niso začeli delati, zato se mi zdi, da je odgovor preveč splošen oziroma samo zato, da se 
mi odgovori. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Hvala za odgovor, s katerim pa nisem popolnoma zadovoljna in predvsem nisem čakala, 
da bo odgovoril Stanovanjski sklad.  

Mislim, da bi občina morala predvideti neka sredstva za subvencioniranje 
obrestne mere za mlade družine, ki želijo obnavljati stare objekte na podeželju, posebej 
izven teh sredstev stanovanjskega sklada. Zato se bom še trudila in predlagala to, ker s 
tem bi subvencionirala obrestno mero občina, zraven bi še naložila bankam, ki se bodo 
na ta razpis prijavile, da delno tudi banke subvencionirajo obrestno mero. Mislim, da bi 
bilo tu potrebno neka sredstva v proračunu zagotoviti in s tem podpirati, da se obnavljajo 
stare hiše in da ostajajo mladi na podeželju. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem in prehajamo na 3. točko. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Prva je prijavljena svetnica Tanja Pipan, izvolite. 
 
Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Imela bi eno kratko pobudo. 

Pred kratkim je novogoriški HIT, ena najpomembnejših gospodarskih družb na 
našem območju, ki zaposluje mnoge domačine, dobil novo vodstvo. Ker gre za zelo 
pomembno podjetje v naši občini katerega solastnik je tudi Mestna občina Nova Gorica, 
predlagamo županu, da na eno prihodnjih sej še pred počitnicami povabi novo vodstvo 
Hita, da svetnikom predstavijo njihovo vizijo razvoja podjetja.  

Socialni demokrati smo tudi javno pozvali vodstvo Hita naj svetnikom predstavi 
vizijo razvoja. Ne gre za željo, da bi svetniki želeli vplivati na delo vodstva, ker pa gre za 
podjetje v lasti občine se nam zdi prav, da je tudi javnost seznanjena z vizijo, ki si jo je 
postavila nova uprava družbe.  
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Svetnica je podala še pismeno pobudo, da uprava MONG obudi investicijo izgradnje 
amfiteatra za SNG in predlog v zvezi s projektom Solum.  
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen je svetnik Anton Harej, izvolite. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Imam vprašanje oziroma pobudo v zvezi s Trajnostno urbano strategijo, ki smo jo potrdili  
lanskega leta na januarski seji in seveda potem smo čakali na same rezultate.  

Sedaj je že jasno, da bomo iz tega naslova prejeli nekaj čez deset milijonov evrov 
evropskih sredstev. Sedaj pa smo priča in lahko sledimo iz različnih virov, recimo seja KS 
Nova Gorica, december 2016 ali pa je bilo v Primorskih novicah z dne 6. januar napisano,  
da se napovedujejo razne investicije, ki bi lahko bile pokrite s temi sredstvi.  

Ker je bila za pripravo Trajnostne urbane strategije imenovana komisija, sam pa 
sem tudi mnenja, da bi o teh investicijah moral razpravljati mestni svet, podajam pobudo 
in predlog, da se evidentirajo vse možne investicije, ki bi bile lahko pokrite s temi sredstvi 
in da se o teh možnih investicijah konkretno razpravlja na mestnem svetu. Zdi se mi 
neodgovorno, da je iz teh možnih investicij izvzeta edina večja obrtna cona Meblo, ki se 
deloma po območjih spreminja v mesto duhov, mi pa ne čutimo potrebe, da bi jo naredili 
zanimivo za investitorje.  
 Danes bomo tudi obravnavali Zaključni račun proračuna MONG za leto 2016 in 
tam lahko ugotovimo, da sploh ni zanimanja podjetij za subvencioniranje komunalnega 
prispevka. Saj v bistvu kako le, če niti nimamo ustreznih območij, kamor bi mi vabili 
podjetnike. Se pravi, če imamo neko dolgoročno strategijo tudi novih zaposlitev malih in 
srednjih podjetij in konec koncev tudi dejansko reševanja degradiranih območij, za 
katerega je MONG ta sredstva tudi dobila, saj so ta sredstva dobile samo mestne občine 
za saniranje takih območij, potem ne vem, kaj bi bilo bolj ustrezno kakor sanacija edine 
obrtne cone.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen je svetnik Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Danes imam en predlog, ki ga bom prebral.  

Samooskrba v RS in tudi naši občini je še vedno na preveč nizki ravni, da bi lahko 
bili s tem zadovoljni. Od nekoč izvoznikov hrane smo danes največji potrošniki 
industrijsko pridelane hrane. O pomenu samooskrbe sem pristojne opozarjal že v 
preteklem mandatu, vendar dalj od vrtičkov v mestu nismo prišli in tudi ta projekt ni 
dokončan. Zakaj, se sprašujem?  

Glede na to, da imamo naravne danosti in pogoje, izkoristimo to možnost, da z 
nekaj vlaganji in novim pristopom izvedemo projekt, ki bo Goriško spremenil v »vrt«, ki bo 
s pravim zelenjavnim razkošjem oskrbel celotno občino in tudi širše. Pustimo se naučiti 
od sodobnikov, ki v RS že uspešno delajo na tem področju in tudi izkušnjam iz tradicije 
naših prednikov ter z doma pridelano hrano in zelenjavo poskrbimo za našo prihodnost. 
Predlagam, da osvojimo projekt zelenjavnega vrta – večjega ali več rastlinjakov in tudi 
odkritih obdelovalnih površin, kjer bomo pridelovali ekološko hrano ob pomoči in 
izkoriščanju tudi alternativnih oblik energije. V projektu bi se dobilo delo tudi za ranljive 
skupine ljudi. 

Pričakujem razumevanje in pomoč občinske uprave za realizacijo projekta, ki bi 
izhajal iz te pobude. Zagonska sredstva se lahko predvidi že ob prvem rebalansu 
proračuna. Predlog je lahko zanimiv tudi za zunanje investitorje. Vsi smo soodgovorni za 
trajnostni razvoj naše države.  

Na koncu bom še pozdravil z OJ, kar je star slovenski pozdrav in pomeni 
ostanimo mladi in zdravi. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam eno pobudo.  

Županu dajem pobudo, da nemudoma razreši s funkcije vodje oddelka za okolje, 
prostor in javno infrastrukturo, gospo Aleksandro Torbica.  

Gospa Torbica s svojim odnosom do Mestnega sveta MONG in njegovih odborov 
ter komisij ni primeren, saj kaže na nedopustno ignoranco z njene strani do svetnic in 
svetnikov, saj s svojim nedelom ovira delo le-teh.  

Iz korespondence znotraj občinske uprave izhaja, da je bil oddelku že 1. 
decembra 2016 prvič in 23. februarja 2017 drugič vročen sklep statutarno-pravne 
komisije, s katerim le ta nalaga oddelku, da statutarno-pravni komisiji pripravi predlog 
obvezne razlage Odloka o NUSZ. Na ponovno urgenco z dne 10. aprila je vodja oddelka 
odgovorila, da bo zahtevana razlaga pripravljena v najkrajšem možnem času. Ker gre pri 
vsem tem zgolj za definicijo »gradnje stanovanjskih hiš v nizu«, se mi zdi potreben čas za 
pripravo enostavne razlage v obliki kratkega teksta, ki ga še po petih mesecih nimamo na 
mizah, skrajno neodgovorno ravnanje s strani vodje oddelka, pri čemer tudi kaže njen 
nesprejemljiv odnos do dela Mestnega sveta MONG. 

Da vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo opravlja svoje delo milo 
rečeno nevestno, se kaže tudi v dejstvu, da je njen oddelek kljub opozorilom dajal 
napačne podatke, ki so imeli za posledico napačno odmero NUSZ za večino krajanov 
Lokovca v letu 2016, kar potrjuje tudi dejstvo, da je na podlagi ugovorov na odločbe, 
Ministrstvo za finance v pritožbenih postopkih le-te tudi odpravilo. 

Pri tem se ponovno postavlja tudi vprašanje, ali je Odlok o NUSZ sploh zakonit v 
vsej svoji vsebini. 

Našteto kaže na slabo delo v oddelku, pri čemer je za takšno stanje zagotovo 
prva odgovorna vodja, gospa Aleksandra Torbica, zato tudi dajem pobudo županu, da jo 
nemudoma razreši s tega položaja.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Zgleda, da danes imamo nekaj s temi našimi kolegi, prijatelji iz SD-ja.   

Tudi moje vprašanje leti na vodjo oddelka za okolje in prostor. Sprašujem vodjo 
oddelka za okolje in prostor ali je sklep oziroma dokument, ki ga je sprejel mestni svet 
začetek leta 2015 in govori o umestitvi Univerzitetnega kampusa ob Koren uresničen 
oziroma vsa določila tega dokumenta ali so uresničena, datumi, ki so bili vpisani v ta 
dokument, ki smo ga soglasno sprejeli v tem mestnem svetu mestni svetniki in svetnice, 
ali so ti ukrepi uresničeni? Če niso uresničeni, me zelo natančno zanima, zakaj niso še 
uresničeni in kdaj bodo uresničeni? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo. Pobudo pa je podala tudi svetnica Karmen Saksida, in 
sicer v pisni obliki, tako, da zaključujem tretjo točko dnevnega reda. 
 
Svetnica Karmen Saksida je postavila vprašanje glede ureditve zapornic na železniškem 
prehodu Saksid in vprašanje v zvezi s časovnico urejanja avtobusnega postajališča za 
potrebe zaselka Saksid.   
   
 
 
4. točka dnevnega reda 

Poročilo o izvršenih sklepih 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Prijavljenih na razpravo ni, zato razpravo zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Poročila o izvršenih sklepih. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko 
Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Poročilo je bilo sprejeto. 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 
 Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim predsednika komisije. 
 
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Mestna občina Nova Gorica je dne 8. 3. prejela zahtevo s strani sedanjega direktorja 
javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za razrešitev s strani funkcije 
direktorja omenjenega zavoda iz osebnih razlogov.   

Komisija je omenjeno zadevo obravnavala na svoji seji 6. 4. ter predlagala 
mestnemu svetu, da sprejme sledeči sklep: «Mateja Vranješa, rojenega 1971, 
Cankarjeva ulica 34 iz Nove Gorice se iz osebnih razlogov razreši iz funkcije direktorja 
javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, in sicer z dnem 8. 5. 2017.« 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Razprave ni, zato razpravo zaključujem.  

Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se Mateja Vranješa iz Nove Gorice 
razreši iz funkcije direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova 
Gorica, in sicer z dnem 8. 5. 2017. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 20 glasovalo za, 4 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin 
Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin.  
PROTI  so glasovali: Anton Harej, Damjana Pavlica, Tomaž Slokar, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prosim predsednika. 
 
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  
Predsednica sveta zavoda Osnovna šola Šempas je Mestni svet MONG pozvala, da 
imenuje predstavnike lokalne skupnosti v omenjeni svet zavoda, ker se dosedanjemu 
svetu zavoda izteka mandat.   
 S strani mestne občine se imenuje tri predstavnike v svet zavoda, vendar je v roku 
kadrovska komisija prejela le dva predloga, kot je tudi nevedno v sklepu. Omenjeno 
zadevo smo  obravnavali ter tudi predlagali sklep, ki ste ga prejeli. Poleg tega pa smo tudi 
zaprosili pravno službo mestne občine, da poda mnenje vezano na kandidata Iztoka 
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Hönna, ker je to oče trenutne direktorice in smo v tem času, šest dni nazaj, tudi prejeli 
odgovor, kjer nakazuje, da bi v večjih primerih prišlo do nasprotja interesov. V SDS, ki je 
predlagatelj za tega kandidata, se strinjajo, da bi predlagani sklep ne izglasovali ter 
glasovali zgolj o kandidatki Martini Peršič.  

Tako, da predlagam najprej sklep, da se v svet zavoda Osnovna šola Šempas kot 
predstavnike Mestne občine Nova Gorica imenuje Iztoka Hönna ter Martino Peršič. Da, 
če bi postopkovno, da tega ne izglasujemo in potem predlagam nov sklep.  

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Upam, da je vse jasno. Prosim za glasovanje najprej o prvem sklepu. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se kot predstavnike Mestne občine Nova 
Gorica v svet zavoda Osnovna šola Šempas imenujeta Iztok Hönn in Martina Peršič. 
Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov je 1 glasoval za, 20 proti.  
ZA je glasoval: Marko Tribušon.  
PROTI so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Valter Vodopivec. 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Še drugi del sklepa. 
 
Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
V svet zavoda Osnovna šola Šempas se kot predstavnico Mestne občine Nova Gorica 
imenuje Martino Peršič iz Nove Gorica. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim za glasovanje. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet zavoda Osnovna šola 
Šempas kot predstavnico Mestne občine Nova Gorica imenuje Martino Peršič iz 
Nove Gorice. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon 
Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 
Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
Predsednica sveta zavoda Osnovna šola Dornberk je Mestni svet MONG pozvala, da 
imenuje predstavnike lokalne skupnosti v omenjeni svet zavoda, ker se dosedanjemu 
svetu zavoda izteka mandat.  
 Ustanovitelj ima tri predstavnike. Omenjeno zadevo je kadrovska komisija 
obravnavala 6. aprila ter predlaga mestnemu svetu, da sprejme sledeči sklep: «V svet 
zavoda Osnovna šola Dornberk se kot predstavnika Mestne občine Nova Gorica imenuje 
Anton Harej iz Potoka, Gorazd Gorjan iz Dornberka ter Saša Kogovšek iz Nove Gorice.« 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Izvolite. Ni prijavljenih na razpravo, razpravo zaključujem.  
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 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet zavoda Osnovna šola 
Dornberk kot predstavnike Mestne občine Nova Gorica imenujejo Anton Harej iz 
Potoka, Gorazd Gorjan iz Dornberka ter Saša Kogovšek iz Nove Gorice. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, 
Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  
Goriška lekarna Nova Gorica je Mestni svet MONG pozvala, da imenuje predstavnike 
lokalne skupnosti v omenjeni svet zavoda, saj se dosedanji predstavnici sveta zavoda 
izteka mandat.  
 Na podlagi prispelih predlaganih kandidatur je komisija obravnavala na svoji seji 
6. 4. omenjeno zadevo ter predlaga mestnemu svetu, da sprejme sledeči sklep: »V svet 
zavoda Goriška lekarna Nova Gorica se kot predstavnico Mestne občine Nova Gorica 
imenuje Milojko Valantič iz Nove Gorice.« 
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Tudi tu prijavljenih na razpravo ni, zato razpravo zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet zavoda Goriška lekarna 
Nova Gorica kot predstavnico Mestne občine Nova Gorica imenuje Milojko Valantič 
iz Nove Gorice. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 22  glasovalo za, 2 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Simon Rosič, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik 
Ugrin, Stanko Žgavc. 
PROTI sta glasovala: Tanja Pipan, Valter Vodopivec. 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem je 5. točka dnevnega reda tudi končana in prehajamo na 6. točko. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda  

Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 
2016 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorico občinske uprave. 
 
Poročevalka: mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave 
Dober dan spoštovane svetnice in svetniki! Pred vami je predlog sklepa o sprejemu 
Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016.  

Lahko rečem, da v lanskem letu skupni rezultat vseh treh bilanc izkazoval 
pozitivno stanje, in sicer je znašalo pozitivno stanje 719.704,00 EUR. Na prihodkovni 
strani je bilo realiziranih za 30 milijonov prihodkov, na odhodkovni pa skoraj 29 milijonov 
odhodkov. Proračun je bil torej na prihodkovni strani realiziran 97 %, na odhodkovni pa 
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87%. Če pogledamo, zakaj se je proračunski denar porabljal po programski klasifikaciji, je 
kar četrtina denarja bila namenjena predvsem za kulturo, šolstvo in za izobraževanje. Tu 
pa je treba poudariti, da je od teh skoraj 8 milijonov EUR bila seveda dobra polovica 
namenjena prav predšolskemu varstvu. Naslednje je bilo po programski klasifikaciji 
porabljeno za lokalno samoupravo ter potem za kulturo, šport in nevladne organizacije. 
Drugo so bile pa manjše porabe.  

Glede poslovanja v letu 2016 je potrebno tudi povedati, da je posebej bilo 
zaznamovano z značilnostmi tega, da se je finančna perspektiva že zaključila v letu 2015, 
realizacija prejšnje finančne perspektive, nova finančna perspektiva pa se dejansko niti ni 
začela še dobro realizirati. Vse stvari potekajo še v pripravah. Zaradi tega je seveda 
celoten proračun tudi toliko nižji in je tudi investicijsko bil zaradi tega dosti manj obsežen 
kot je takrat, ko je realizacija finančne perspektive evropskih sredstev v polnem zagonu. 
To se ponavlja ciklično, če se pogleda tudi v preteklost. Posledično seveda tudi nismo 
imeli likvidnostnih težav, kot smo jih imeli v letu 2015. Največja investicija je bila v 
telovadnico Dornberk, drugače so bile to manjše investicije, ki pa skupno le znesejo nekaj 
denarja. Izpadla in najnižjo realizacijo pa ima seveda v izgradnjo odvodnika Soča. Razlog 
pa je predvsem v tem, ker se še vedno išče najugodnejši finančni vir, ki naj bi ga pridobili 
s to izgradnjo, ker sicer bomo pač morali iz lastnih sredstev, ki jih imamo. Vendar glede 
na to, da se v perspektivi stvari za koriščenje sredstev še kar odvijajo in pripravljajo razni 
dokumenti, možnosti se tudi še odpirajo, pač sedaj ta trenutek ni bil ugoden, zato tudi 
zadolžitve nismo planirali za lastni delež.  

Več o sami vsebini, številkah pa bo povedala vodja finančne službe.  
 

Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe: 
Tudi z moje strani vsem lep pozdrav. Kot je že direktorica prej povedala, je v letu 2016 
znašala višina prihodkov 30,15 milijona EUR. Od tega je bilo največ davčnih prihodkov, ki 
so predstavljali kar… 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim, če lahko malo bližje mikrofona.  
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe: 
… kar 67% vseh prihodkov, to je 20,15 milijona EUR. Največ od tega je pa znašala 
realizacija nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skupni višini 2,93 milijona 
EUR. Nedavčni prihodki so bili realizirani v skupni višini 8,4 milijona EUR oziroma 100% 
glede na plan in največ prihodkov je pa iz naslova koncesijskih dajatev iz iger na srečo, ki 
so bili realizirani v višini 4,6 milijona EUR, iz naslova najemnin za infrastrukturo in druga 
osnovna sredstva v lasti občine pa se je v proračun nateklo 2,5 milijona EUR. Kapitalski 
prihodki so znašali 440.000,00 EUR. Realizacija je tako znašala 44 % glede na plan in 
odstotek je podoben kot v preteklih letih. Transferni prihodki so bili realizirani v višini 1,1 
milijona EUR oziroma 77 % glede na plan- Kot je že prej direktorica povedala, je 
realizacija nižja kot v preteklih dveh letih zaradi časovne dinamike sofinanciranja 
projektov. 
 Na odhodkovni strani je znašala realizacija 28,8 milijona EUR. V preteklem letu se 
je pa največ sredstev namenilo tekočim  transferjem, ki so v skupni vrednosti znašali kar 
12,59 milijona EUR oziroma 99,15 % glede na plan. Od tega se je največ sredstev 
namenilo za dejavnost javnih vrtcev v višini 3,85 milijona EUR. Sledijo tekoči odhodki v 
skupni višini 9,2 milijona EUR, ki so bili realizirani v višini 84 % glede na plan. Največ je 
odstopanje razvidno na proračunski postavki Centralna čistilna naprava, ker je bila 
realizacija nižja glede na plan za 50 %. Čistilna naprava v prvi polovici leta ni delovala s 
polno zmogljivostjo in ravno tako pa se ni priznalo določenih stroškov v zvezi z 
delovanjem le-te. Investicijskim odhodkom je bilo torej v letu 2016 namenjenih 6,1 
milijona EUR, katerih realizacija znaša 69 % glede na plan. Poleg investicije v 
telovadnico Dornberk za katero se je namenilo 2,1 milijona EUR, se je namenilo nakupu 
zemljišč in stavb na proračunski postavki 07122 444.000,00 EUR, nakupu poslovnih 
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prostorov na javnih dražbah, sredstva v višini 321.000,00 EUR, investicijskemu 
vzdrževanju na področju ravnanja z odpadki v višini 177.000,00 EUR, športnemu igrišču 
v Solkanu 167.000,00 EUR, ureditvi turistične infrastrukture 156.000,00 EUR ter 
rekonstrukciji in sanaciji na cestah v višini 156.000,00 EUR. 
 Investicijski transferji so bili realizirani v višini 888.000,00 EUR, kar prestavlja 87 
% glede na plan. Kot je že prej povedala direktorica se zadolževanja pri bankah nismo 
zadolžili. Za namen izgradnje telovadnice v Dornberku pa smo dobili povratna sredstva s 
strani države v višini 414.000,00 EUR. Tako kot v preteklih letih smo v letu 2016 povečali 
namensko premoženje v Javni sklad za malo gospodarstvo Goriške za 121.000,00 EUR.  

To je z moje strani vse. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Najprej odbori. Odbor za gospodarstvo? Odbor za gospodarstvo ni 
imel pripomb. Odbor za prostor? 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor tudi ni imel pripomb. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tudi ni imel pripomb. Odbor za kulturo, šolstvo in šport? 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Tudi ne. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tudi ne. Zdravstvo? 
 
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Tudi ne. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Se pravi brez pripomb odborov. Odpiram razpravo. Svetnik Anton Harej, izvolite. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Rad bi opozoril rad na nekaj stvari. Na strani 34 je v dokumentu navedena komisija 
mestnega sveta za mednarodne zadeve. Na strani 33 še enkrat. Na podlagi te komisije 
naj bi župan sprejemal odločitve v zvezi z mednarodnimi zadevami. V glavnem samo 
pojasnilo. Sam sem v tej komisiji, vendar se v dveh letih in pol še nismo sestali, tako, da 
zgleda, da je bila tista komisija od mogoče sestave prejšnjega sveta tako uspešna, da 
potem ni več treba te komisije.   
 Na strani 46 je navedeno, da naj bi se izvajale razne oblike svetovanja in 
izobraževanja za podeželsko prebivalstvo. Prihajam iz podeželja, vendar kakšnih velikih 
delavnic svetovanja, izobraževanja, ne vem, če bi lahko… Kar smo aktivni, smo aktivni 
bolj svetniki kot kakšna uprava.  

Na strani 47 je še vedno navedeno na dveh krajih, da se izvajajo projekti v okviru 
programa Leader. Kar pa mi je znano, se ta program ne izvaja več. To je že zaključeno v 
prejšnjem letu. 
 Na strani 170 sem tudi že včeraj na odboru za gospodarstvo nekako dal 
vprašanje in tudi mi je bilo pojasnjeno, zakaj smo financirali pripravo dokumentacije za 
izgradnjo oziroma razširitev zdravstvenega doma, vendar vseeno pač tudi tu povem, da 
glede na to, da imajo ti javni zavodi ostanke sredstev oziroma ostanke sredstev iz 
poslovanja iz prejšnjih let, sem se pač vprašal o smiselnosti. Sedaj podrobnosti pač ne 
poznam, tako, da ne pričakujem kakšnih bistvenih pojasnil v zvezi s tem, vendar glede na 
to, da če ima nek javni zavod ostanke v milijonskih zneskih, potem verjetno ni smiselno, 
da sofinanciramo tudi take aktivnosti. 
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 Na strani 174 sem tudi zasledil, da smo začeli z urejanjem in je tudi pojasnjeno, 
da se bo odprl grad Rihemberk oziroma, da so bile odpravljene glavne pomanjkljivosti za 
njegovo odprtje. Pričakujem, da bomo s tem pohiteli, da se pač odpre za javnost tudi ta 
naš biser, kjer se bo gotovo to poznalo tudi v Dornberku in Prvačini oziroma v tem delu 
Vipavske doline za vsestranski razvoj naših krajev. Toliko. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen na razpravo ni nihče, zato razpravo zaključujem. 
 Dajem na glasovanje predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2016. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, 
Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Ana 
Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Zaključni račun je bil sprejet.  
 
 
 
7. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega 
parka za leto 2016 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorico za poročilo. 
 
Poročevalka: mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka 
Lep pozdrav. Kaj naj rečem? Primorski tehnološki park je že četrto leto zapored leto 
zaključil zelo uspešno tako iz vsebinskega kot tudi finančnega vidika. Poslovali smo 
pozitivno, realizirali smo celoten program dela in tudi dodatne aktivnosti, ki so se tekom 
leta pokazale kot potrebne. Izjemno smo ponosni predvsem na naše start upe in ne 
morem mimo tega, da ne bi danes predstavila vsaj tri start up podjetja, ki ta trenutek 
izkazujejo največji potencial, hitro rastejo in tudi zaposlujejo. Čisto na kratko bom šla 
skozi vsa tri podjetja. 
 Led Luks je podjetje mlajše od treh let in pol. Razvija visoko kakovostne led luči, ki 
so tudi vrhunskega dizajna. V tako kratkem času je v lanskem letu uspelo doseči preko 
milijon dvesto prihodkov prodaje. Prisotni so v petindvajsetih državah sveta. Trenutno 
imajo enajst redno zaposlenih. Občasno pa vključujejo tudi deset do petnajst študentov v 
svoje delo. V lanskem letu je podjetje doseglo izjemen uspeh, in sicer je pridobilo 
mednarodno priznanje v Londonu Darc Awards za svetilo Eos circular in sicer je bilo to 
svetilo uvrščeno med deset top svetil notranje razsvetljave na svetu.   
 Drugo tako podjetje je Protectus. Podjetje razvija Carlock, sistem za spremljanje 
vozil, ki je sestavljeno iz hardwerja in softwerja  ter  se preko aplikacije s pomočjo 
pametnega telefona enostavno spremlja, kaj se dogaja z avtomobilom. Manj kot tri leta 
ima podjetje, zaposluje šest ljudi, začelo je v podjetniškem pospeševalniku v Beogradu, ki 
ga vodi sklad StartLabs iz Silicijeve doline. S strani tega sklada je prejelo tudi zagonsko 
investicijo. Kasneje se je vselilo v tehnološki park, poiskalo zunanjega tujega investitorja 
iz Izraela. V lanskem letu pa je uspelo dobiti še tretjo rundo investicije v višini 240.000,00 
EUR s strani  slovenskega zasebnega investitorja in slovenskega podjetniškega sklada. 
Podjetje zelo hitro raste na globalnem trgu. Prihodki od prodaje vsak mesec narastejo kar 
za 25 %. 
 In tretje podjetje MAG-LEV Audio. Samo eno leto staro podjetje je lani doseglo 
izjemen uspeh s kampanjo na Kickstarterju, preko katere mu je uspelo zbrati preko pol 
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milijona sredstev za dokončanje razvoja svojega inovativnega produkta. Gre za prvi 
lebdeči gramofon na svetu, za katerega so tudi vložili mednarodno patentno zaščito. 
Danes je produkt končan, pripravljen za serijsko proizvodnjo in 700 kupcem, ki jih je 
podprlo v kampanji, ga bodo dostavili septembra oziroma oktobra letošnjega leta.  
 Vsa tri podjetja imajo izjemen potencial zaposlovanja, hkrati pa me veseli, ker se 
tudi vključujejo v podjetniško skupnost tehnološkega parka tako, da mentorirajo mladim, 
tistim, ki šele začenjajo svojo podjetniško pot. Zakaj smo ponosni na ta podjetja? Zato, 
ker je njihov rezultat posredno tudi rezultat našega dela, podpore in podjetniškega okolja, 
ki ga v tehnološkem parku ustvarjamo.  
 Seveda pa da ne bom govorila samo o uspehih naših start up-ov. Želim omeniti 
zgolj tri dosežke, ki izstopajo v preteklem letu, in sicer projekt Popri, to je vseslovensko 
podjetniško tekmovanje za mlade, je na nacionalnem natečaju postal slovenski 
zmagovalec za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva in se v Bratislavi 
novembra lani pomeril za zmago na evropskem nivoju. Sicer nismo zmagali, bili smo pa 
izpostavljeni in predstavljeni v priložnostni brošuri, ki je v ta namen nastala. Sedaj v zvezi 
s projektom Popri lahko povem še to, da je v lanskem letu drugič potekalo tekmovanje na 
vseslovenskem nivoju, da smo število tekmovalcev v primerjavi z letom 2015 povečali za 
66 % in podvojili število mentorjev, ki mladim pomagajo s svojimi idejami jih pripraviti do 
tržnega potenciala. Seveda za Popre si prizadevamo poiskati tudi strateškega partnerja v 
gospodarstvu. Želim posebej to omeniti. Namreč, pogovarjali smo se z nekaterimi podjetji 
v osrednji Sloveniji, ampak, ker želimo, da bi tekmovanje ostalo v Novi Gorici, v naši 
regiji, bi si zelo želeli, da bi to podjetje našli v naši okolici. Tako, da če morda kdo pozna 
podjetje, ki ima v svojih vrednotah zapisano skrb za mlade, za razvoj podjetnosti mladih, 
ki kot veščino jo potrebujemo praktično vsi, ne glede na to ali se bomo zaposlili, ali bomo 
postali podjetniki, naj nas poveže.  
 Kot drugi rezultat bi omenila certifikat bonitetne odličnosti troji A, ki smo ga prejeli 
v letu 2016 za leto 2015 in pred kratkim tudi za leto 2016, torej dvakrat zapored. Gre za 
evropsko priznano referenco finančnega poslovanja, na kar smo še posebej ponosni 
glede na to, da vemo, s kakšnimi težavami se je tehnološki park soočal v preteklosti.  

Na področju upravljanja stavbe smo v lanskem letu dosegli letno povprečno 
stopnjo zasedenosti poslovnih prostorov, ki je bila najvišja do sedaj, in sicer je znašala 
81,25 % in je v primerjavi s to stopnjo pred petimi leti za kar 11 % višja. Seveda smo 
podoben oziroma še boljši uspeh dosegli pri najnižji stopnji zasedenosti, kjer vsako leto 
za vsak posamezen mesec merimo stopnjo zasedenosti in v letu 2016 je najnižja stopnja 
zasedenosti znašala 81 %. Če primerjamo z letom 2012, je ta stopnja znašala 62 %. Se 
pravi razlika je kar 19 %.  
 Vse te rezultate, ki smo jih dosegli v preteklem letu, ne bi mogli brez odlične 
ekipe, ki super dela, ki je predana poslanstvu in ciljem tehnološkega parka, zato se 
moram vsem šestim zaposlenim, ki sooblikujejo to ekipo, zahvaliti. Hvala tudi občinam 
soustanoviteljicam, ki so prepoznale potencial tehnološkega parka, ki investirajo v naše 
dejavnosti in prepričana sem, da se bo dolgoročno v našem okolju to poznalo v novih 
podjetnih in novih zaposlitvah. Hvala tudi podjetjem, ki nas sponzorirajo, donirajo in 
seveda mentorjem podjetnikom, ki ne malo kdaj namenijo prenekatero brezplačno 
mentorsko uro, zato, da bi podjetniki začetniki naredili čim manj napak na svoji 
podjetniški poti.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala direktorici Tanji Kožuh za podano poročilo. Odpiram razpravo. Odbori? Odbor za 
gospodarstvo ni imel pripomb, za prostor tudi ne. Šolstvo, zdravstvo? Noben odbor ni 
imel tudi tokrat pripomb.  

Razpravo pa ima svetnik Klemen Miklavič, izvolite.  
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Tokrat v imenu svetniške skupine in tudi gibanja Goriška.si Primorski tehnološki park je 
ena od ustanov v ustanoviteljstvu in lasti oziroma so lasti mestne občine, ki dela zgledno, 
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ki služi svojemu namenu in svojemu smotru in je lahko zgled tudi ostalim. Stremeti 
moramo, da bo čim več ustanov v ustanoviteljstvu, solastništvu mestne občine delovalo 
vsaj približno tako dobro, kot dela Primorski tehnološki park. V tem smo si bili na 
ponedeljkovem sestanku složni vsi aktivisti gibanja.   

Sedaj pa še vprašanje. Veste in tudi bili ste udeleženi v procesu oblikovanja 
programskega dokumenta za razvoj terciarnega izobraževanja na Goriškem, poznate ga 
dobro, sprejet je bil lani decembra. Zanima me, če ste že pristopili k recimo uresničevanju 
določenih določil tega in katere korake ste naredili skupaj z občinsko upravo, županom?  
 
mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka: 
Dejansko je ta dokument vseboval večino aktivnosti, ki so del našega poslanstva in 
programa dela, tako, da dejansko že z zadevami, ki ste jih lahko prebrali v poročilu o 
delu, lahko vidite, da pač mi te zadeve oziroma aktivnosti izvajamo. Sedaj pa v bistvu 
pogovori konkretno z občino na to temo pa niso stekli, prav konkretno na temo tega 
dokumenta. 
  
Marko Tribušon, podžupan:  
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem. Direktorici se zahvaljujem za 
poročilo. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu 
Primorskega tehnološkega parka za leto 2016. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, 
Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, 
Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom javnega zavoda 
Mladinski center Nova Gorica za leto 2016 ter z Letnim delovnim načrtom 
Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2017 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorico Laro Brun za poročilo.  
 
Poročevalka: mag. Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica 
Lepo pozdravljeni. Najprej bi se vam želela zahvaliti za podporo pri izvolitvi za direktorico 
Mladinskega centra. S svojim delom si bom tudi v prihodnje prizadevala upravičiti 
izkazano zaupanje.   

Začela bom kar s poslovnim poročilom za leto 2016. Mladinski center Nova Gorica 
vodi mlada in zagnana ekipa šestih zaposlenih. Cilji naših programov, ki jih ponujamo 
mladim in otrokom so posredovanje znanja in opolnomočenje le-teh za njihov osebnostni 
razvoj, aktivno vključevanje v družbo ter ustvarjanje okolja za lažje in hitrejše doseganje 
socialne in ekonomske avtonomije. Naše aktivnosti usklajene s potrebami in 
povpraševanjem v lokalni skupnosti so usmerjene v izobraževanje, zaposlovanje, 
vlaganje v znanost, spodbujanje podjetništva, stanovanjsko politiko, politiko informiranja, 
ustvarjanje ustreznih pogojev za celostno zdravje in dobro počutje, aktivno državljanstvo, 
učno mednarodno mobilnost, participacijo, podporo mladinskemu organiziranju, skrbi za 
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prepoznavanje kulture kot temelja splošne izobrazbe ter tkanje povezav na regijski, 
nacionalni, čezmejni in mednarodni ravni. 
 V letu 2016 smo v skladu z našim poslanstvom v okviru oblikovanja osnutka 
Strategije za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2017 – 2022 mladim omogočili prostor, 
podporo in priložnosti za proaktivno delovanje v družbi, usposabljanje za pozitivne 
spremembe, aktivno vključevanje v družbo ter jim ponudili pestro izbiro znanj širokega 
spektra z naborom aktivnosti neformalnega izobraževanja.  
 Otroci so bili v ospredju aktivnosti projekta Nova Gorica – otrokom prijazno 
Unicefovo mesto, tradicionalnega novoletnega obdarovanja vrtčevskih otrok in otrok, ki 
obiskujejo prvo triado osnovne šole ter aktivnega in poučnega počitniškega varstva otrok. 
Stalnica našega delovanja je tudi organizacija javnih dogodkov za širšo javnost, kot so 
pustovanje, festival prostovoljstva, maturantska parada, knjižnica pod krošnjami, 
drsališče in različna predavanja ter posveti.  
 V preteklem letu smo v okviru preventivnega programa Mestne občine Nova 
Gorica za preprečevanje zasvojenosti z delavnicami za učence osnovnih in srednjih šol in 
z izobraževalnimi dogodki za starše in pedagoški kader skrbeli za osveščanje in krepitev 
varovalnih dejavnikov v šolskem in družinskem okolju. S številnimi dogodki v sklopu 
iniciative v znanju in povezovanju je moč smo posebno skrb namenili tudi krepitvi 
povezovanja lokalne skupnosti in širše civilne družbe, pri spodbujanju zdravega 
življenjskega sloga ter boju proti različnim oblikam zasvojenosti. S programi E-hiše, 
novogoriške hiše poskusov si prizadevamo promovirati znanost in učenje z izkušnjo, 
ohranjati radovednost in spodbujati zanimanje za naravoslovje, tehniko in trajnostni 
razvoj, predvsem med otroki in mladimi. Rast in napredovanje E-hiše je vidno v programu 
aktivnosti, ki je v letu 2016 zaobjel in vključil 9.422 udeležencev, kar tolmačimo kot 
izreden uspeh, o čemer pričata tudi obiskanost Festivala znanosti Nova Gorica in 
pridobitev certifikata Evropska točka za nadarjene.  
 Rast in razvoj beležimo tudi pri upravljanju s hišo pod borovci v Čepovanu. Leto 
2016 je bilo še bolj uspešno, saj smo zabeležili 907 nočitev. Izvedli smo programe vrtcev 
in šol v naravi ter gostili športnike namizno teniškega in rokometnega kluba, 
gimnastičnega društva ter številna druga društva in mladinske organizacije. Ocenjujemo, 
da smo v letu 2016 z vsemi aktivnostmi vključili 31.500 udeležencev. 
 Zavod se financira iz različnih virov. Največji podpornik delovanja Mladinskega 
centra je ustanovitelj Mestna občina Nova Gorica, ki je v letu 2016 financirala štiri 
proračunske postavke v višini 250.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za delovanje 
programa Mladinskega centra, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter novoletno 
obdaritev predšolskih in šolskih otrok prve triade. Ostala sredstva v višini 134.000,00 
EUR smo pridobili z razpisi ter prodajo blaga in storitev v okviru javne in tržne dejavnosti. 
Skupaj smo v letu 2016 imeli 384.000,00 EUR prihodkov in 375.000,00 EUR odhodkov. 
Tako z odbitkom davka od dohodka beležimo 7.500,00 EUR presežka prihodkov nad 
odhodki, ki ga bomo porabili za nakup osnovnih sredstev ter za urejanje okolice hiše pod 
borovci v Čepovanu. 
 Da smo v letu 2016 delali odlično pričajo tudi podpora in spremljanje medijev, ki 
aktivno sledijo našim dejavnostim in nas podpirajo pri informiranju in osveščanju širše 
javnosti. RTV Slovenija je ob koncu leta 2016 posnela prispevek, v katerem so kot primer 
pozitivnega delovanja v lokalnem okolju bili predstavljeni vrhunci našega delovanja. 
Analizirali smo tudi trend rasti števila dejavnosti in udeležencev na naših programih za 
obdobje 2013 – 2016. V letu 2013 smo imeli 4600 udeležencev, v letu 2016 pa že 31500. 
V tem obdobju smo razširili ponudbo naših dejavnosti z E-hišo ter preventivnim 
programom. Ugotavljamo, da glede na razpoložljive človeške, finančne in prostorske 
resurse lahko ohranjamo obstoječi obseg delovanja, za nadaljnjo rast in razvoj centra 
potrebujemo dodatne zaposlitve in druge primernejše prostore.  
 Prehajam na predstavitev Letnega delovnega načrta za leto 2017. Tudi v tekočem 
letu na vseh že naštetih področjih nadaljujemo z izvajanjem zastavljenih dejavnosti in 
aktivnosti. Prizadevamo si, da bi leto 2017 zaznamovala, že v preteklem letu pričeta 
dobra praksa vključevanja mladih v demokratično življenje s poudarkom na njihovem 
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aktivnem sodelovanju pri odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni. Mladinski center Nova 
Gorica mladim tudi v letu 2017 ponuja možnost, prostor in podporo pri pripravi osnutka 
dokumenta Strategije za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2017 – 2022, ki bo postavil 
ključne smernice delovanja na področju mladine na lokalni ravni za obdobje prihodnjih 
petih let. Osnutek dokumenta bo predstavljen mestnemu svetu letos jeseni. Na področju 
preventivnega programa tudi v letu 2017 nadaljujemo z izvajanjem programa v šolskem 
in družinskem okolju ter civilni družbi. Poseben poudarek bomo namenili oblikovanju 
novih preventivnih vsebin in z razširitvijo števila akterjev in dogodkov po lanskem vzoru 
še dodatno krepili mrežo lokalnih akterjev na področju preprečevanja zasvojenosti.   

V prihodnjih mesecih bomo kot koordinatorji Lokalne akcijske skupine za 
preprečevanje zasvojenosti mestnemu svetu priložili dva dokumenta, in sicer Poročilo 
LAS za obdobje 2013 – 2016 in Strateški dokument program LAS za obdobje 2017-2020 
v katerem so začrtane smernice prihodnjega delovanja na področju preprečevanja vseh 
oblik zasvojenosti v našem okolju.  
 Z dejavnostmi E-hiše smo do današnjega dne zabeležili enako število obiskov kot 
ob polletju v preteklem letu. Z aktivnostmi kot so tečaji robotike, tehnični in naravoslovni 
dnevi, dogodki v sodelovanju z znanstvenimi inštitucijami smo že polno zasedeni. S 
ponudbo neformalnih programov in razvojem E-hiše v znanstveni center po vzorih iz 
tujine želimo svoje programe uskladiti s potrebami širitve dodatne ponudbe v okviru 
razvoja terciarnega izobraževanja na Goriškem. Za leto 2017 smo predvideli skupno 
344.000,00 EUR prihodkov, ki bodo enaki odhodkom. Leta 2015 je bilo preko javnih del 
vključenih pet oseb, zaradi zmanjšanja sredstev na nacionalni ravni pa sta v letu 2017 
vključena le dva. Sredstva za program, materialne stroške in investicijsko vzdrževanje 
centra ostajajo nespremenjene v primerjavi z lanskim letom.   

Mladinski center Nova Gorica posebno skrb namenja povezovanju v in z lokalnim 
okoljem, zato se bomo pridružili obeleževanju 70-obletnice nastanka Nove Gorice in 
organizirali mladinsko delovno brigado, ki se bo odvijala od 12. do 15. septembra. Svojo 
aktivno udeležbo na brigadi so nam že potrdili številni predstavniki klubov, društev in 
drugih lokalnih organizacij, študentska organizacija Univerze v Mariboru ter Zveza 
brigadirjev Slovenije. Brigade so v duhu delavnosti in zabave poleg delovanja v dobro 
vseh omogočile tkanje prijateljstev, zato vas vabim tudi vas, da se nam aktivno pridružite, 
da obudimo osnovni namen mladinskih brigad biti in ostati prijatelj.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala direktorici Lari Brun za poročilo. Odpiram razpravo. Odbor za kulturo, šolstvo in 
šport? 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Na odboru smo tudi imeli tako zelo slikovito in obsežno pripravljeno in predstavljeno 
poročilo in načrt dela za leto 2017 in tako kot predhodnica smo tudi tu v tem primeru 
lahko ugotovili, da Mladinski center izjemno dobro dela, rezultati so več kot vidni, zato 
čestitke v lastnem imenu in imenu odbora še enkrat.  

Predlagamo mestnemu svetu, da sklep o seznanitvi poročila in načrta dela za 
2017 sprejme. 
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo? 
 
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Nismo imeli pripomb. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Tudi ostala dva odbora nista imela pripomb, zato odpiram razpravo. Svetnica Tanja 
Pipan, izvolite. 
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Svetnica mag. Tanja Pipan: 
Imela bi nekaj vprašanj vezanih na delovanje Mladinskega centra.   

Pogledala sem te vaše številke, ki so tu res impozantne, koliko mladih se 
udeležuje vseh dejavnosti in dogodkov, ki jih organizirate. V bistvu sem seznanjena z 
vsemi temi dogodki, ki so recimo kot javne prireditve, drsališče, pustovanje, maturantska 
parada. To se mi zdi super in pohvalno in se mi zdi dobro, da se take stvari peljejo 
naprej. Zanima pa me, koliko dejansko mladih naključno pride k vam v ne organizirane 
dejavnosti? Se pravi, vi v glavnem ponujate organizirane dejavnosti, ki so načrtovane, 
pripravljene, v naprej dogovorjene. Sprašujem, koliko je pa takih mladih, ki se ustavi v 
vaših prostorih dnevno in kaj pri teh mladih opažate. 
 Druga stvar, ki me zanima je mogoče področje primarne preventive, ampak ste 
rekli, da boste na naslednji seji predstavili rezultate in strategijo, tako, da bi pustili to 
mogoče za naslednjič. Videla sem, da imate tudi kar nekaj dobička in me zanima, za kaj 
boste ta denar namenili v prihodnje? 
 
mag. Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica: 
Dnevno obišče Mladinski center od 15 do 25 mladih. Zadržujejo se v večnamenskem 
prostoru. Poslužujejo se tudi glasbenega ateljeja. Pozvali smo jih, če bi sestavili kakšen 
komad in bodo nastopali tudi na maturantski paradi, tako, da se bodo predstavili tudi 
javnosti.   

Vprašali ste me, kakšna opažanja vidim? Vidim, da se v Mladinskem centru  
zbirajo tako osnovnošolci, ki končujejo osnovno šolo, pa tudi srednješolci in tudi 
neorganizirana mladina. Tudi kulturno je pestro, da niso samo po narodnosti Slovenci 
ampak tudi druge narodnosti.  

Bila sem pozvana tudi kakšen je namen porabe presežka? Vam bom povedala. 
7.500,00 EUR bomo porabili za nakup osnovnih sredstev ter urejanje okolice hiše pod 
borovci v Čepovanu. Ostala dva dokumenta Poročilo Las za obdobje 2013-2016 ter 
Strateški dokument 2017-2020 pa bosta predstavljena mestnemu svetu, verjetno v roku 
enega, dveh mesecev, medtem, ko je strategija za mlade enkrat v jeseni. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica Karmen Saksida, izvolite. 
  
Svetnica Karmen Saksida: 
Vi ste kar nekajkrat v poročilu in pa tudi danes omenili, da bi potrebovali nove prostore, 
da imate premalo prostorov. Mislim, da ti prostori ne omogočajo razvoja. Zato me bolj 
natančno zanima, kakšne programe si želite še razvijati? Malce tudi v luči tega recimo, 
ker sem v vašem poročilu prebrala, da bi s selitvijo v nove prostore, razvijali recimo 
mladinski konferenčni, tudi druge oblike turizma, pa se sedaj sprašujem prav za prav, kaj 
želite razvijati? Kaj je tisto, kar naj dela Mladinski center in kaj je potem področje 
zasebnikov, zato me zanima bolj konkretno, kam se želite usmerjati, za katere programe 
bi potrebovali  več zaposlenih in večje kapacitete?   

Še na nekaj bi opozorila in mislim, da smo svetniki na to že opozarjali. Najemnina 
za E-hišo. Strinjam se sicer, da je tam program dober in zelo zanimiv ter verjamem tudi 
zelo dobro obiskan, ampak najemnina se mi zdi pa enormna in mislim, da bi bilo dobro, 
da bi skupaj z občinsko upravo našli način, da se tisto najemnino zniža, zato, ker se mi 
zdi pa zelo visok strošek.  
 
mag. Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica: 
Potrebovali bi nove prostore. Prvič zaradi tega, ker bi radi združili skupaj pod isto streho 
E-hišo in Mladinski center in kot ste  že povedala, plačujemo res enormno najemnino, in 
sicer kar 27.000,00 EUR gre letno za najemnino E-hiše. V najemnih prostorih smo že od 
novembra leta 2013. Mislim, da bi prišli že vsaj do polovice novih prostorov, če bi nekje 
dobili neko primerno lokacijo. Veliko večjih lokacij ni, če bi si želeli ostati v centru, v 
nekem radiusu do 500 metrov od centra, blizu šol in ostalih ustanov.   
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Kaj bi razvijali? Želeli bi si, da bi E-hiša prerastla v znanstveni center. Znanstveni 
center, to so centri, kjer so muzeji in so turistično zelo, zelo obiskani v Evropi. Obiskujejo 
ga ne samo mladina in otroci, temveč tudi družine in se zadržujejo po več ur v takih 
centrih. Razširili bi pa seveda tudi dejavnosti mladinskega centra. Letos gostujemo že po 
vseh prostorih od kulturnega doma, obrtnega doma za naše dejavnosti in seveda 
plačujemo najemnine za te prostore, ker so premajhni pač naši prostori za izvajanje 
kakršnihkoli predavanj, druženj. V bistvu imamo v tistih 100 m2 brez servisnega dela 
prostore za pisarne, za druženje, mladinsko za izvajanje aktivnosti, tako, da je skoraj 
nemogoče več delati. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Edbin Skok, izvolite. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Pred časom smo imeli nekaj aktivnosti v zvezi s podornim zidom pri hiši v Čepovanu. 
Zanima me, koliko ste zadovoljni s to investicijo, z gradnjo, če je ta zadeva ustrezno 
izvedena? To je prvo vprašanje.  

Drugo vprašanje pa je glede na to, da gostujete v Krajevni skupnosti Čepovan, 
imate kakšne stike, kakšno sodelovanje s krajevno skupnostjo, povezujete mlade v 
Krajevni skupnosti Čepovan ali pa mogoče širše na Trnovsko – Banjški planoti?  
 
mag. Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica: 
Lani je bila izpeljana investicija nove čistilne naprave za objekt, kajti objekt ni ustrezal 
vsem pogojem delovanja. Bila je vgrajena čistilna naprava in okolica, v bistvu čistilna 
naprava in podporni zid. Sedaj je treba urediti okolico, postaviti 56 tekočih metrov ograje, 
pozeleniti, drugače pa je okolica sedaj zelo, zelo urejena. Želeli bi si v okolici razvijati tudi 
tak majhen adrenalinski park, ampak vemo, da nismo lastniki teh gozdov, ki so nad hišo. 
Mislim, da je bila okolica hiše že pred leti prepisana na občino kot lastnico.  
 Glede sodelovanja s Trnovsko – Banjško planoto. Ta vikend bi morali imeti Svet 
tehnike na Lokvah, ampak baje, da obnavljate objekt in je bil prestavljen na 6. maj.  
Potem so me pozvali, da bodo snemali oddajo Dobro jutro v mesecu juniju, tako, da 
bomo tudi tam sodelovali. Šola s turističnim društvom prihaja v našo hišo, drugače pa 
sodelujemo z gasilskim društvom zelo dobro, s predsednikom krajevne skupnosti.  Ne 
vem, dve leti nazaj smo se pridružili tudi krajevnemu prazniku, leta 2014 smo organizirali 
mladinsko delovno brigado. Takrat so prišli študentje iz študentske organizacije Univerze 
v Mariboru. Tako, da mi res skušamo delovati tudi izven centra MONG.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Simon Rosič, izvolite. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Tudi sam izrekam čestitke za pester in kakovosten program. Všeč mi je, ker nenehno 
skušate delati korake naprej in pri tem demonstrirate zvrhano mero ene take prodornosti 
in hkrati fleksibilnosti. Tako, da čestitke so po moji oceni na mestu.   

Rad bi pa postavil vprašanje v kontekstu razvoja hiše pod borovci. Goriška.si je že 
pred časom organizirala eno okroglo mizo v Banjšicah, in sicer na tematiko kako izkoristiti  
vse te potenciale tudi v kontekstu razvoja športnega turizma. Prihajale so zanimive ideje. 
Med drugim je takrat začela dozorevati ideja tudi o gimnastičnem centru v Čepovanu, ki 
je delno že realizirana in se lepo ta zgodba tudi razvija. Sam osebno menim, da bi z 
ustrezno povezanostjo krajevne skupnosti, osnovne šole, dotičnih društev, na sploh vseh 
teh lokalcev in z vami kot lastnikom oziroma upravljavcem objekta hiša pod borovci lahko 
naredili eno super bazo za razvoj športnega turizma, predvsem en tak primeren center bi 
lahko nastal za priprave športnikov, ki se ukvarjajo z gimnastiko, malim nogometom, 
rokometom, odbojko in košarko. 
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 Zato po mojem ne bi bilo potrebno nekih velikih investicij. Dodelati bi bilo treba 
samo obstoječo dvorano, urediti zunanje igrišče in dejansko s povezanostjo z vami glede 
nudenja počitniških kapacitet zadeva postane zelo mamljiva. Zanima me, kako gledate na 
to zgodbo in ali je bil že mogoče vzpostavljen kakšen kontakt z vsemi temi akterji? 
 
mag. Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica: 
Mi podpiramo to zgodbo, saj smo se tudi udeležili tega vašega posveta, ki ste ga 
organizirali. Povedali smo, da imamo objekt s štiridesetimi ležišči in z vsemi dokumenti, ki 
jih pač zahteva kot javni nastanitveni objekt. Športni klubi in društva se vsako leto bolj 
odzivajo in nas sprašujejo po objektu ter po celotni nastanitvi, se pravi tudi po hrani. 
Rekla sem, da gostimo že več let namiznoteniški in rokometni klub ter gimnastično 
društvo že od vsega začetka.  

Sodelovanje s šolo. Vedno kadar nas klubi, društva sprašujejo po nekih zunanjih 
objektih, vedno pač povemo, da kontakt je šola in s šolo oni potem komunicirajo glede 
telovadnice in zunanjih objektov. Mi si želimo, da bi ta objekt res zaživel v luči športnega 
hotela ali nastanitvenega objekta, vendar potrebujemo res pač še neke dodatne zunanje 
površine, ki bi potem tudi to omogočale. Kot sem rekla, želeli bi si, moja želja je tudi, da bi 
naredili nek tak manjši adrenalinski park v okolici hiše, je pa to neka dodana vrednost. Se 
pravi, okolica dovolj ponuja, ampak potrebno je vlagati noter v infrastrukturo. Nismo pa 
lastniki te infrastrukture, mislim, da šola upravlja z zunanjimi površinami, igrišči. Bi pa 
želeli biti del zgodbe in tudi potem da bi te stvari promocijsko promovirali ne samo v 
lokalni skupnosti, temveč tudi širše. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Anton Peršič, izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Glede na tako obširno poročilo in vse navedeno je težko postaviti kakšno vprašanje, ker 
nisem iz te stroke, sem bolj tehnični tip in zato me pa zanimajo neke stvari, ki mi jih 
danes tudi še niste odgovorila. Vse je preveč povezano s splošnimi odgovori in splošnimi 
nalogami. Zato ne vem, ali v tem zavodu imajo vsi mladi iz regije, ker je namenjen celotni 
regiji ta zavod, enake možnosti, ali je to bolj namenjeno samo tistim, ki so iz bližnje 
okolice, tistim, ki so bolj nadarjeni?  

Tudi me zanima, ali na ta zavod prihajajo, bom rekel neke vrste prestopniki, 
odvisniki in drugi taki problematični mladi? Govori se o uspešnosti in o rezultatih, zato me 
to zanima, ker imamo še vedno veliko teh in se srečujemo s takimi mladimi. Zato se mi 
zdi, da tudi tisti poudarek na delu je premalo uporabljen v programu. Mislim, da bi morali 
več delati na samem delu in učiti mlade delati, ker da samo imajo nekje prostor za 
druženje in za življenje po svoji želji, to ni realnost. Zato bi morali narediti več v tem 
smislu, da bi mlade naučili delati. Me zanima, ali je kdo od teh, ki se tam dobivajo, dobil 
neko delovno mesto, ali se je kdo izboljšal v svojem vedenju in podobne stvari, ki so 
stvarno rezultat tega dela, ki ga sami tu navajate? 
 Potem omenjate že prav na začetku osebnostno rast posameznika. Sam mislim, 
da to izhaja prav iz znanja vsakega posameznika in če se spominjam neke primerjalne 
študije, ki je bila narejena v Evropski skupnosti, smo mi kot država na dvajsetem mestu 
po znanju med mladimi, medtem, ko je Finska na prvem mestu. Zanimivo je to, da Finska 
nima domačih nalog v šoli in si to osebnostno rast mladina pridobiva na drug način, torej 
ni obremenjena z nekimi nalogami, ki jih postavlja nekdo drug, ampak se sami vključujejo 
v vse pore življenja, tako, kot si sami predstavljajo in zato so tudi rezultati taki. Tako, da 
mislim, da pri nas, če smo na dvajsetem mestu, ni vse v najlepšem redu, čeprav imamo 
dobre programe.  
 Drugo bom vprašal, tam v tistih tabelah od strani 19 do 23 se mi zdi, da je 
navedeno, ampak točno tako brez nekje tisoč, pa sedemsto, pa devetsto, pa ne vem. Cel 
mesec je bilo drsališče v Novi Gorici, jasno, da je tu potem par tisoč obiskovalcev, ampak 
to se vse podvaja. Nekateri so bili po desetkrat, dvajsetkrat. To me je že na začetku 
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motilo, ker ne vem kakšni so dejanski rezultati tega zavoda pri svojem delu, tako kot je 
obširno in tako kot je tudi preveč na splošno napisano. 
 Potem govorite o pustovanju. Zanima me, ali ste organizirali pust 2017? En teden 
nazaj je bila velika noč. Ne vem, če ste imeli kakšen dogodek na temo velike noči, na 
temo pirhov. Res ne vem, se opravičujem, ker ne vem. Ampak to je civilizacijski praznik.   

Mene predvsem zanima, da bi se posvetilo več pozornosti delu in tem realnim 
stvarem. Ne vsemu izobraževanju, ker izobraževanje ne prinaša osebnostne rasti. 
 
mag. Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica:  
Lahko trdim, da imajo mladi v Mladinskem centru vsi enake možnosti. Trudimo se s 
programi, da vključujemo tudi ostale krajevne skupnosti, ki so izven centra MONG. S  
problematično mladino poskušamo uspešno delovati z našimi preventivnimi  programi, ki 
se začnejo že v petem razredu osnovne šole in ne samo z otroki, delamo tudi s starši in 
pedagoškim kadrom.   
 To, da morajo mladi delati, smo se tudi letos odzvali, da ob obletnici Nove Gorice 
organiziramo mladinsko delovno brigado in mislim, da že to dovolj pove, da si želimo, da 
bi mladi delali. Vedno več se v naše dejavnosti vključuje tudi prostovoljcev. Mladinski 
center daje seveda največjo podporo neformalnemu izobraževanju in mislim, da je 
neformalno izobraževanje pomembno za osebnostno rast. Pustovanje smo seveda 
organizirali skupaj s Krajevno skupnostjo Nova Gorica.   
 Mislim, da sem odgovorila na vprašanja. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Peršič, imate repliko. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Spet sem slišal, da ste recimo pustovanje organizirali, čeprav ni bilo organizirano, ker je 
bilo tisti dan slabo vreme in ni bilo pustovanja. Na veliko noč mi niste odgovorili. Dobro, to 
so take podrobnosti.  

Povedali ste, da imajo vsi enake možnosti. Jih pa lahko izkoristijo ti mladi? Lahko 
pride nekdo iz Kanala vsak dan v Novo Gorico, ker je vezan na prevoze, je vezan na 
druge stvari, ali je to samo za tiste, ki jim to res ne predstavlja težav?  

Sam vam priznavam vaš trud, ampak je tudi neuspešno. Vsako leto imamo več, vi 
pravite, da že v petem razredu začenjate s to preventivno vzgojo proti odvisnosti in v to 
vključujete tudi starše. Vsako leto imamo več tega po številu. Zato bi morali na tem  
verjetno narediti več. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, direktorica. 
 
mag. Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica: 
Pustovanje 2017 je bilo uspešno organizirano in ker je bilo slabo vreme, smo bili v 
telovadnici Osnovne šole Frana Erjavca. Mlade informiramo iz vseh možnih 
informacijskih kanalov, tako, da mislim, da dobivajo informacije o našem delovanju. 
Glede vključevanja mladih pa glede na to, da nas financira Mestna občina Nova Gorica, 
si želimo, da so po večini vključeni mladi iz Mestne občine Nova Gorica. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica Tatjana Krapše, imate repliko na direktorico? 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Ne, na razpravo prejšnjega svetnika.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Na razpravo svetnika, izvolite. 
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Svetnica Tatjana Krapše: 
Rekla bi tako. Mislim, da kolega razumem, ker na vprašanje, ali imajo vsi enake 
možnosti, če rečemo bobu bob, je dejstvo, da ne. Okoliški kraji in sploh vaška okolja 
zagotovo nimajo in nikdar niso imeli, morda bo kdaj, tega ne vem, enakih možnosti. Zato 
smo tudi na odboru vprašali, koliko je Mladinski center prisoten v drugih okoliških krajih v 
okviru mestne občine? Odgovor smo dobili. Nekaj je. Morda bi to povedala, kje, kdaj, 
kako ste sodelovali izven samega mesta, ampak ne bi negirala kljub temu vseh dejanj, 
vseh akcij in aktivnosti, ki jih organizira Mladinski center.  
 Tudi če gledamo procentni delež populacije, kje naj se v največji meri zbirajo 
mladi je retorično vprašanje in enostaven odgovor. Seveda se v centru množično zbirajo 
v primerjavi z drugimi kraji, kar pa ne moremo zanemarjati, da drugi kraji, okoliški kraji ne 
potrebujejo tudi tovrstnih aktivnosti. Zato morda predlog res v razmislek v prihodnje, če 
se da, morda tudi vaša vizija, ki ste jo omenjali, na kakšen način in kako se boste, če 
preprosto rečem, pojavljali tudi v okoliških krajih. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razpravo ima svetnik Aleš Dugulin, izvolite. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Ugotavljamo, da ima Mladinski center prostorsko stisko. Pred letom dni smo imeli 
možnost nakupa prostorov bivše optike nasproti bazena. Danes je tam kebab, lahko pa bi 
bil Mladinski center, v kolikor bi bili tu v mestnem svetu enotni in bolj konstruktivni 
spoštovani svetniki. Tega se moramo še kako zavedati posebno v bodoče, v kolikor se 
bodo pojavile podobne možnosti za rešitev prostorske stiske tega centra.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnica Tatjana Krapše. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Res ne morem mimo že mnogih izrečenih misli in besed, ampak kolegi in kolegice, 
spoštovani, dajmo razmisliti, kaj zares govorimo, o čem govorimo, ko razmišljamo o 
programu in o populaciji. Zelo se zavzemam in z direktorico sem večkrat govorila tudi o 
tem kako, kje, kdaj vidi tudi sama priložnosti o prostoru. Ta prostor definitivno ni 
primeren. Ne pogrevajmo zadev, o katerih smo jasno spregovorili, kajti mislim, da bi 
naredili veliko škodo otrokom, ki bi se znašli v tem okolju, kjer je sedaj kar pač je. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima tudi svetnik Simon Rosič. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Bom kratek, ker je v bistvu kolegica več ali manj vse zajela. O tem je bilo dosti rečenega, 
se bom v treh stavkih ponovil. Izredno dobro delajo in si zaslužijo boljše in kvalitetnejše 
prostore, zagotovo pa tisti prostori predvsem iz vidika varnosti in tudi izvajanja 
programov, kjer je športno udejstvovanje močno prisotno, niso bili primerni. Tako, da se 
še enkrat pridružujem mnenju kolegice in vam pa želim direktorica, da se prej ali slej 
dobijo resnično primerni prostori, kjer boste mogoče vse skupaj še nadgradili. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnik Dugulin, replike na repliko ni. Imate razpravo? Odgovor komu? Izvolite, povejte 
odgovor. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
V teh prostorih oziroma v tem kebabu se zadržujejo tudi danes otroci in to dopoldan. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja prijavljena na razpravo je svetnica Ana Zavrtanik Ugrin, izvolite. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Direktorici Mladinskega centra bi se tudi v imenu naše liste zahvalila za poročilo in 
pohvalila vaše delo, vaš trud in vaša prizadevanja. Sem tudi članica strokovnega sveta, 
tako, da sem z vsebino dela redno seznanjena in jo poznam. Zelo pohvalimo v 
strokovnem svetu vedno ta prizadevanja za napredek, vedno obstaja med zaposlenimi ta 
želja narediti nekaj več, seveda ob predpostavki, da se ne pozabi na tisto osnovno 
poslanstvo Mladinskega centra, ki je delo z mladimi. Tudi na tem področju se zelo trudijo, 
zato zaključujem razpravo in prehajam na repliko svetniku Peršiču. 
 Vsekakor je potrebno poskrbeti, da je ta dejavnost namenjena čim več mladim, 
vendar sedaj z direktorico razpravljati o enakih možnostih, nihče nima enakih možnosti, 
za noben zavod ne moremo reči. Tisti, ki ni iz Nove Gorice, nima enakih možnosti, niti za 
kulturni dom, niti za Javni zavod za šport, niti za gledališče, za nobeno ustanovo, tako  je. 
Vsekakor je dobrodošlo, da se potrudite tudi na podeželju razvijati svojo aktivnost.  

Potem ste replicirali tudi glede delovnih navad. Mislim pa, da za delovne navade 
sedaj prelagati odgovornost še na Mladinski center pa je vseeno malo predrzno in da 
smo tisti, ki moramo otrokom delovne navade privzgajati v prvi vrsti starši. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Anton Peršič. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
Bil sem izzvan. Tam sem prebral, da zavod deluje na področju celotne regije, da z 
mladimi dela na vsem tem področju in zato sem tudi vprašal, ker se mi je zdelo, da to ne 
more biti tako. Lahko bi vprašal tudi koliko jih je iz Šempasa konkretno, koliko se jih tam 
ustavi in tudi njim je namenjen in ga financira ista občina, čeprav je za celotno regijo eden 
od financerjev samo mestna občina, potem je še država in s svojimi prihodki. Druge 
občine, mislim, da je bilo danes narobe rečeno, da ni zaželeno, da so tako udeležene v 
tem procesu.   

Kar se pa dela tiče, še enkrat, delati je treba, treba je dati delo ljudem in tudi 
mladim, jim pokazati delo in jih tudi naučiti. S tem se naučijo. Če dela ni, je dovolj igra.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Da ne bomo zašli s to razpravo, naslednji prijavljen na razpravo ni več nihče, zato 
razpravo zaključujem. Direktorica, hvala za podano poročilo.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom 
javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2016 ter z Letnim delovnim 
načrtom Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2017. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Pred nami je 9. točka dnevnega reda. 
 
 
 
9. točka dnevnega reda  
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Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega zavoda za šport 
Nova Gorica za leto 2016 ter s Programom dela in finančnim načrtom 
Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2017 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim direktorja Uroša Juga za poročilo. 
 
Poročevalec: Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica 
Dober dan, lep pozdrav. Poslanstvo Javnega zavoda za šport Nova Gorica je v 
zagotavljanju uporabe športnih površin in objektov prednostno občanom Mestne občine 
Nova Gorica, kot tudi skrb za izvajanje programov športa in programov kvalitetnega 
preživljanja prostega časa za vse generacije. Vizija športnega zavoda je s svojo 
dejavnostjo, razpoložljivimi sredstvi in partnerji, Mestno občino Nova Gorica, Športno 
zvezo Nova Gorica ter ostalimi  športnimi akterji v občini spodbuditi celotno populacijo k 
ukvarjanju s športom in na ta način poskrbeti za zdravje, sprostitev, socialno vključenost, 
druženje, kvalitetno preživljanje prostega časa. 
 Javni zavod za šport Nova Gorica s svojo dejavnostjo  omogoča izvajanje 
nacionalnega programa športa, Letnega programa športa Mestne občine Nova Gorica in 
razvoj športa v Mestni občini Nova Gorica. Dejavnosti zavoda so organizirane na štirih 
področjih. Upravljanje z objekti, ki je v bistvu eno največjih področij, investicije, 
investicijsko vzdrževanje, informatika, organizacija prireditev in trženje in pa športni 
program. Prihodki zavoda za leto 2016 so znašali 983.570,00 EUR. Skupni odhodki so 
znašali 1.001.420,00 EUR, skratka primanjkljaj za leto 2016 znaša 18.850,00 EUR in ga 
bomo krili iz presežka iz preteklih let. Zavod je sredstva prejel iz proračuna Mestne 
občine Nova Gorica v višini 604.000,00 EUR, Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport v višini 10.630,00 EUR, Fundacije za šport v višini 4.800,00 EUR, Zavoda za 
zaposlovanje 20.400,00 EUR in drugih prihodkov je bilo za 13.700,00 EUR. Razliko do 
vseh prihodkov za leto 2016 predstavljajo prihodki, ki jih ustvari zavod s prodajo javne 
službe in tržne dejavnosti na trgu in znašajo 329.878,00 EUR, kar v primerjavi z vsemi 
prihodki zavoda v 2016 predstavlja 33,5 %.  
 Odhodki zavoda so za stroške materiala znašali 287.668,00 EUR, za stroške 
storitev 317.470,00 EUR, stroški dela redno zaposlenih in preko javnih del pa so znašali 
387.936,00 EUR. Na zavodu je bilo v preteklem letu zaposlenih osemnajst oseb, pri 
čemer sta bili dve delavki zaposleni za polovičen delovni čas. Preko javnih del smo na 
razpisu dobili tri delavce, prvič pa smo koristili tudi osebo, ki je opravljala delo v splošno 
družbeno korist in sicer v višini 80 ur. Za zagotavljanje obratovanja Kajakaškega centra v 
Solkanu ima zavod sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z zasebnikom, za 
obratovanje smučišča na Lokvah in predvsem letnega kopališča pa smo se posluževali 
dela preko študentskega servisa in podjemnih pogodb.  
 Objekti s katerimi upravljamo so dobro vzdrževani in dobro zasedeni. V preteklem 
letu se je na njih poleg redne vadbe, tekmovanj športne vzgoje odvilo kar nekaj 
tekmovanj in prireditev, kot so Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah, 
kvalifikacije mladink za Evropsko prvenstvo v odbojki, nogometne tekme mladih 
reprezentanc v nogometu, Svetovno prvenstvo nemških ovčarjev, finale atletskega 
pokala v atletiki, finalni turnir srednješolcev v malem nogometu. Letno kopališče je bilo 
rekordno obiskano s preko 37.000 obiskovalci, za kar je zavod pridobil tudi 92.000,00 
EUR iz vira vstopnin.   

V preteklem letu smo ponovno zagnali smučišče na Lokvah in začeli z urejanjem 
otroških igral v mestu. Večjo investicijo predstavlja sanacija strehe v telovadnici Partizan, 
kjer smo zamenjali dotrajano streho, jo energetsko sanirali ter deloma sanirali tudi ovoj 
stavbe.  Investicija je bila vredna 80.000,00 EUR in smo jo krili iz presežka prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let.  

Konec leta pa smo uspešno izpeljali tudi težko pričakovano zamenjavo dotrajane 
umetne trave v športnem parku, za katero smo 72.000,00 EUR pridobili na razpisu 
Fundacije za šport, razliko v višini  210.000,00 EUR pa je prispevala MONG. 
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 Športni zavod vodi in koordinira programe v zvezi s športom otrok in mladine v 
okviru področnega centra Goriška, v katerega je vključenih 13 občin. Organiziramo, 
koordiniramo in izvajamo otroška športna tekmovanja za osnovne in srednje šole, na 
katerih je v preteklem letu sodelovalo preko 900 srednješolcev in 2500 osnovnošolcev. 
Tudi interesni programi športa otrok in mladine so zelo dobro obiskani, saj je bilo v 
program Malega sončka vključenih 4300 otrok, v program Zlatega sončka 1700 otrok, 
program Krpan 1600 otrok. Nekoliko slabše je na področju Goriške vključeno v program 
Naučimo se plavati, kar pa za našo občino ne velja, saj občina v bistvu pokrije stroške 
plavalnih tečajev za otroke pred vstopom v osnovno šolo. 
 Športni zavod skupaj s sodelavci, Športna zveza Nova Gorica, ZSŠDI, klubi in 
društva organizira in izvaja športno rekreativne prireditve. Program je tudi sofinanciran s 
strani Fundacije za šport, za kar smo v preteklem letu pridobili 4.800,00 EUR. Lanska 
izvedba Poživimo mesti-Vivicitta je bila izredno uspešna in dobro obiskana, saj se je 
prireditev udeležilo preko 1200 udeležencev. Posebna je bila izvedba 31. soške regate, 
ker se je zaključila s finalnim tekmovanjem za Slovenski pokal v spustu. Tudi športna 
tržnica na Bevkovem trgu je bila izredno dobro obiskana. Predstavilo se je 27 klubov in 
društev, temu je pa sledil še dobrodelni četrti Goriški tek.  
 Letošnji program dela smo glede na pobude obogatili predvsem na programskem 
področju z novimi projekti. Načrtujemo izpeljavo več projektov skupaj s Športno zvezo 
Nova Gorica in društvi ter klubi, in sicer projekt Športne petke, katerega cilj je mladim 
ponuditi cenovno dostopno, strokovno vodeno aktivnost s poudarkom na športu in športu 
povezanimi vsebinami. Namen je predstaviti različne športne discipline s poudarkom na 
igrivosti in sproščanju ob obisku različnih športnih objektov ter zabavnih vsebinah na 
letnem kopališču in ob reki Soči. Ta projekt se bo odvijal v času šolskih počitnic. En 
projekt Voda vsak dan. Cilj projekta je približati vodo in vodne vsebine, kot so plavanje, 
vaterpolo, potapljanje, vodna aerobika, kajak, rafting, skozi različne programe in tečaje 
celotnih generacij. Projekt Športno gibanje. V sklopu tega projekta bomo v razpoložljivih 
terminih na športnih objektih organizirali športno animacijo, spodbujali  vadbo v naravnem 
okolju, hoja, tek, kolesarjenje, plavanje in podobno, izvedli meritve telesne pripravljenosti.  
 Naslednji projekt je projekt Razvoja strategije športa v Mestni občni Nova Gorica, 
ki je sicer strateški dokument, v katerega smo vključeni in ki bo nakazal kam občina 
oziroma občani na področju športa želijo v nadaljnjih letih, katere programe pogrešajo, 
kako je s športnimi objekti in objekti za sproščanje in razvedrilo, kako je z organiziranostjo 
športa ter kakšni so javni finančni viri za uresničevanje razvoja športa. Potem pa še tudi 
projekt Zimskega centra Lokve. Namen je organizirati smučarske tečaje, tečaje teka na 
smučeh ter vrtcem in šolam ponuditi pogoje za izpeljavo snežnih športnih dni oziroma 
tečajev smučanja. Ravno ta projekt je zaradi sorazmerno visokih stroškov upravljanja 
smučišča vprašljiv, kar so pomisleke izpostavili tudi na svetu zavoda.  

Pred dvema letoma smo za potrebe priprave smučarskih terenov kupili tri leta 
mirujoč, 40 let star rabljen ratrak, ki je zdržal žal samo eno sezono. Ocenjen strošek 
popravila pa znaša skoraj 20.000,00 EUR. Smučišče brez ratraka ne more obratovati. Za 
ceno 23.000,00 EUR pa smo dobili ponudbo za novejši delujoči ratrak.   

Tu bi mogoče moral še poudariti eno stvar. Bazenska ploščad okoli bazena je 
stara že 21 let in v naslednjih proračunih bi jo bilo mogoče vključiti v strategijo trajnostne 
urbane strategije. Razmišljati o zamenjavi v bistvu celotne ploščadi, ker mi pač iz leta v 
leto to popravljamo, stroški so vsako leto večji in počasi je treba pač komplet sanirati to 
ploščad. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala direktorju Urošu Jugu za poročilo. Odpiram razpravo. Odbori? Odbor za kulturo, 
šolstvo in šport, izvolite. 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor je tudi prisluhnil poročilu in seveda načrtu za leto 2017. Predlagamo svetnikom, da 
se sklep, ki je predlagan tudi sprejme s tem, da smo se kar več časa dotaknili dejavnosti 
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programa, ne realizaciji, morda ne ravno dogovora ampak načrtov predvsem aktivnosti in 
programa na Lokvah. Ampak jaz ne bi sedaj podrobneje o tem, morda, če bo potrebno 
kdaj drugič. Nismo ravno prepričani, da je najbolje tako, kot se aktivirajo skupine in da je 
to najboljši načrt, kakršen pač je, da bi dosegli tudi realizacijo zastavljenega. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov, ostali odbori niso imeli pripomb. Prvi prijavljen je 
svetnik Edbin Skok, izvolite. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Sem malo pohitel, da prehitim kolega Rosiča, ki bo sigurno kaj imel za Lokve.   

Letos oziroma to zimo spet niste imeli srečo s snegom, saj to ni za Lokvarja 
povprečnega nič neobičajnega. Je bil pred dvema dnevoma ta zadnji sneg oziroma lahko 
bo še kakšen.  

Naložba v Lokve je bila sicer potem vam dana in vsiljena, je bila pač taka kot je 
bila. Mene samo zanima, koliko realnih možnosti vidite pri razvoju tega dela smučanja, 
čeprav vemo, da se  v svetu na tej nadmorski višini smučanje opušča, pa mogoče kakšno 
besedo okoli  tega. 

Drugo kar me zanima je, če potekajo kakšne aktivnosti v zvezi z nogometnim 
igriščem v Dolinci na Lokvah?  
  
Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica:  
Tendence glede smučišč so res takšne kot je povedal svetnik. Res pa je, da v Črnem 
Vrhu, v bistvu v naši bližini, je tako družinsko smučišče. Oni imajo eno prednost, da imajo 
daljšo progo - 400 metrov dolgo in je na senčni strani. Res pa je, da to po drugi strani 
lahko predstavlja prednost, ker ljudje želijo na sonce. Pomanjkljivost je ta, da je pač treba  
izvesti investicijo v dolgo žičnico, na ostale stvari pa pri pomanjkanju snega ne moremo 
vplivati. Res pa je, da imamo možnost izvesti zasneževanje in s tem povečati v bistvu 
obstojnost snega. Letošnja zima je sicer bila s snegom zelo skopa,  ampak vsaj januar je 
bil pa precej mrzel. Tako, da to bi bilo mogoče izpeljati. Mi smo pač imeli težavo, ker 
nismo imeli ratraka, s katerim bi v bistvu pripravili teren tudi, če bi pripravili kupe, ali pa 
zasnežili.   
 Glede nogometnega igrišča. Mi pozimi tam uredimo tekaško progo, imamo pa 
namen preseliti dva gola, ki sta nam ostala ob menjavi  umetne trave v športnem parku in 
bi jih postavili na to igrišče in bo pač na razpolago Lokvarjem oziroma tistim, ki pridejo tja 
pohajati. 
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Simon Rosič. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Bom kratek. Če sem prav razumel, potemtakem ste vi dobili v upravljanje to nogometno 
igrišče. Namreč, po meni znanih podatkih tega igrišča nima nihče v upravljanju. Ali se 
motim, ali je res temu tako? 
 
Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica: 
Mi nimamo v upravljanju, samo mi v zimskem času lahko potegnemo tekaško progo tam 
gor. Gol, ki pa nam ostaja v športnem parku, ker imamo nove gole, bomo pač postavili, 
ker je nesmiselno, da stoji tam v skladišču.  
 
Svetnik Simon Rosič: 
Da zaključim. Se bom še enkrat ponovil in polagam občinski upravi, da nemudoma določi 
nekoga, ki bo imel v upravljanju to igrišče. Namreč, zdi se mi zelo tako neodgovorno, da 
temu ni tako.  
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Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja prijavljena na razpravo je svetnica Karmen Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Bom tudi sama začela na Lokvah, tako kot vsi kolegi svetniki. Vsi smo poslušali 
pripombe, ker se na Lokvah pozimi ni nič dogajalo, ampak prav za prav to ni nič novega.  
Moje mnenje pa sicer nisem strokovnjak na tem področju je, da mogoče bi bilo bolj 
pametno, če začnemo razmišljati o Lokvah kot o lokaciji, kjer bomo razvijali poletni 
turizem in športno ponudbo in kamor bodo hodili športniki na priprave izven zimske 
sezone in da opustimo to pobožno željo o tem, da bomo imeli smučišče v Mestni občini 
Nova Gorica. Ker mislim, da smo že izvedli nekaj neracionalnih investicij v preteklosti, ali 
pa so se izkazale kot neracionalne in najbrž ni najbolj smotrno vlagati v razvoj smučišča 
na lokaciji, kjer vemo, da naravnega snega ni, umetni sneg pa ni poceni in potem 
vzdrževanje smučišč. Tako, da pač bi bila moja sugestija, da bi se usmerili v razvoj Lokvi 
izven tistega striktno smučarskega središča, ker mislim, da je tam možnosti veliko.   
 Bila sem ena izmed tistih, ki smo se ob Letnem poročilu zavoda za šport jezili in 
zelo kritizirali, ker smo vas primerjali pravzaprav samo vzdrževalci in hišniki in zato 
moram pa letos zelo pohvaliti dejstvo, da ste v letošnji program vključili nekaj več vsebine 
in da ste pač naredili neke projekte, ki jih mislite, predvsem me veseli to, da boste izvajali 
stvari v času počitnic. Sem ena od tistih, ki sem vam lani oporekala, da poglejte, kaj 
delajo Ajdovci, sedaj mislim, da delate korake v to pravo smer, da boste naredili več 
aktivnosti za otroke v času počitnic, takrat, ko pravzaprav imajo največ časa in to najbolj 
potrebujejo.   

Moram reči, da pozdravljam in upam, da bo Javni zavod za šport v prihodnje 
samo še bolj smelo zastavljal korake na tem vsebinskem področju. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen je svetnik Jožef Leban, zvolite.  
 
Svetnik Jožef Leban: 
Bi skočil malo s snega pa recimo v vodo. Dobil sem informacijo, da bo pri gradnji 
zimskega bazena, bazen samo za rekreativce, torej, da ne bo možnosti uporabljati za 
športnike, ki se ukvarjajo s plavanjem in z vaterpolom. Če je to res, potem delamo 
kardinalno napako v Novi Gorici, ker smo jih naredili že neštetokrat, smo tudi take po 
domače rečeno kurnike gradili, ki smo jih potem rušili in delali nove telovadnice.  

Dajmo vsaj pri načrtovanju zimskega bazena globino in dolžino in širino prilagoditi 
tako, da bo uporaba več namenska in ne samo za rekreativce. Če pa moja informacija ni 
točna, toliko boljše. 
 
Marko Tribušon, podžupan:  
Direktor, izvolite odgovor. 
  
Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica: 
Bazen je v bistvu 25 x 20,60 metra, globine čez polovico je 2 metra predviden in nekako 
polovica na 1,20 metra omogoča izpeljavo vseh plavalnih tekmovanj. Za sam vaterpolo bi 
pa potrebovali bazen, ki bi bil dolg vsaj 35 metrov oziroma tudi širši, globlji, za kar pa vsaj 
v teh gabaritih, ki jih imamo na razpolago ni take površine. So pa tudi stroški upravljanja s 
takim bazenom že primerljivi z zunanjim bazenom, ki je 50 metrov x 21 recimo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razpravo ima svetnik Simon Rosič, izvolite. 
  
Svetnik Simon Rosič: 
Postavil bom nekaj vprašanj, pred tem pa bi rad razčistil javno eno stvar. Ne dolgo nazaj 
je bilo obilice prahu v tej dvorani, in sicer v času menjave sveta zavoda in vas bom 
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direktno vprašal. Kakšen odnos je novega sveta zavoda do vas oziroma do vseh 
zaposlenih? Govorimo o konstruktivni zadevi, so vam v pomoč, ali o tako imenovanih 
polenih pod noge?  To mi boste potem odgovoril oziroma dajte mi to odgovoriti in bom 
potem postavil naslednje vprašanje. Lahko? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Lahko. Prosim direktor. 
 
Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica: 
V bistvu so konstruktivni odnosi, iščemo pač rešitve in možnosti, kako izboljšati delovanje 
zavoda. 
 
Svetnik Simon Rosič:  
To me zelo veseli in hkrati me veseli, da je v planu aktivnosti za leto 2017 bogatejši 
program. Namreč, o tem so se kresala mnenja na vaši zadnji predstavitvi tu in sem bil 
tudi osebno zelo kritičen do programa.   

Sedaj vas bom pa vprašal v kontekstu tega zadnjega oglašanja tu, ko ste rekel, 
da ste dejansko zelo kadrovsko in finančno podhranjeni, ali bo ta program, ki ste si ga 
zadali za leto 2017, moč uresničiti z obstoječim kadrom in financami? Prvo vprašanje.  

Drugo vprašanje.  Ti projekti, ali je bilo do sedaj na njih resnično že kaj operativno 
narejenega, govorimo, ne vem logistika, kader, oglaševanje, ali so to za enkrat samo še 
alineje na papirjih? Da se ne bomo narobe razumeli, sam zelo podpiram te projekte. 
Zanima pa me samo, ali je bil kakšen korak naprej že narejen, ali je to samo navedeno 
noter?   

Tretje vprašanje. Nikjer ni niti ene besede o maratonu. Tu pa mislim, da je že 
nekaj mesecev nazaj bilo postavljeno moje svetniško vprašanje, in sicer tudi v kontekstu 
tega, da je bila z moje strani posredovana že trasa, katero so izmerili aktivni občani, člani 
najpomembnejših tekaških društev tako iz Nove Gorice kot stare Gorice. To ste nam 
dolžni pojasniti, kakšna je vaša vizija, kako te stvari vidite, kakšna je vaša poslovna 
strategija? Namreč, narejeno je bilo veliko sestankov na naši strani in na italijanski strani 
meje, bili so prisotni vsi najpomembnejši akterji na področju teka, poleg tega mislim, da 
že dolgo, dolgo niso štirje župani sedeli za isto mizo po vprašanju športa in tudi izkazali 
načelno podporo. Mislim, da je odgovorno do vseh teh naštetih, da nam podate vašo 
vizijo, ali vidite mogoče tu v kontekstu sodelovanja z zunanjimi sodelavci, kako in kaj na 
tem področju? Tako, da pričakujem odgovor v kratkem. 
 Potem pod četrto vprašanje sprašujem v kakšni fazi je strategija športa in kdo 
konkretno jo uresničuje?  

Na koncu se bom dotaknil še Lokvi. Tako bom rekel, nedorečeno ste podal to 
mnenje. Zanima me, ali verjamete vi osebno v to zgodbo in ali imate točen finančni 
izračun, ali gre zadeva z obstoječimi financami skozi ali ne?  

Za konec, Goriška.si je od začetka svojega mandata aktivna na področju, na 
terenu, vzpostavila je kontakt s številnimi akterji na področju športa in športnega turizma 
in skladno s tem je bila tudi narejena ena aplikacija, kjer imajo občani oziroma so imeli in 
imajo še vedno možnost izražanja svojega mnenja tako glede vsebine in razvoja športa 
kot športne infrastrukture in v tem trenutku vam Goriška.si z veseljem to aplikacijo da na 
razpolago. Kontaktna oseba bo Luka Manojlović in upam, da bo čim prej uporabljena na 
prav tako upam prenovljeni spletni strani. 
 
Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica: 
Sedaj glede zaposlitev in kadrovske podhranjenosti. Mi smo v te projekte poskušali v 
bistvu s sugestijo sveta zavoda vključiti tudi zaposlene, predvsem pa smo se prijavili tudi 
v program javnih del in za ta namen pridobili dva javna delavca za obdobje šestih 
mesecev, in sicer od aprila do konca septembra, skratka v tem najdaljšem bom rekel 
obdobju počitnic in tudi z njihovo pomočjo lahko v bistvu ponudimo te programe, ker 
dobimo dodatne ljudi, ki so pripravljeni poskrbeti za te otroke oziroma tudi ostale 
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udeležence. Moram reči, da sem imel pri tej izbiri precej sreče, eden je pač vezan na tek 
in je tudi sam deloval v Mladinskem centru v začetku, ko je bil odprt oziroma, ko je še 
spadal pod občino, medtem, ko je drugi malo bolj splošni. Namreč, mi niso poslali 
kakšnih športnih ljudmi z licencami, ta del bomo pač izpeljali skupaj z društvi in klubi, kar 
je v bistvu namen, ni izvajanje taborov ali pa neke vadbe, ampak  predstavitev različnih 
športov in vsebin vezanih na zdrav način življenja skozi šport. Ta drugi pa je informatik ali 
kakorkoli in bo v bistvu na ta način lahko gradivo od plakatov do podobnih stvari izdelal 
lahko tudi sam. Tako, da to je sedaj tudi v končni fazi izdelave in potem gremo pač tudi 
ven.   
 Glede projekta kot sem rekel, smo pristopili aktivno k temu. Tudi določene stvari 
jih bomo mogoče dodatno izpeljali. Glede maratona smo imeli za nalogo pripraviti neke 
vrste elaborat, ki je vključeval traso, termin, kako naj bi to zgledalo. Po nekih ocenah bi 
tak maraton prišel stati tam, če gledamo sedaj Istrski maraton je bil 120.000,00 EUR, 
recimo, da bi ga lahko izpeljali za 75.000,00 EUR, glede na recimo neko ciljno število 
udeležencev 2000. Kar bi bila lepa številka, sploh za prvo. Res pa je, da terminsko kam 
ga sploh umestiti je malo težavno. V zgodnje spomladanskem času se že odvijajo mali 
Goriški maraton na 21 km, ki ima sicer štart v stari Gorici, poteka pa tudi po ulicah 
šempetrske občine in Mestne občine Nova Gorica in smo tam tudi udeleženci v okviru teh 
čezmejnih prireditev. Tudi sofinanciramo pač zapore cest in elaborat, ki poteka po našem 
območju. Tako, da v bistvu v tem pomladanskem času je ta Istrski maraton. Sedaj pa v 
jesenskem času pridemo v ta Bovški maraton 16. septembra in potem Ljubljanski 
maraton. Naše razmišljanje bi bilo usmerjeno bolj proti Martinovemu, Martinov maraton 
mogoče in tako zavod kot tak lahko v bistvu dosti pomaga, ali pa pripomore k temu. Sam 
sem pa mnenja, da vse te maratone nekako imajo društva na čez in tudi dosti lažje 
pritegnejo prostovoljce k sodelovanju kot pa nek zavod. Ker navadno je tako, da če zavod 
nastopa v taki vlogi, se potem pričakuje tudi neka proti plačila, ali ne vem, kako bi rekel. 
Tako, da v bistvu Istrski maraton izvaja Društvo istrskih maratoncev, v Bovcu je vključen 
Klub bovških tekačev oziroma cela občina, Mali kraški maraton imamo Klub kraških 
maratoncev, v Ljubljani je društvo Timing, ki izvaja meritve oziroma imajo vsaj pokrit ta 
del meritev, kjer za tak maraton pridejo od 6.000 do 10.000 odvisno od števila 
udeležencev. 
 Mogoče tudi ti prostovoljci, ki pridejo na pomoč pri sami izvedbi prireditve v bistvu 
niso zastonj, ker nekako jih je treba, ne označiti, da daš neko majico, ali pa če so tam dva 
dni, ali pa pripravljajo neke obroke in podobno, tako, da tudi prostovoljno delo da, ampak 
vse v nekem kontekstu. V primeru, da so dokaj visoke startnine je treba dati tudi nek 
darilni paket in podobne zadeve. Kot sem rekel, če izpeljemo prireditev v športnem parku, 
imamo dosti logistike že na razpolago, kljub temu pa je treba še nekaj dodatnih stvari: 
odre mogoče, šotore glede na število oseb. 
 Glede strategije se je pač začelo s pripravo izhodišča. Na občini so pripravljali tudi 
ankete. Del te strategije je tudi študija ureditve športnega parka. Mi bomo pač še vse 
ostale dele dodali zraven. Še ene dve vprašanji sta bili,  finančne zmožnosti?  
 
Svetnik Simon Rosič: 
Lokve. Vaše mnenje glede Lokvi. 
 
Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica: 
Glede Lokvi je bolj ocena. Če primerjamo, kot sem rekel, so imeli na Črnem Vrhu nekje 
60.000,00 EUR prihodkov. Res pa je, da so imeli dosti družin in otrok, imajo daljšo 
sedežnico in krajšo vlečnico, s tem, da pa verjetno pokriva tudi gostinski del zraven. Pri 
samem smučišču so tudi tu kadrovske težave. Pač smučišče zahteva kader, ki ima pač 
določene licence, nadzornika smučišča, vodjo smučišča, strežnike, bolničarje, v bistvu 
kar nanese zelo hitro. Tako bom rekel. Je pa res, da so Lokve bližina smučišča, mislim, 
da je taka baza, ki je najbližje Novi Gorici in okolici in ne nazadnje bi bilo to le ne vem nek 
javni športni objekt in javni interes, če je izražen na tem področju, ravno verjetno dobička 
ne, ampak, da se vsaj pokriva velik del stroškov, je pa to pač sigurno zanimivo. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko pa ima Simon Rosič, izvolite. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Bom kratek. Hvala za odgovor, g. direktor. Začel bom z maratonom, niste odgovoril, niste 
dal nekih iztočnic, s katerimi bi bil zadovoljen, zato vam predlagam, ker je res odgovorno, 
da se usedete za isto mizo, in sicer s predstavniki Športnega društva Nanos, Športnega 
društva Filipides, Športnega društva Mark, Marciatori Gorizia ter Atletskim klubom Nova 
Gorica. Z vsemi sem osebno sedel in vsi so pripravljeni stopiti prvič v vsej svoji zgodovini 
na skupni imenovalec. To je privilegij, ki ga imamo v tem trenutku in dajmo izkoristiti ta 
vlak, v nasprotnem primeru nam bodo ostale te manjše prireditve, ki so sicer simpatične, 
ki so fajn, vsa društva dajo nekaj od sebe oziroma dajo maksimum od sebe, vendar so  
zelo limitirana. Ne morem se strinjati z vami, da športna društva, kjer so v bistvu vsi 
amaterji, nihče ni profesionalno zaposlen, da bi lahko peljala tako veliko prireditev. 
Govorimo o športno turističnem produktu. Nas ne zanima samo tekma zaradi tekme, 
ampak zaradi tega, da Novo Gorico s tako prireditvijo umestimo na zemljevid športnega 
turizma širše od našega okolja. Tako, da resnično jemljite dobronamerno ta nasvet, da se 
usedete s temi akterji in bo marsikaj lažje. Govorimo o strokovnjakih v pravem pomenu 
besede. 
 Kar se tiče Lokvi, ste bil zelo ne konkreten. Niste odgovoril, ali finance to 
dopuščajo ali ne in še vedno niste podal odgovora, ali verjamete v to zgodbo ali ne.  

Kar se tiče pa strategije. Strategije morajo biti resnično nek temeljni dokument, ki 
nam bo vsem nam pokazal, kje se vidimo na področju športa in posledično športnega 
turizma v naslednjih letih. Mora biti resnično skrbno pripravljen, kjer morajo sodelovati 
akterji, ki so renomirana imena na področju športa, pa tudi športnega turizma. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja prijavljena svetnica je Andrejka Markočič Šušmelj, izvolite.  
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Že lansko leto smo bili precej kritični do dela Javnega zavoda za šport. Torej nekaj 
premikov je opaziti, ampak srčno upam, da ne bo ostalo to samo na papirju.  

Program športna petka je v vaši predstavitvi kar natančno razdelan, medtem, ko 
ostali projekti pa precej manj, zato me skrbi, da ne bi ostalo samo na papirju. To pomeni, 
če predstavite program, načrt dela, naj bo ta predstavljen tako, kot bo tudi realiziran. 
Predvsem glede na ciljno populacijo. Večkrat je omenjena beseda celotni populaciji, torej 
verjetno je treba posamezne veščine oziroma dejavnosti razdeliti glede na ciljno 
populacijo, glede na starost in podobno. 
 Vsako leto dajete med letne cilje tudi anketo, ki je ne izvedete. Torej vrzite ven ta 
cilj, če ne nameravate nikoli izvesti ankete. Lahko mi pa pojasnite, zakaj torej te ankete 
ne izvajate oziroma se vam ne zdi smiselna?   

Mogoče še glede kadrovske podhranjenosti. Seveda si želim predvsem večjo 
angažiranost direktorja. Tudi drugi javni zavodi so kadrovsko podhranjeni in tam se v 
polni meri angažirajo prav direktorji in seveda opravljajo tudi ostale funkcije oziroma so 
»deklice za vse«. Pomeni, če je direktor tisti, ki motivira svojo ekipo, bo tudi ekipa dobro 
delala. 
 Zanima me pa še koliko je javni zavod tudi pri urejanju športnih igrišč, pristopil k 
načrtom za urejanje Cankarjevega naselja? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktor, izvolite. 
 
Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica: 
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Najbrž mislite ankete glede zadovoljstva? Ste rekla, da naj odgovorim. Da, je nismo 
poslali društvom. Res pa je, da smo društva pozvali, naj dajo določene pripombe ali pa 
pomisleke glede stvari, ki jih pogrešajo. To smo dobili. Dosti pomislekov je glede odprtosti 
objektov, ostale so mogoče manj izpostavljene. Pač mi pogrešamo dodatne objekte, 
vemo, da se žal nekatere vsebine sploh, če so vezane na mlajše, odvijajo vse ob istih 
urnikih in potem enostavno zmanjka športnih površin, ki bi jih lahko ponudili vsem. So pa 
termini, ki jih je izredno težko napolniti. V dopoldanskem času se odvija športna vzgoja, v 
drugačnem primeru pa bi zelo težko oddajali objekt, ker v popoldanskem času imamo 
klube, v dopoldanskem pa vsaj takih profesionalnih klubov v Novi Gorici skoraj ni več, kot 
so bili košarka, moški rokomet, odbojka je spustila nivo oziroma se je pač prilagodila. 
Potem je bil vprašanje…  
 
Svetnica Andreja Markočič Šušmelj: 
Kako bo javni zavod pristopil pri urejanju otroških in drugih športnih in igralnih površin pri 
ureditvi Cankarjevega naselja? 
 
Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica: 
Mi teh igrišč nimamo kot zavod. Do sedaj nismo bili pozvani k temu. Kar se tiče pa ostalih 
športnih igrišč oziroma otroških igrišč po mestu jih pa urejamo glede na plan, ki ga 
imamo. Računamo, da bomo v letošnjem letu to dokončali. Vsebine, ki so bile predlagane 
za to naselje tam, živi tak športni park, ki je odprt, pa vsekakor podpiram.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen svetnik Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Moja naloga sedaj v naši ekipi tu je, da zaokrožim to stališče Goriške.si. Gospod Jug, 
sedaj po letu in pol odkar smo zaključili vaše imenovanje, vidite, da smo sprejeli to, da ste 
postal direktor, da smo tudi veliko pomagali, da nihče od kolegov iz Goriške.si in tudi ne 
iz drugih skupin vas ne ovira, ali pa vam ne nagaja. Celo svet, ki smo ga zamenjali 
oziroma večino sveta, ki smo ga zamenjali, z vami konstruktivno sodeluje in vas podpira v 
vaših dejavnostih. Sedaj pa je od tu naprej vaša naloga. Vi ste tisti, ki ste direktor zavoda, 
vi morate biti gospodar v hiši, vi morate imeti vizijo, vi morate zagrabiti za priložnosti, ki so 
vam jasno postavljene na mizo in vi morate peljati naprej zadeve. Vi morate tudi komu 
tam na zavodu, ki jih imate zaposlene, ukazati, tudi če je to nek človek, ki je tam že vsa 
leta in ima neko persono oziroma ima nek status. Ne, ni važno, vi ste direktor, vi boste 
odgovorni, če on ne bo delal v redu. 
 Se pravi, čas je, da ta zavod igra tisto vlogo, ki jo ima v sistemu mestne občine in 
da izpolnjuje tisti smoter, zaradi katerega je bil ustanovljen in tisti smoter ter tiste cilje, ki 
so zapisani v ustanovnem aktu.   

Tako, da korajžno, čas teče, potrebujemo Javni zavod za šport, ki deluje aktivno 
in ki sooblikuje življenje v tem mestu. 
 
Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica: 
Ali lahko odgovorim? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Da, izvolite.  
 
Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica: 
Sprejemam to pobudo svetnika in se vam zahvaljujem za podane. Največjo oviro pri 
nadaljevanju vidim pomanjkanje sredstev, ki jih javni zavod pridobi za upravljanje s 
športnimi objekti in ostalimi stvarmi. To je težava, s katero se v bistvu ukvarjamo. Naši 
uporabniki so večinoma klubi in društva, ki sredstev tudi nimajo in na vse vas apeliram, 
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da se tudi klubom in društvom s področja športa, ki jih je ogromno in opravijo ogromno 
programa, poveča proračunska postavka za programe športa. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo 9. točke zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom 
Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2016 ter s Programom dela in 
finančnim načrtom Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2017. Glasujemo. 
 
Od  25  svetnikov jih je 24  glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton 
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo še pred odmorom na 10. točko. 
 
 
 
10. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o podpori podpisu Listine temeljnih pravic brezdomnih 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo oddelka za pojasnilo. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Mestna občina Nova Gorica je od Društva Brezdomni - do ključa prejela poziv za podpis 
Listine temeljnih pravic brezdomnih, ki ste jo prejeli v gradivu. Gre za pobudo, ki poziva 
vsa mesta v Evropski uniji, da prepoznajo in potrdijo pravice ljudi, ki doživljajo 
brezdomstvo. Podpora listini izraža zavedanja, da tudi med nami živijo ljudje, ki so se 
zaradi spleta okoliščin znašli na ulici. Naloga lokalne skupnosti pa je, da za te skupine 
poskrbi in jim omogoči osnovne pogoje za življenje. 
 Tudi v naši občini se srečujemo s to problematiko. V letu 2016 je končno zaživel 
program zavetišča za brezdomce v Skupnostnem centru, v objektu, ki ga je za namen 
vzpostavitve socialnih programov kupila mestna občina. Zavetišče je rezultat prizadevanj 
različnih organizacij v lokalnem okolju, ki delujejo na tem področju in se jim ob tej 
priložnosti zahvaljujem za res dobro sodelovanje.   

Z namenom, da se pobliže seznanite z aktivnostmi, ki potekajo na področju 
brezdomstva, smo danes povabili tudi najvidnejše organizacije s tega področja, so pa tudi 
še številni drugi, ki pomagajo ljudem, ki so v stiski v našem okolju. Prosim za kratka 
poročila. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. Mikrofon prosim. 
 
Matej Vončina, strokovni sodelavec na Centru za socialno delo Nova Gorica:  
Najlepša hvala za besedo. V mestni občni oziroma na širšem Goriškem se že nekaj časa 
srečujemo z vprašanjem brezdomstva. Brezdomec si oziroma brezdomec je oseba, ki je 
brez strehe nad glavo oziroma brez doma. Širše lahko gledamo in rečemo, da brezdomec 
si takrat in postaneš, ko nimaš vsaj začasnega bivališča oziroma strehe nad glavo 
oziroma se seliš iz stanovanja v stanovanje oziroma si takrat, ko zaključuješ 
institucionalno obravnavo in ne veš, kam boš šel oziroma ne veš, kam se boš zvečer 
ulegel.  
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V Novi Gorici oziroma njeni okolici imamo dva programa, ki nudita pomoč in 
podporo ljudem, ki so ostali brez vsega. Eden je na Mirenskem gradu, ki ga izvaja  
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, drugi je v Novi Gorici v samem 
središču kot zavetišče za brezdomne, kjer ŠENT izvaja program zavetišča. Skupna točka 
obeh programov je pomoč in podpora ljudem, ki so izgubili vse oziroma vračanje 
človeškega dostojanstva posameznikom. V Evropi v zadnjih letih žal opažamo tudi 
preganjanje brezdomcev oziroma kriminalizacijo brezdomstva. To jasno kaže na 
razgradnjo osnovne človekove pravice do dostojnega življenja, ki je eden od temeljev 
demokracije. Da je to nedopustno, sta opozorili dve organizaciji, ena je Fundacija Abbe 
Pierre in Evropska krovna organizacija brezdomskih organizacij Feantsa. Skupaj sta 
izdali Listino temeljnih pravic brezdomnih, s katero sta želeli opozoriti vso Evropo oziroma 
vsa evropska mesta, da je tako ravnanje nekorektno oziroma brez osnove. Namen listine 
je tudi zagotoviti osebam, ki so izgubile vse pravice do enakovredne obravnave, možnost 
oziroma ponujeno možnost izhoda iz brezdomstva, dostopa do dostojnih zasilnih 
nastavitev, uporabo javnih prostorov, enake obravnave za vse, stalnega prebivališča, 
dostopa do osnovnih sanitarij, nujnih storitev, udeležbe na volitvah, varstva osebnih 
podatkov, zasebnosti, strategij preživetja. 
 Podpora listini pomeni zavedanje širše lokalne skupnosti, da so tudi ljudje, ki so 
ostali brez vsega med nami in naša naloga je, da jim vrnemo upanje in da jim 
pomagamo. S podpisom listine želimo opozoriti, da se v lokalni skupnosti zavedamo 
problematike in jo skupaj z drugimi organizacijami rešujemo s ciljem, da bi si brezdomni 
uredili in izboljšali pogoje za kvaliteto svojega življenja.   

Zakaj je ta listina za nas zelo pomembna? Najprej bi lahko rekel, da je to simbolna 
raven. Vse naše organizacije, govorimo o humanitarnih organizacijah, ki se srečujemo s 
problematiko brezdomstva oziroma z vprašanjem brezdomnih, lahko rečemo, da v Novi 
Gorici že dalj časa pomagamo vsem tem ljudem. Bodisi z namestitvami v samskem 
domu, zavetišču za brezdomne, na Mirenskem gradu. Tistim ljudem, ki želijo, smo tudi že 
pomagali pri ureditvi njihovega statusa, to pomeni stalnega bivališča, osebnega 
dokumenta, tekočega računa, obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, 
denarne socialne pomoči, toplega obroka. Nudimo jim možnost toplih obrokov, tušev, 
sanitarij, pralnice perila, toplega prostora pozimi, toplega obroka.  

Potrditev in sprejem listine za vse nas, ki se srečujemo in delamo z brezdomnimi, 
pomeni potrditev vseh naših prizadevanj za pomoč ljudem, ki so ostali brez vsega. Hvala. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala lepa za seznanitev. Odpiram razpravo. Odbor za socialno varstvo in zdravstvo? 
 
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor potrjuje to listino. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori niso obravnavali, mislim, da tudi nimajo pripomb. Odpiram razpravo svetnic 
in svetnikov. Prijavljenih na razpravo ni, zato razpravo zaključujem.   

Ob tej priliki se zahvaljujem predstavnikom Društva ŠENT Nova Gorica, Centra za 
socialno delo Nova Gorica in Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote iz Mirna.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o podpori podpisu Listine temeljnih 
pravic brezdomnih, ki je priloga tega sklepa. Glasujemo.  
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon 
Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 
Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Zahvaljujem se še enkrat vsem in odrejam petnajst minut odmora.  
 
Spoštovane svetnice in svetniki, nadaljujemo 25. sejo Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica, in sicer z 11. točko. 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za 
kulturo v MONG 2014 – 2017, za leto 2016 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo oddelka za poročilo. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2014 sprejela Lokalni program za kulturo za obdobje 
2014 – 2017, ki poleg analize stanja vsebuje tudi strateške cilje in ukrepe na posameznih 
področjih kulture in poročilo za leto 2016 je predstavljeno po teh ciljih in ukrepih. Dotika 
se zelo različnih področij kulture; varstvo kulturne dediščine, knjige in knjižnične 
dejavnosti, uprizoritvenih, likovnih, glasbenih, filmskih in intermedijske umetnosti, 
kulturnih projektov v javnem interesu. S tem je mišljen javni razpis za sofinanciranje 
nevladnih organizacij, otroških in mladinskih programov na področju kulture. Prikazani so 
podatki o delovanju javnih zavodov na področju kulture v letu 2016, ljubiteljska kulturna 
dejavnost, opisane so investicije v javno infrastrukturo, dotika se med področnega 
sodelovanja, spodbujanje komunikacije med različnimi akterji na področju kulture, 
arhitekture. Dotakne se tudi kulture kot dejavnika socializacije zapostavljenih družbenih 
skupin in še česa.  
 Ocenjujemo, da se je večina nalog izvajala uspešno. Veliko zastavljenih ciljev je 
seveda vezanih na finančna sredstva in posledično tudi realizacija le-teh. Dotaknila bi se 
nekaterih vidnejših kulturnih projektov v letu 2016. V letu 2016 je bila izvedena glavnina 
del na gradu Rihemberk, in sicer je pripravljeno vse za otvoritev, za varno vodene oglede 
po gradu. Zaključujemo še z zadnjimi obnovitvenimi deli, pripravlja se program vodenja 
ogledov, dogovarjamo se s turističnimi vodiči, pripravlja se promocijski material, tako, da 
bo otvoritev še pred poletjem. 
 Dve veliki pridobitvi v lanskem letu sta ureditev prostorov in začetek delovanja 
carinarnice, se pravi bivšega maloobmejnega prehoda na Erjavčevi ulici v Novi Gorici in 
pa zaživela je kulturno-informacijska stična točka na železniški postaji v Novi Gorici , ki 
deluje pod okriljem Kulturnega doma. Oba programa sta se zelo dobro in hitro prijela. 
Potekale so že številne prireditve, dogodki, sta pa obe točki tudi zanimivi turistični točki. 
 Opozorila bi še na problematiko delovanja nevladnega sektorja. Želimo namreč 
tudi samozaposlenim v kulturi in nevladnim organizacijam na tem področju nuditi  čim 
boljše pogoje za delo in jim seveda tudi finančno pomagati za izvajanje njihovih 
programov. Za letošnje leto je javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov zaključen 
in sedaj bomo pristopili k spremembi področnega odloka in poskušali dobiti čim širši 
konsenz glede financiranja. 
 Poročilo se je pripravilo v sodelovanju tako rekoč celotne občinske uprave in 
seveda številnih izvajalcev na področju kulture kot tudi drugih in se jim tudi vsem lepo 
zahvaljujem za sodelovanje pri pripravi poročila. Sicer pa smo pristopili k pripravi novega 
Lokalnega programa za kulturo za obdobje 2018 – 2021 in že sedaj vabim vse, ki 
delujete na tem področju, ali vam je to blizu, k sodelovanju. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbori? Odbor za kulturo, šolstvo in šport, izvolite. 
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Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Obravnavali smo to poročilo in nismo imeli pripomb, predlagamo sprejem sklepa.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ostali odbori tudi niso imeli pripomb. Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Svetnik 
Anton Harej, izvolite. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Hvala lepa za to poročilo. Za gospo načelnico bi imel eno vprašanje. Seveda sem zelo, 
sem zadovoljen, da se bo odprl grad Rihemberk še pred poletjem, tako, da sem dobil 
istočasno tudi odgovor še na moje prejšnje vprašanje.   

Sprašujem še, če je predvideno, da se bo samo obzidje tudi obsekalo, da bi bila 
veduta na grad še toliko bolj odprta. Tudi sicer taki gradovi niso bili zaraščeni, so bili v 
bistvu zatravljeni in tudi sicer bi bila veduta dosti lepša in obzidje bi bolj stopilo do izraza. 
To sem hotel. Drugače pa tudi hvala za povabilo.  

Sam se bom vsekakor vključil za naslednje obdobje. Ne bom se ponavljal. To 
poročilo smo videli že lansko leto in moja stališča v zvezi z določenimi stvarmi ostajajo 
ista, jih pa ne bom ponavljal.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite. Naj najprej vodja odgovori, potem ima Miran Vidmar repliko. 
 
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Glavnina del pri gradu Branik, in sicer čiščenja, vzdrževanja, zavarovanja je opravljena. 
Obstajajo načrti, da bi se okrog obzidja ena pot uredila za oglede, čakamo pa še tudi 
rezultate razpisa Ministrstva za kulturo, na katerega smo se tudi prijavili za sredstva. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Miran Vidmar. 
 
Svetnik Miran Vidmar: 
Prav malo bi popravil načelnico glede urejenosti gradu in priprava za odprtje. Tu ni ravno 
tako. Mi smo imeli v Branku v ta namen dve delavnici in tam smo se dogovorili tudi za 
dodatno čiščenje in urejanje okolice prostora. Pridobivamo tudi ponudbe v ta namen tako, 
da bo 6. maja, če se ne motim, ena taka široka akcija čiščenja in urejanja okolice, 
odstranjevanja navlake in tako naprej.  

Kar se tiče vprašanja kolega Hareja lahko povem, da bo tudi tisti dan 
odstranjevanje poraščenosti tega grajskega zidu. Tako, da akcija teče in g. Harej ste 
vabljeni tudi, da se udeležite te velike akcije. Odprtje bo v juniju, kot je predvideno s 
pravim pomenom in s pravo veličino.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala svetniku za to pobudo in povabilo na akcijo. Naslednja je svetnica Andrejka 
Markočič Šušmelj, izvolite. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Imam samo eno drobno pripombo, in sicer prosim za popravek na strani 46 pod točko 
14.2.2., kjer je napisano Umetniška gimnazija, če se popravi v Gimnazijo Nova Gorica, 
ker umetniška gimnazija niti ni samostojni zavod, ampak je samo smer na Gimnaziji Nova 
Gorica.   

Sicer pa pohvale vredno, da je na področju kulture toliko akterjev, upam tudi, da 
se bodo še bolj povezovali. Nekaj so se že začeli, tako, da bo v prihodnjih letih oziroma v 
prihodnjem obdobju še bogatejše to poročilo. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja je prijavljena svetnica Karmen Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Že lani, ko smo poslušali to poročilo, sem razmišljala o tem, da imamo zelo veliko 
institucij, zelo veliko akterjev, ki delajo na področju kulture in opravijo zelo veliko dela, 
malce pa pravzaprav potem izstopajo tiste stvari, kjer bi morala pa občina narediti nekaj 
več in to so tiste največje investicije, ki nas čakajo. Remiza, Laščakova vila, grad Branik 
in tako dalje. Sedaj je bilo tu kar nekajkrat omenjeno, da je vse to vključeno v program in 
da so v načrtu tudi neke investicije. Večkrat zasledimo tudi v medijih, ko župan govori o 
Trajnostni urbani strategiji, da govori tudi o vlaganjih v obnovo Remize, če jo bomo 
pridobili, pa Laščakova vila in tako dalje. Skratka, mislim, da bi bilo dobro, da bi govorili 
tudi o vsebinah. Seveda najprej kar moramo narediti je, da obnovimo, ampak, ko bomo to 
obnavljali, ko bomo imeli v proračunu postavko in bomo začeli obnavljati, bi bilo najbrž 
dobro, da imamo svetniki tudi popolnoma razčiščeno, kakšne bodo vsebine teh objektov 
in da se o tem tudi poenotimo.  
 Mislim, da je bila danes tudi svetniška pobuda na to temo s strani kolega Hareja. 
Zelo pomembno je, da vemo, kaj želimo v teh objektih. Tudi grad Branik. To je en zelo lep 
spomenik, ampak če uredimo samo okolico in ga odpremo, bomo naredili zelo malo. 
Morali bi mu dati eno vsebino, da bi potem tja zahajalo še bistveno več ljudi. Dobro je, da 
ga končno odpremo, ampak brez vsebin potem ostajajo mrtve točke. Tako, da mislim, da 
bi bilo dobro, ne vem ali znotraj tega programa, ali pa sicer si zastaviti pač nek cilj, da v 
nekem doglednem času najdemo prave vsebine za te objekte in da se poenotimo okrog 
vsebin in da seveda potem naprej iščemo denar. Sigurno bom tista, ki bom nedvomno 
podprla predlog, da bomo vlagali v Remizo in vilo Rafut ter grad Branik bistveno prej, kot 
kakršnokoli drugo infrastrukturo v mestu.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju 
Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017, za leto 2016. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon 
Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 
Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 12. točko 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN Mestne občine Nova Gorica – 
predlagatelj svetnik Valter Vodopivec 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Predlagatelj svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Predlagatelj: Svetnik Valter Vodopivec 
Spoštovane svetnice in spoštovani svetniki, na pobudo več občanov kakor tudi na 
pobudo gospodarskih subjektov, ki izvajajo investicije v javno infrastrukturo, komunalno 
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infrastrukturo, sem se odločil pripraviti in vam predlagati v sprejem predlog Odloka o 
spremembi Odloka o OPN Mestne občine Nova Gorica.  

V drugem odstavku 44. člena se po tem predlogu doda tekst besedila, ki se v 
končni fazi glasi: »Najbolj izpostavljeni del novega objekta«, dodaja se »razen za linijske 
inženirske objekte podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih vodov«, to je dodatek, »mora 
biti od meje sosednjih parcel oddaljen najmanj 4 metre« in tako naprej.  

Razlog za ta predlog tiči v preprostem dejstvu, da je določilo v veljavnem OPN-ju, 
da je potrebno za vse objekte, ki se gradijo v najmanjši oddaljenosti od 4 metrov od  
parcelne meje, pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele. Da je ta zadeva absurdna, 
vam dam en primer. Po občinskemu odloku je vsak, ki je v bližini javne kanalizacije, da 
tako rečem, dolžen zgraditi priključek na to kanalizacijo. Jasno, gradi ga po svoji parceli, 
vendar ga mora graditi štiri metre proč od sosedove parcele, govorimo o podzemni 
infrastrukturi. Zato, da to lahko naredi bliže, mora pridobiti soglasje s strani soseda, da je 
lahko absurd pa še večji, se lahko zgodi celo, da mora sosedu plačati neko odškodnino 
zato, da lahko na svojem zemljišču gradi podzemno infrastrukturo. Dal sem primer, ki do 
skrajnosti banalizira to določbo. V bistvu gre za to, da s to spremembo, ki je samo 
tekstualna ali pa tekstualne narave sprostimo in omogočimo izvajanje investicij tudi v 
javno infrastrukturo. Dobili ste tudi poleg tega mojega predloga odgovor oziroma nek 
dokument s strani ministrstva, ki pa v bistvu ne odgovarja na eventualne dileme v zvezi s 
postopkom sprejemanja spremembe tega odloka, kajti govorimo o skrajšanem postopku. 
Sedaj, če mi dovolite, bom pojasnil v čem je pomembnost ali pa razlika pri teh postopkih. 
 Mestna občina oziroma občinska uprava pripravlja spremembo OPN že kar nekaj 
časa. Očitno postopki sprejemanja teh sprememb potekajo po rednem postopku. 
Skrajšan postopek se lahko uporablja in pomeni, da se vsi ti časovni intervali, ki so 
vezani na spremembo sprejemanja sprememb odlokov, se pravi javna razgrnitev, dajanje 
pripomb, pridobivanje soglasij pristojnih soglasodajalcev, skrajšajo za polovico. Sam 
ocenjujem, da glede na to, da govorimo samo o tekstualni spremembi, ki minimalno 
vpliva, v resnici pa odpira, odpravlja eno veliko oviro, da bo po tem skrajšanem obdobju 
javne razgrnitve možno pridobiti s strani ustreznih pristojnih ministrstev relativno hitro 
soglasja, kajti to soglasje ni vezano na neke kartografske podlage, na neko preverjanje v 
prostoru in podobno. Ali pa če analiziramo podrobno, ne vplivamo na izrabo prostorov po 
namenski rabi. Tako, da sem prepričan, da je to potrebno sprejeti. Ko bomo to sprejeli, bo 
pač morala občinska uprava ta predlog o spremembi odloka dati v postopek in 
pričakujem, da bo potem možno v najkrajšem, res najkrajšem možnem času tudi to 
spremembo objaviti v uradnem listu in takrat bi pač postala tudi formalno veljavna. 
 Za enkrat toliko, bom pa vesel odgovoriti na morebitno vprašanje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Hvala predlagatelju svetniku Valterju Vodopivcu. Odpiram razpravo. Bi mogoče želel kdo 
iz občinske uprave kaj pojasniti? Odbor za prostor, izvolite. 
 
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor podpira vsebino predloga svetnika, vendar predlagatelju predlaga umik 
točke, saj se bodo predvidoma meseca septembra sprejemale spremembe in dopolnitve 
OPN Mestne občine Nova Gorica, ki to predlagano pobudo vključujejo. V nasprotnem 
primeru je potrebno pričeti spremembo OPN Mestne občine Nova Gorica po 53. členu 
Zakona o prostorskem načrtovanju.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Predlagatelj, izvolite.  
 
Predlagatelj: svetnik Valter Vodopivec 
Glejte, to stališče odbora ni napačno, ali pa ni nekorektno. Želim samo kolege svetnice in 
svetnike opozoriti, da se lahko spremembe prostorskih dokumentov vodijo po ločenih 
postopkih. En del OPN-ja se spreminja po rednem postopku, druga sprememba gre lahko 
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po skrajšanem postopku, tako, da tu eden na drugega ne vplivajo. V primeru, da se 
slučajno res pozlatijo te napovedi, da bo v septembru sprejet in stopil v veljavo odlok o 
spremembah OPN, ki ga vodi občinska uprava, toliko bolje. V nasprotnem primeru bo pač 
šel ta naš današnji predlog sprememb svojo pot. Namreč, če bomo počakali do 
septembra in potem ugotovili in spoznali, da zadeva še ni zaključena, se bomo spet 
srečali z nekim odmikanjem v neko prihodnost. Tako, da tu ne vidim stališče odbora, da 
je v nasprotju z mojim predlogom. Pomembno je, da imamo pred očmi, da je možno 
zadeve peljati za isto stvar tudi po dveh poteh, po dveh ločenih postopkih. Tisti, ki bo prvi 
zaključen, bo pač prvi veljal.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktorica občinske uprave, izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Rada bi sedaj samo na nekaj opozorila. Mi se popolnoma strinjamo z vsebinskega vidika, 
da bi se odlok v tem delu spremenil, ker bi olajšal vsem življenje.  

Na vaše izvajanje bi pa samo opozorila to, da imamo pri sprejemanju prostorskih 
aktov kratek postopek, za kar smo vam poslali tudi pojasnilo, kdaj se sprejema kratek 
postopek oziroma skrajšan postopek, to je postopek, ki ga občina trenutno pelje in je v 
tem postopku sedaj že pripravljeno za posredovanje v mnenje ministrstvu in seveda redni 
postopek. Način, ki ga sedaj predlaga svetnik je kratek postopek, ne skrajšan, ampak 
kratek postopek. Tak postopek je po pojasnilu ministrstva takrat, ko gre za avtentične 
razlage in pa seveda za tehnične popravke, ko gre za neko očitno napako pri 
sprejemanju besedila odloka. Ta očitna napaka mora biti posebej utemeljena. Ne vem, da 
se je nekaj po pomoti pojavilo noter in je bilo mišljeno čisto drugače. To je lepo 
obrazloženo v tem pojasnilu ministrstva. 
 Mi seveda ne glede na to kaj boste sedaj sprejeli kot mestni svetniki, moramo ta 
akt posredovati na ministrstvo in v kolikor bo ministrstvo pač odločilo, da je bilo v 
nezakoniti vrsti postopka sprejeto, bo treba pač ponovno nekaj odreagirati. Sama vam ne 
znam povedati, nadzor nad sprejemanjem teh aktov izvaja ministrstvo, tudi ko ga 
sprejmemo, ga moramo pač poslati naprej. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Predlagatelj: svetnik Valter Vodopivec 
Glejte, gospa direktorica, uvodoma sem povedal, da predlagam skrajšani postopek. 
Dajmo se tega držati. Sem tudi povedal, da danes sprejmemo predlog odloka, občinska 
uprava ga je pa dolžna voditi skozi skrajšan postopek, ga javno razgrniti, po štirinajstih 
dnevih poslati na ministrstva, zahtevati soglasja, mnenja, pripombe in tako naprej. Želim 
samo povedati, da ni nič narobe, če gremo s tem postopkom naprej, naj tisti, ki bo prvi 
zaključen, obveljal. Ni nobene težave tu.  

Še enkrat vam pa rečem, nimam zaupanja v vaše postopke, da bodo res 
zaključeni do septembra. Zakaj? Ne zato, ker bi vi ne hoteli, ampak zato, ker se dnevno 
pojavljajo novi predlogi in pobude in se dodatno »štukajo«, oprostite izrazu, ker se potem 
zadeve ponavljajo. Na ministrstvih gredo te zadeve zelo počasi. Trdim in sem prepričan, 
da se bodo ministrstva na našo tekstualno spremembo hitro odzvala, medtem, ko na vse 
spremembe, ki se tičejo izrabe prostorov, namenske rabe, pa ne ve kaj še, kmetijskih 
zemljišč, da ne naštevam naprej, zahtevajo bistveno daljše postopke. To se verjetno vsi 
strinjamo, saj iz prakse vemo, koliko časa smo sprejemali nov OPN, zato še enkrat 
poudarjam, ne gre za nobeno izigravanje. Enak postopek kot ga vodite vi za celotne 
spremembe, predlagam, da se vodi tudi za to ločeno spremembo. Še enkrat, naj stopi v 
veljavo in tako tudi bo pač tista sprememba, ki bo prej zaključena. To je vse.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
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Še eno pojasnilo direktorice, izvolite. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Glede na to, da je ta predlog odloka, ki ga vi predlagate, da stopi naslednji dan po objavi, 
sedaj kdaj pa ta odlok?  
  
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, svetnik Vodopivec: 
  
Predlagatelj: svetnik Valter Vodopivec 
Pozanimal sem se na ministrstvu, da ne bi imeli kolegice in kolegi občutek, da sem sam 
vse znanje popil. Mi danes to sprejmemo, se ga ne objavi v uradnem listu, ampak gre v 
proceduro in ko je procedura zaključena, se ga objavi v uradnem listu in takrat velja. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktorica?  
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Se pravi, da se razume, da je ta vaša točka pobuda za skrajšani postopek samo tega 
člena, ne za kratek postopek. Se pravi, ne še odlok, ampak pobuda za skrajšan postopek 
tega tukaj? Potem ni odlok.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Edbin Skok, izvolite razpravo. 
 
Svetnik Edbin Skok: 
Podpiram pobudo, ki jo je kolega Vodopivec dal za spremembo OPN-ja z vidika 
predvsem lažje in enostavnejše gradnje infrastrukturnih objektov. Ker pač tu se je  
pojavila določena problematika, ki je že itak povezana z dajanjem soglasij in v bistvu z 
nekimi med sosedskimi odnosi, kakorkoli že je tu ponastavitev. Mislim pa, da bi morali v 
bodoče razmišljati k večji poenostavitvi sprejema oziroma spremembe občinskih 
prostorskih načrtov, ker dinamika v prostoru in času terja hitrejše odzivanje upravnih 
organov za pripravo listin za gradnjo. Vemo, da v MONG nekateri že nekaj let čakajo, da 
dobijo dovoljenje za gradnjo, ker čakajo na občinski prostorski načrt in potem so neke 
stvari, ki so bile narejene v prejšnjem prostorskem načrtu, ki so bom rekel čudne, če ne 
zelo slabo namerne, na podlagi katerih se obračunavajo krivična nadomestila za 
nepozidana stavbna zemljišča in v teh primerih bi morala biti dinamika spremembe 
občinskih prostorskih načrtov praktično ob manjšem obsegu skoraj vsako leto. 
 Vem, da to predstavlja neko dodatno delo, neko dinamiko, vendar bi bilo to 
olajšanje za občane. Saj na konec koncev smo mi tu za občane, nismo mi tu sami sebi 
namen. To je ena zadeva.  

Mogoče bi pa še eno sugestijo. Na vsakih tri, pet let bi naredili nek čistopis tega 
občinskega prostorskega načrta do take mere, da bi rešili še te zadeve, ki jih imamo v 
okviru tega. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktorica, ali imate še eno pojasnilo? 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Rada bi samo nekaj razčistila. Meni je to jasno, kaj vi želite. Če se dokument sprejme 
takšen kot je, pomeni, da sprejmemo odlok. Ampak prav bi bilo, če govorimo o tem, kar bi 
radi vsi skupaj dosegli, da se sprejme danes nek sklep, da se za konkreten predlog 
odloka prične skrajšan postopek in ga izvede takoj. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
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Izvolite, svetnik Vodopivec. 
 
Predlagatelj: svetnik Valter Vodopivec 
Spoštovana direktorica, sedaj sem vas poslušal. Kaj pomeni to, kako se prične 
sprememba odloka? Danes sprejmemo sklep, da se prične sprememba odloka in kako se 
prične?  
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Skrajšani postopek, spremembe prostorskega akta se začne s sklepom. Naslednji korak 
je, da se to vsebino pošlje na ministrstvo. 
 
Predlagatelj: svetnik Valter Vodopivec 
Če mi dovolite, še enkrat ponavljam. Sam sem se osebno prepričal na ministrstvu, možen 
je tudi tak postopek, da se sprejme predlog teksta in pošlje na ministrstvo oziroma najprej 
javno razgrne za polovico obdobja kot je po normalnem postopku, pridobi pripombe in 
vse skupaj pošlje na ministrstvo. Ne vem zakaj, očitno želimo spet zavlačevati, oprostite 
takemu izrazu. Drugače si ne znam to razlagati. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Sedaj še enkrat, ne govorimo o želji po zavlačevanju. V redu, vi pač menite, da se 
sprejme že odlok. Za sprejem odloka imamo mi nek določen postopek. Prostorski akt gre 
pač malo drugače, ne vem, ali predlog vsebine odloka se sprejme in da v skrajšan 
postopek. Ker vi danes sprejemate odlok s spremembo in dopolnitvijo odloka. Po 
soglasjih in po razgrnitvi bomo spet dali v branje vsebino tega. Kako bo to teklo? 
 
Predlagatelj: svetnik Valter Vodopivec 
Samo malo. Ni res. Mi danes sprejmemo odlok o spremembi odloka, ki postane veljaven, 
ko je objavljen v uradnem listu potem, ko pridobi vsa potrebna soglasja s strani 
soglasodajalcev. To je postopek. Tako so mi razložili na ministrstvu. Lahko gremo pa 
obraten postopek, kot pravite vi, najprej sklep, potem boste vprašali ministrstvo, potem 
boste pripravili ta odlok, boste še enkrat razgrnili, potem bo prišel France in bo rekel, da 
se ne strinjam, boste spet poslali na ministrstvo in tako naprej. In to se rola. To je naš 
problem v tej občini, da delamo delo zaradi dela, ne zato, da nekaj naredimo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Direktorica? 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Še enkrat. Ne vem, če ste prečitali pozorno to pojasnilo ministrstva. Lahko mestni svet 
sprejme, potem bomo mi točno takšen dokument poslali gor, vendar to je kratek 
postopek, ne pa skrajšan. Če imamo sklep sprejet o tem, da se bo tako spremenil 
prostorski akt, gre pa v skrajšan postopek in takoj začnemo s skrajšanim postopkom 
samo tega dela spremembe. Seveda, če se bo v razgrnitvi, ker to ste povedal, da je treba 
razgrnitev, nekdo pritožil, pač tu nimam nobenega vpliva ta moment. Čeprav ne vidim 
razloga zakaj bi se. Ampak še enkrat, odločitev je seveda vaša. Predlagala sem samo 
nekaj, kar se mi zdi bolj razumno, iz vsega kar smo se tu pač lahko s pravno službo  
posvetovali glede postopkov, ne morem pa mimo vaših predlogov. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Postopkovno, izvolite, svetnica Saksida. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Da bodo stvari bolj jasne. Meni ni čisto jasno, kaj predlagate? Če predlagate, da 
sprejmemo sklep, ali to pomeni, da danes namesto Odloka o spremembi Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu MONG sprejmemo sklep skupaj z že predlaganim 
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besedilom in to gre direktno na ministrstvo? Samo da spremenimo namesto odlok v sklep 
o spremembi odloka? Mene samo zanima, kako bo tekel postopek, koliko bomo 
podaljšali postopek? Samo to me zanima.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razpravo ima svetnik Tomaž Slokar, izvolite. 
 
Svetnik mag. Tomaž Slokar:  
Mogoče bom bolj o vsebini kot o postopku, ker predvčerajšnjim sem imel eno vedenje, 
danes imam drugo vedenje oziroma vidimo, da se ne prav razumemo. Moram pa 
povedati, da sam osebno premalo poznam te postopke. Glede vsebine bi povedal samo 
to in mogoče dopolnil kolega Valterja, ker je dal en primer, če sta dva lastnika in en 
enega plača. V bistvu ne gre za primer dveh privatnih lastnikov, gre izključno za objekte 
javne infrastrukture. Se pravi, ne bi šlo, tako, da ni mogoče komu kaj očitati, da dela za 
kakšen lobi ali karkoli. Gre izključno v prid gradnje javne infrastrukture za potrebe 
občanov, ne da bi imel kdo drugi pri tem kakšne interese. Se pravi, izključno gre za javno 
korist in javno dobro. 
 Povedal bom še to ne glede na to, kako se bomo odločili. Če bo šel tak predlog, 
kot ga predlaga Valter, bom tvegal in ga bom kljub temu podprl, ker mislim, da je v javno 
korist. Kako se bo potem zgodba razpletla, pač bog pomagaj, najbrž se je kakšna napaka 
tudi že naredila v tem mestnem svetu.    

Bi pa povedal recimo konkretno, kaj ta zadeva pomeni. Ravno na primeru 
Gradišča. Na Gradišču se že več let zavlačuje oziroma so pritožbe s kvaliteto, ker 
govorim s tega področja, ki ga poznam, napetosti električne energije. Tam zaradi tega 
problema ni mogoče postaviti ene transformatorske postaje in ljudje se pritožujejo, po 
drugi strani pa objekta ni mogoče zgraditi.  

Tako, da kar se vsebine tiče, mislim, da je stvar korektna, celo ta predlog kolega 
Valterja je manj liberalen kot tisti, ki ga potem predlagate vi v vašem pojasnilu in v tistem 
odgovoru, ki sem ga prejel na mojo svetniško pobudo. Tako, da v bistvu ta predlog manj 
sprošča to zadevo kakor tisti, ki je predlagan potem z vaše strani v tistem rednem 
postopku. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Še pojasnilo vodje oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo. 
 
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Samo da bo malo bolj jasno. Vsekakor se oddelek za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo in celotna občinska uprava vsebinsko absolutno strinjamo s tem predlogom. 
Ta predlog bo seveda, če bo danes kot odlok sprejet, šel na ministrstvo, v nasprotnem 
primeru pa kar smo mi želeli predlagati je to, da bi se danes sprejelo nek sklep, po 
katerem naj občina nemudoma prične s postopkom priprave po skrajšanem postopku. Se 
pravi, začne se pa točno na 46. členu, kjer je treba sprejeti sklep o začetku priprave, to 
vsebino poslati ministrstvu zato, da pridobimo prvo mnenje, javno razgrniti, pripombe, 
dopolnjen predlog, ko drugo mnenje pridobimo in damo v sprejemanje na mestni svet 
samo v tej vsebini, ki je tu že prisotna in spisana. Toliko, da speljemo postopek.   

To je samo naš predlog, odločitev pa je popolnoma vaša. Vsebinsko pa se 
popolnoma strinjamo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Valter Vodopivec, imate repliko. 
 
Predlagatelj: svetnik Valter Vodopivec 
Da, prav kratko. Glejte, oddelek ima v svojih arhivih že več kot eno leto pobudo za to 
spremembo in v enem letu še ni uspel pripraviti te spremembe, jo uveljaviti, zato sem se 
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odločil, da pripravim sam predlog spremembe odloka in gremo po ločenem postopku. 
Sedaj pa bomo pač glasovali in taka kot bo vaša volja, tako bo. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Še kakšna pripomba, pojasnilo? Izvolite, direktorica. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Da, samo s to razliko, da tisti skrajšani postopek, ki je trenutno v teku, ni ciljno usmerjen, 
je skrajšani postopek, da kdorkoli lahko na kakršnokoli sestavino akta da pripombe, 
predloge sprememb. V tem primeru bi seveda tako oblikovali sklep, da bi šli samo v ta del 
in da se ne odpira drugih zgodb. To je pa tudi res, da če se odpira druge zgodbe, ampak 
v takem delu bi pač morali sprejeti predlog, da se začne postopek za ta namen 
spremembe in nobenega drugega namena. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Vodopivec, izvolite, še enkrat. 
 
Predlagatelj: svetnik Valter Vodopivec 
Glejte, da bo vsem plastično jasno. V vašem postopku, če bo eno ministrstvo ugotovilo, 
da ena parcela ni v redu, vrne vse skupaj nazaj in zato so postopki tako dolgi in so 
spremembe, predlogi in pripombe ter kontra pripombe in razgrnitve na vrh razgrnitev. To 
je jara kača.  

Zato predlagam, da se ta del, ki zajema samo tekst, samo besede, sprejme, pelje 
po ločenem postopku, po svojem postopku. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Občinska uprava pravi, da ta razlaga svetnika ne zdrži. Prijavljena na razpravo je še 
svetnica Karmen Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Sedaj po petnajstih razlagah, ko končno razumem, kaj kdo želi, bom še bolj prepričano 
podprla Valterjev predlog. Ne zato, ker sem prepričana, da je 100 % zakonit, tako kot je 
rekel kolega Slokar, lahko, da bomo tudi udarili mimo in bodo rekli, da ni pravi postopek, 
ampak pomislek imam samo eden, če mi danes sprejmemo sklep, ne vemo, kdaj bo 
uresničen. Ne vemo, kdaj bo uresničen, ker je odvisen od občinske uprave. Če pa 
sprejmemo odlok, bo šel na ministrstvo. Lahko se sicer zgodi, da nam ga bo ministrstvo 
zavrnilo in potem bo pač ta sprememba šla v redni postopek spreminjanja OPN-ja. Če bo 
šel pa skozi tako, kot ga je Valter predlagal, bo šel pa bistveno hitreje. Zato ga bom 
podprla.   

Ker če sprejmemo sklep o tem, da bo občinska uprava to pričela, nisem 
prepričana, da bo šlo tako hitro. Ker če bi bili res 100%, da boste to naredili, bi nam za 
danes pripravili predlog sklepa. Dobili smo pa odgovor župana, v katerem nam je rekel, 
da bo to naredil v rednem postopku. Redni postopek je pa to, kar Valter govori. Tisti redni 
skrajšani postopek OPN-ja je zelo širok in tam bo zelo veliko soglasij in župan nam ni 
predlagal sklepa, ampak nam je predlagal, da gremo v redni postopek. Se pravi, da ne 
bomo ničesar skrajšali in mislim, da je boljše, da udarimo mimo in poskusimo, če nam bo 
uspelo s tem.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Pojasnilo, še enkrat direktorica občinske uprave. 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave: 
Samo še eno vprašanje imam preden boste to naprej glasovali. Po našem statutu je 
seveda ko se sprejme odlok, ga je treba objaviti v uradnem listu in začne veljati. Se pravi 
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mi bomo odlok sprejeli, objavili, začel bo veljati, se uporabljati in potem bomo pridobivali 
soglasje ministrstva. Tako je sedaj zasnovano. 
 
Predlagatelj: svetnik Valter Vodopivec 
Direktorica, to je vaša razlaga. Lahko pa spremenimo in napišemo v drugem členu, da se 
ta odlok objavi v uradnem listu po pridobitvi vseh potrebnih soglasij in mnenj in lahko še 
naštevamo naprej tri pikice in ne vem kaj vse, ko bo postopek zaključen. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem. Svetnik Vodopivec, vztrajate 
pri tem predlogu, kot ste ga podal?  
 
Predlagatelj: svetnik Valter Vodopivec 
Da. Resnično pa predlagam popravek 2. člena, da napišemo, da se odlok objavi v 
uradnem listu po pridobitvi vseh potrebnih soglasij in mnenj oziroma po zaključenem 
postopku, da bo krajše, da ne bomo naštevali. 
 
Marko Tribušon, podžupan:  
Dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembi Odloka OPN Mestne občine 
Nova Gorica, skrajšani postopek, predlagatelj svetnik Valter Vodopivec, s 
popravkom 2. člena tako, da se odlok objavi v Uradnem listu RS po zaključenem 
postopku. Glasujemo. 
 
Od 25 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, 
Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, 
Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, 
Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 

Odlok je bil soglasno sprejet.  
 
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda. 
 
 
 
13. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu Javnega zavoda za šport Nova 
Gorica 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite.  
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
V letu 2016 so bile sprejete obsežne spremembe aktov o ustanovitvi Javnega zavoda za 
šport Nova Gorica in posledično je bilo potrebno spremeniti tudi določila statuta javnega 
zavoda. Statut ureja natančno organizacijo zavoda, organe, njihove pristojnosti in način 
odločanja ter druga vprašanja pomembna za upravljanje, dejavnosti in poslovanje 
javnega zavoda. Statut je sprejel svet javnega zavoda, po zakonodaji pa mora soglasje 
podati tudi ustanovitelj, torej mestni svet. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbor za kulturo, šolstvo in šport? 
 
Tatjana Krapše, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Da, se strinjamo. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Podpirate, ostali odbori tudi nimajo pripomb. Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. 
Svetnik Simon Rosič, izvolite. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Bom zelo kratek in bom samo izrekel pohvalo mojemu svetu zavoda, da je odgovorno 
pristopil k zadevi in enega od glavnih temeljnih aktov tudi pripravil tako, da je sedaj 
trasirana pot za dobro delo naprej.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Na razpravo ni več prijavljenih, zato razpravo zaključujem.   
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu Javnega 
zavoda za šport Nova Gorica. Glasujemo. 
 
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon 
Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, 
Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
14. točka je bila umaknjena z dnevnega reda, tako, da prehajamo na 15. točko.  
 
 
 
15. točka dnevnega reda 

Predlog sklepa o seznanitvi s Projektom za uvedbo in izvedbo 
participativnega proračuna MONG za proračunsko leto 2018 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim predsednika komisije za obrazložitev in pojasnila. 
 
Poročevalec: Tomaž Jug, predsednik komisije za sestavo participativnega 
proračuna 
Predlanskim koncem leta smo na mestnem svetu sprejeli proračune za 2017 in 2018, kjer 
je bilo tudi vključeno noter 250.000,00 EUR za izvedbo participativnega proračuna. Na 
podlagi tega našega sklepa je župan imenoval komisijo, kjer je bilo pač meni zaupano 
vodenje te komisije, zato, da ta postopek speljemo. 
 V preteklih mesecih smo se v komisiji sestali petkrat in smo oblikovali en program 
dela, kako čim bolje speljati participativni proračun. Ker gre za dokaj kompleksno 
tematiko in za nekaj kar do sedaj v naši občini nismo poznali in ker gre za projekt, ki je 
kljub vsemu pomemben, saj predstavlja skoraj 1 % proračuna, bi bilo prav, da vas najprej 
seznanim s tem, kaj participativni proračun sploh je. Vem, da ste dobili gradivo, ste si ga 
pogledali, a kljub temu bi želel podati še nekaj pojasnil. 
 V osnovi gre za mehanizem neposredne participacije pri odločanju, kako se deli 
sredstva. O tem smo nekaj že slišali v preteklosti, ampak v praksi kaj to pomeni? To 
pomeni, da vsak občan, vsak prebivalec mestne občine s stalnim ali začasnim 
prebivališčem, lahko predlaga nek projekt, za katerega neposredno vsi ostali občani 
glasujejo. Na takšen način tisti projekti, ki dobijo dovolj glasov, neposredno gredo v 
izvedbo. Sedaj ta mehanizem je malo drugačen od ostalih mehanizmov, ki smo jih do 
danes pač uporabljali, zato, ker daje možnost dejansko vsakemu, da lahko nekaj 
predlaga in daje pač neki skupini občanov možnost, da en projekt izglasujejo in tisti gre v 
izvedbo. Zato, da bi te postopke čim bolje izpeljali, smo želeli vključiti dejansko vse tiste, 
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ki so tako ali drugače danes vključeni v mehanizme odločanja, to pomeni mestno občino, 
to pomeni krajevne skupnosti in to pomeni tudi mestni svet. Zato tudi danes to tu 
predstavljam. Predstavljamo vam način, kako nameravamo mi speljati cel projekt. 
 Projekt smo zasnovali tako, da smo nekako izbrali štiri, pet območij znotraj 
mestne občine, ki povezujejo po štiri krajevne skupnosti. Izbrali smo jih tako, da smo 
dejansko povezali krajevne skupnosti, ki že danes delujejo nekako, kjer se občani prosto 
gibljejo znotraj tega območja in imajo neke skupne interese. Ta proračun 250.000,00 
EUR smo razdelili na način, da dejansko mesto Nova Gorica s primestjem, to se pravi 
Solkan, Rožna Dolina in Kromberk prejmejo 70.000,00 EUR, ostale skupine prejmejo po 
45.000,00 EUR vsaka. Sedaj mesto na tak način in primestje sicer ima največji delež 
proračuna, ampak, če vzamemo z drugega vidika, večina sredstev se razdeli na 
podeželje. To je bil tudi naš cilj, ker bo mesto deležno sredstev EZTS-ja in sredstev 
Trajnostno urbane strategije, da dejansko se tudi preko tega mehanizma malo močneje 
podpre podeželje, zato, da se tudi tam lahko speljejo neki smiselni projekti.  
 Kaj je pomembno tu razumeti? Zakaj območja, zakaj ne krajevne skupnosti? Na 
tak način smo oblikovali ta območja in smo dejansko obsegli to, da lahko več krajevnih 
skupnosti ustvari večje projekte. Ker če bi ta sredstva razdelili na posamezne krajevne 
skupnosti, bi na vsako krajevno skupnost odpadlo relativno malo denarja in še ti ključi 
delitve bi bili zelo različni. Na takšen način smo oblikovali območja, kjer prebivalci teh 
območij gledajo za interes območja, ne gledajo za interes krajevne skupnosti. Proces 
predlaganja samih projektov se bo začel v maju in v maju se bodo dejansko začele tudi 
delavnice. Komisija bo obiskala vseh pet območij in vsem občanom predstavila, kako 
proces participacije deluje. 
 V ta namen bomo izdelali tudi brošure, kjer bo jasno navedeno, kakšni so 
postopki, datumi in načini prijave in te brošure bo dobilo vsako gospodinjstvo v občini. Že 
med temi predstavitvami bo potekalo tudi zbiranje projektov. Na posebni prijavnici, ki je 
tudi v prilogi v vašem gradivu vidite, kako enostavno je dejansko oddati en predlog. 
Enkrat, ko bo ta predlog oddan in posredovan občini, bo pa začel postopek tehnične 
preverbe tega gradiva. Vsak projekt bo najprej preverjen z vidika tehnične ustreznosti. To 
pomeni, ali se lahko izvede na nekem območju ali ne in če ustreza drugim kriterijem, ki so 
pač noter v gradivu. Ko bo komisija pregledala te projekte in ko bodo vsi ustrezni, gredo 
na glasovanje. Glasovanje bo potekalo predvidoma po počitnicah, se pravi v septembru, 
oktobru in glasoval bo lahko vsak občan mestne občine s stalnim ali začasnim 
prebivališčem. Glasovanje bo potekalo na krajevnih skupnostih. Se pravi, da bo vsaka 
krajevna skupnost imela odprto eno volišče, kjer bodo ljudje glasovali. Tisti projekti, ki 
bodo dosegli največ točk do skupne kvote, ki je predvideno za neko območje, bodo šli 
neposredno v izvedbo. 
 To pomeni, da bomo na decembrski seji mestnega sveta potrjevali in tudi 
predstavili vse projekte, ki so bili skozi neposredno demokracijo izbrani in kateri dejansko 
gredo v leto 2018 v izvedbo. Tako, da na tak način pričakujemo, da bomo dosegli nekaj 
učinkov, ki jih z drugimi mehanizmi ne moremo. To v praksi pomeni, da dejansko vsak 
občan, ki ima neko željo v svojem lokalnem okolju speljati nek projekt, ima to možnost 
storiti neposredno skozi proračun mestne občine. Ta sredstva ne najedajo sredstev 
krajevnih skupnosti. To pomeni, da imajo krajevne skupnosti še vedno svoje proračune. 
Tu gre dejansko za dodatna sredstva, ki so namenjena direktni participaciji občanov pri 
proračunu. Ta proces participacije dejansko tudi ne odvzema pristojnosti krajevnim 
skupnostim zato, ker so vsi projekti omejeni navzgor z vrednostjo 20.000,00 EUR in 
projekti, ki so že v planih krajevnih skupnostih, ne morejo pač kandidirati za ta sredstva. 
 Mi smo dejansko vse te predpostavke, vse načrte preverili s vsemi krajevnimi 
skupnostmi, organizirali smo eno skupno srečanje, pozvali smo krajevne skupnosti k 
pripombam in mislim, da smo uspešno nekako razrešili vse dvome in vprašanja, tako, da 
je sedaj pred vami dokument, ki je plod dela naše komisije v preteklih petih, šestih 
mesecih in kateri po moji oceni predstavlja zelo dober temelj, da tako kot recimo Občina 
Komen, Občina Ajdovščina, kjer so participativen proračun že uspešno izpeljali in so bili  
zadovoljni, dejansko to naredimo tudi v naši občini.  
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Za kakršnokoli vprašanje sem vam pa na voljo.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo. Odbori? Niso imeli pripomb. Se opravičujem, odbor za krajevne 
skupnosti, izvolite. 
 
Anton Peršič, predsednik odbora za krajevne skupnosti: 
Odbor za krajevne skupnosti je obravnaval to točko in postavil tudi vprašanje, dobil 
odgovore in smo mnenja, da gre lahko naprej v tej fazi.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Prvi prijavljen je svetnik Jožef Leban. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Torej, naša svetniška skupina Soča ne podpira ta participativni proračun. Meni namreč, 
da predlagan proračun zajema manj kot 1 % proračuna Mestne občine Nova Gorica, to je 
0,7%. Predlog predvideva, da bi 250.000,00 EUR po predpisanem postopku in kriterijih 
razdelili na pet območij oziroma devetnajst krajevnih skupnosti. Postopki, ki predvidevajo 
celo glasovanje, so komplicirani, zahtevni in zahtevajo veliko administrativnega opravila, 
učinek bi bil pa minimalen.   

Najvažnejši razlog za nasprotovanje pa smo videli v dejstvu, da se s tem 
razvrednotijo krajevne skupnosti in njihovi sveti. Če so krajevne skupnosti aktivne, 
podobni postopki brez administriranja potekajo že sedaj, predlog investicij se sprejme na 
svetu krajevne skupnosti v okviru letnih planov in posreduje mestni občini. Skratka ima že 
sedaj vsak prebivalec ali prebivalka občine možnost oblikovati poslovno investicijsko 
politiko v okolju kjer živi. 
 Poleg tega pa ugotavljamo, da ni še ustrezne zakonodaje, ki bi poznala ta inštitut, 
zato predlagamo, da se počaka na ustrezno zakonodajo in se potem pripravi predlog 
takega proračuna, ki bo bolj enostaven in bolj življenjski, kot so pa ti vsi postopki.  

Po našem gre za drobljenje sredstev in to je pa moje osebno mišljenje, da gre 
verjetno tudi za predvolilne poteze, ki se bodo začele v letu 2018.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, predsednik komisije. 
 
Tomaž Jug, predsednik komisije za pripravo participativnega proračuna: 
Najprej glede zakonitosti. Res, da ni zakona, ki bi izrecno ta proces nekako predvideval, 
ni pa tudi nobenega zakona, ki bi ga dejansko prepovedoval. Tako, da kar smo preverili 
ni nobene zakonske podlage, kjer bi mi lahko bili v prekršku. To, da so že vsaj tri ali štiri 
občine v Sloveniji tak isti, podoben proces speljale brez nobenih posledic, mislim, da to 
tudi kaže na dobro prakso, tako, da se s tem ne morem strinjati.   

Druga stvar glede same participacije oziroma preglednosti postopka. Postopek 
smo poskusili res čim bolj poenostaviti. Glede na to, da gre za novost, bo v letošnjem letu 
v vsakem primeru potrebno več informiranja zato, da ljudje ta mehanizem spoznajo, v 
kolikor bo uspešen, verjamem, da se bo ta dobra praksa nadaljevala v naslednjih letih in 
bo informiranja definitivno manj. 
 Glede samega zbiranja predlogov je postopek zelo enostaven, saj vsak občan 
odda predlog lahko po elektronski pošti, ali pa ga prinese na občino in glede glasovanja 
smo pač izbrali najenostavnejši možen način, ki je trenutno uveljavljen tudi za druge 
enostavnejše volitve, tako, da se bo pač en dan, eno nedeljo temu namenilo, kjer bodo 
pač ljudje glasovali, kjer bodo komisije zbirale te  glasovnice in potem imamo še štetje. V 
naslednjih letih mislim, da bo tudi možna elektronska prijava, se pravi elektronsko 
glasovanje. Ker te prakse v svetu že nekje uveljavljajo, mogoče bomo celo ugotovili, da 
se bo dalo to tudi pri nas že speljati.  
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Glede samih pristojnosti krajevnih skupnosti bi pa to rekel. Mi smo nalašč omejili 
proračun za en projekt na 20.000,00 EUR, tako, da tu definitivno ne bodo šli veliki projekti 
skozi, bodo lahko šli pa pomembni projekti za neke skupine ljudi. 
 To, da se jemlje pristojnosti krajevnim skupnostim ne verjamem, ampak mislim, da 
se daje priložnost ljudem, da na enostavnejši način izrazijo neko mnenje, neko željo in da 
pridejo do nekega projekta, ki je lahko sicer manjše vrednosti, ki je lahko za krajevno 
skupnost tudi manj pomemben, ali pa nepomemben, ampak dejansko je za posameznike, 
ki živijo v nekem okolju veliko vreden in to je to, kar ta mehanizem dejansko omogoča. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Na vodjo svetniške skupine Lebana ima repliko svetnik Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Saj večino je že odgovoril kolega, ki je vodil to skupino.  

Kompleksnost postopka je del tega, da je participativni proračun nekaj čisto  
konceptualno novega. Tu spreminjamo obliko participacije ljudi pri odločanju v naši 
lokalni skupnosti. Odločitev danes o tem projektu je predvsem odločitev, ali želimo to 
mestno občino približati občankam in občanom te mestne občine in jim dovoliti, da 
soodločajo o tistem bistvenem delu odločanja na tej občini in to je proračun. To je en mali 
korak, ki bo zahteval ogromno vložka v tej fazi in potem v naslednjih letih, če se bo 
zadeva obnesla. V sosednjih občinah smo videli, da se je v večini primerov zadeva 
zadovoljivo obnesla, če pomislimo, da je to tako velik konceptualni preskok.  

Kar zadeva manipulacijo volitev, bom potem pri razpravi še kaj dodal, ne moremo 
pa mimo tega, da se volitve manipulira tudi skozi krajevne skupnosti. Vidimo v določenih 
primerih. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razpravo ima svetnica Karmen Saksida, izvolite. 
 
Svetnica Karmen Saksida: 
Najprej samo eno prav kratko repliko. Kolega Jug, noben projekt krajanov ni 
nepomemben za krajevne skupnosti. Samo dajte biti malo pazljivi in spoštljivi do tega, kar 
krajevne skupnosti počnejo.  

Če grem k participativnemu proračunu. Moj edini pomislek je, da namenjamo 
premalo sredstev. Tisti, ki ima malo izkušenj, ve, da 20.000,00 EUR so zelo majhni 
projekti in vsaj za podeželje vam, da vsak projekt, ki bi si ga krajani želeli, bi močno 
presegel to številko. Zato bi si jaz želela, da bi bilo bistveno več denarja in bi tudi malce 
obrnila tisto razdelitev sredstev, ker bo mesto zelo veliko dobilo skozi TUS, ampak dobro, 
se ne bom spuščala v te detajle.  
 Imam eno zelo konkretno vprašanje v zvezi s podajanjem predlogov. Vi pravite, 
da je zelo enostavno, sama pa pravim, da ni tako zelo enostavno oceniti vrednost 
investicije. Zato sprašujem, ali bo kdo na občinski upravi, ki bo na voljo občanom, ki bodo 
imeli neko idejo in nek projekt, da jim bo pomagal pri oceni investicije? Ker je zelo 
vprašljivo za kakšen projekt gre in ni vsak občan najbrž vešč priprave in izpolnitve takega 
obrazca, sploh na tem delu koliko je neka investicija vredna. Mislim, da bo povprečen 
občan to težko naredil. 
 
Tomaž Jug, predsednik komisije za pripravo participativnega proračuna: 
Najprej moje iskreno opravičilo glede pomembnosti projektov. Se strinjam.  
 Glede same pomoči občanom bo na voljo elektronski naslov, na katerega se bo 
lahko vsak občan obrnil z vprašanji, na voljo bomo pač mi člani komisije, kjer bomo 
dejansko na teh predstavitvah odgovorili na vsako tehnično vprašanje. Glede vrednotenja 
samih projektov bomo pozvali vse občane, naj poskusijo po lastni možnosti se čim bolj  
pozanimati, koliko bi nek projekt stal. Lahko tudi vprašajo koga za kakšen predračun ali 
kakšno ponudbo. Na koncu pa bo vsak projekt, ki bo tehnično ustrezen, šel skozi sito na 
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občini, kjer bo dejansko občina preverila ali so tista sredstva, ki jih nekdo navaja realna, 
ali niso realna. To ne pomeni sedaj, da bo nekdo rekel, namesto 450,00 EUR bi to moralo 
biti 520,00 EUR, ampak, če bo znotraj tistega proračuna bo to šlo skozi, sicer bodo pač 
deležni popravkov. Predvideli smo tudi možnost, da več občanov predlaga podoben 
projekt, v tem primeru bi šli v združevanje, ker bi predlagali mi, da se več pobud dejansko 
združi v eno, s tem bi pridobila večje možnosti za to, da je izbrana.   
 Dejansko je en pomemben faktor še to, da karkoli se postavlja na teren, se pravi, 
da ni nek projekt, ki je ne vem umetniške narave, ali pa ne vem dogodek ali kaj takega, 
mora stati na občinskem terenu oziroma na nekem terenu, ki ima soglasje. Tu bodo pač  
tudi občani morali biti pozorni, ker to je izključujoč pogoj, kjer lahko projekt tudi pade, če 
ni tehnično izvedljiv. Ampak tu bo imela občina približno dva do tri mesece časa zato, da 
bo vse te projekte temeljito pregledala in bila tudi v stiku s prijavitelji. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Osebno pozdravljam ta projekt, še posebej me veseli dejstvo, da se nagovarja tudi mlajše 
občane.   

Vendar bi želel predlagati avtorjem tega paketa dokumentov, če jim tako rečemo, 
da poskušajo zadeve bistveno, bistveno bolj poenostaviti. Namreč od enega petnajst 
letnika danes pričakovati, da bo izpolnil teh pet točk pri prijavi, potem pa še pet alinej, da 
bo znal to vse artikulirati in opisati, je po moje preveč. Zagotovo je pa plus oziroma dobra 
stran tega projekta, da na ta način poskušamo animirati mlade, da se začnejo ukvarjati 
tudi z  družbenim življenjem v naši občini ali z aktivno vlogo občanov te mestne občine.  

Zato resnično apeliram, da močno razmislite in dajte skoncentrirati, ali pa 
zmanjšati na minimum te napotke, te pogoje. Saj se potem da ko pridejo predlogi, morda  
tudi s pomočjo strokovnih služb na občinski upravi detajlneje razdelati in pa videti kaj je, 
kaj pije vodo, kaj ne. Ker itak gre potem na vaši komisiji na neko sito, če sem prav 
razumel in tam boste pa lahko strokovnjaki znali tudi vse tiste predloge, ki ne bodo prišli v 
poštev, bi bilo korektno do njih, da se te predlagatelje seznani z razlogi, zakaj niso bili 
uspešni, da morda spremenijo kaj pri njihovi prijavi in temu predlogu in na naslednji rundi 
ali pa na naslednjem krogu, ali naslednjem letu morda ponovno poskusijo. To bi po 
mojem mnenju spodbudilo pri mladih neko zanimanje, da se vključijo v ta del našega 
življenja. Toliko z moje strani. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednji prijavljen je svetnik Aleš Dugulin. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
To bi bil zame konkreten predlog in ne improvizacija, če bi namenili participativnemu 
proračunu dva milijona in pol in ne samo 250.000,00 EUR. Mislim, da boste s tem še 
enkrat naredili zmedo v krajevnih skupnostih in zameglili dejanske investicije, ki bi jih 
občina morala tu izvesti. Upam, da ne boste vi in komisije in projekti  že za ideje porabili 
polovico teh sredstev. Sprašujem še, kje boste dobili denar za ta participativni proračun? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, predsednik.  
 
Tomaž Jug, predsednik komisije za sestavo participativnega proračuna: 
Sredstva za participativni proračun so rezervirana v proračunu in smo jih na tem 
mestnem svetu sprejeli lani. Tako, da pač o višini sredstev smo vsi mi nekako soglasno 
odločali. Kje bomo dobili sredstva v proračunu, ki smo ga pač skupaj potrdili, koliko bo 
stal proces participativnega proračuna, se pravi samo tehnično izvajanje, predvidevamo, 
da bo šlo nekaj tisoč evrov v ta namen, saj je potrebno pač dostaviti brošure, spletna 
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stran, informiranje, razposlati vse te brošure, na koncu tudi volitve bodo nekaj stale, 
ampak to je zgolj en delež tega kar so sredstva namenjena za proračun in ta delež ne 
najeda sredstev participativnega proračuna, tako, da 250.000,00 EUR neto je strošek, ki 
bo namenjen projektom. Drugo so pa stroški, ki jih nosi mestna občina v okviru rednih 
aktivnosti, ki jih tako ali drugače tudi še izvaja.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prijavljena na razpravo je svetnica Tatjana Krapše, izvolite. 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Pred časom, ko smo se pogovarjali o tem, recimo temu projekt, sem rekla in ponovno bi 
razmišljala takole, kot je Klemen že prej omenil. Ta zadeva je zagotovo z moje strani tudi 
pohvalna in dobrodošla in končno, ampak vendarle ponavljam, to zares zahteva en velik 
miselni preobrat v  ljudeh. To se pa ne zgodi tako, da nekomu nekaj predstaviš in potem 
je že moje in sedaj bom že začel delati. To je moja skrb pri takšnem načinu, kot sem ga 
sedaj slišala. Odlično, da bo ta komisija šla v vseh teh pet skupin predstaviti. Imeli bodo 
ljudje možnost in priložnost takrat razčiščevati, razumevanje in tako, vendar iz izkušenj 
vem, da vsaka taka velika zadeva, ki zahteva miselni preobrat, nujno potrebuje čas, vsaj 
v eksperimentalnem delu pravimo temu pilotiranja in ta čas mi tu manjka.   

Kar pomeni, da ta komisija ali kdorkoli pač mora prvič, ne samo biti na razpolago, 
ampak ne vem dve leti, tri leta, ne vem koliko časa, da se vsaj nekajkrat tisti, ki bodo, 
bomo imeli možnost soudeležbe pri odločanju, biti ves čas z vami tam, ne takrat, ko 
nekdo pokliče, ko pošlje mail. Marsikomu se niti sanja ne, kako napisati elektronsko 
sporočilo, verjemite mi. Vidim na področju, kjer mislim, da smo prepričani, da ljudje znajo 
uporabljati IKT in digitalno, da so pismeni, pa daleč od tega. Ne morejo, ne znajo, zato  
način sam uvajanja spremembe je tisti, kar mene najbolj skrbi. 
 Druga stvar pa je že bilo povedano in se opravičujem, ampak tudi sama 
razmišljam o tem procentualnem deležu proračuna. Zakaj? Od kod ta omejitev? Toliko za 
participativni proračun. Ali je res to dovolj? Zakaj taka odločitev? 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Izvolite, predsednik. 
 
Tomaž Jug, predsednik komisije za pripravo participativnega proračuna: 
Tudi v drugih občinah naključje ali ne naključje so nekako šli v približno podoben procent, 
se pravi nič cela in nekaj procenta proračuna..Sam si mislim v resnici, da je to za prvič 
primerno. Tudi sam bi si želel videti, da bi v prihodnosti ta proračun rasel, to je v bistvu na 
nas svetnikih, ki bomo potrjevali proračun za 2019 oziroma tisti, ki bodo za 2019. Torej 
tam se bodo odločali in mislim, da se bodo odločali na podlagi rezultatov te prve izvedbe. 
Tako, da mislim, da je pomembno, kako bomo pri tem postopali, koliko bomo uspešni.  

Ne bi pa podcenjeval občanov v smislu ene formalne ovire, kot je recimo 
prijavnica. Danes šestnajst letniki vozijo avtomobil, zato morajo opraviti določene teste, 
sam sem pri petnajstih letih programiral, ne vem, vidim fante, ki prihajajo tudi v podjetja 
na prakso in dekleta jasno, ki so brihtni in si mislim, da tam je kjer je volja, tam je pot in 
tisti, ki je res zainteresiran, da nekaj spelje, bo sedaj imel na voljo mehanizem, ki ni 
pretirano zakompliciran. 
 Bomo pa vzeli na znanje te pripombe in bomo videli, če se da kjerkoli karkoli še 
poenostaviti. Mogoče z digitalno prijavnico, ne vem, bomo videli. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Repliko ima svetnik Valter Vodopivec, izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
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Repliciram moji predhodnici, ker izpostavlja problem miselnega preskoka. Verjemite mi, 
ne podcenjevati naših občank in občanov, ne mladih in ne starih. Zelo hitro bodo 
razumeli, zakaj se gre, tako, da tu je strah neupravičen.   

Se pa ne strinjam s kolegom, ko pravi, da šestnajst letniki vozijo avto, šestnajst 
letniki bodo težko izračunali koliko stane neka investicija v neko zgradbo, pa tudi če znajo 
voziti avto in tudi če znajo programirati igrice, zato še enkrat vztrajam pri svojem 
predlogu, da je potrebno te prijavnice bistveno, bistveno poenostaviti. Vi, ki ste pa 
komisija, se boste pa potrudili skupaj s strokovnimi službami, da boste to pravilno 
ovrednotili, pa ugotavljali kaj je to javni interes, družbeno koristno, pa ne vem kaj vse. 
Predloge je pa treba vzeti vse v obzir. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednja replika, Jožef Leban, izvolite. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Vidite, pa smo tudi v našem mestnem svetu dočakali, da sta dve svetniški skupini, ki sta 
si ves čas diametralno nasprotni, končno stopili skupaj in to pred volitvami, vrgli malo 
peska v oči volivcem in pač pripravili en predlog, kjer bodo iskale glasove istih volivcev. 
Se mi zdi, da je tudi to za pozdraviti.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Naslednjo repliko ima svetnica Tatjana Krapše. Se opravičujem, predsednik, izvolite. 
 
Tomaž Jug, predsednik komisije za pripravo participativnega proračuna: 
Če je to za dobro ljudi, pa naj bo tako. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Mislim, da se počasi oddaljujemo od bistva. Tatjana Krapše, imate repliko na koga? 
 
Svetnica Tatjana Krapše: 
Bom zelo, zelo kratka. Niti pomotoma ne bi rada bila razumljena, da podcenjujem 
kogarkoli. Ampak vsak človek razmišlja in oblikuje svoj miselni koncept na osnovi 
izkušenj. Moje izkušnje so mi povedale in mi povedo, da je velika heterogenost med 
ljudmi. Ljudje zelo različno zmoremo, različno funkcioniramo in če imamo participativni 
proračun, potem je participacija slehernika in je prav, da razmislimo še kakšen korak, da 
res pride do vsakega posameznika vse, o čemer lahko odloča. Samo to. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Svetnica Damjana Pavlica ima tudi repliko. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Rada bi povedala, da sem govorila z županom Občine Komen in mi je povedal, da so bili 
ljudje navdušeni nad tem proračunom, namenili so za to 60.000,00 EUR in so jih porabili 
takoj. Videli so take stvari, ki jih drugače tudi krajevna skupnost sama ne vidi, sodelovali 
so mladi, tisti projekti, ki niso šli tisto leto skozi, so že namenjeni za naslednje leto.   

Dajmo tudi mi nekaj narediti, da teh 250.000,00 EUR prav porabimo in mislim, da 
ni treba, da si sedaj očitamo za volitve in ne vem kaj, dajmo podpreti tisto, kar je prav.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razpravo ima svetnik Klemen Miklavič, izvolite. 
 
Svetnik dr. Klemen Miklavič: 
Razpravljam v imenu svetniške skupine in izpuščam tisto, kar je bilo že povedano, da 
bomo končali hitreje, začenjam pa s pohvalami.  
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Se pravi, osvetljujem en drugi aspekt tega projekta. Spet imamo en primer, danes 
že drugi dobre prakse, ki jo velja posnemati. Se pravi, imamo skupino, ki se je sestala z 
različnih vod in se poenotila okrog politično pomembnega projekta in tudi pomembnega 
projekta z vidika dela, urejanja javnih zadev v našem prostoru. Pohvala velja vsem 
članom komisije, pohvala pa velja tudi kabinetu župana, pravzaprav vodji kabineta 
Andreju Markočiču, ki je, tako pravi naš član komisije, izredno potrpežljiv in je znal z neko 
predanostjo tudi servisirati delo te komisije. 
 Kakor nam je naš član povedal, je komisija naredila veliko dela in veliko je bilo tudi 
terenskega dela. Oni so šli ven, so se srečali s krajevnimi skupnostmi, so si razdelili delo, 
so si zaupali, so si poročali in tudi na podlagi tega prišli do nekih zaključkov. Se pravi, ta 
predlog ni kar tako, ta predlog ima za seboj veliko ur dela svetnikov, med drugim ne 
plačanih, se pravi, niso dobili nobenih stroškov povrnjenih. To je primer dobre prakse, 
kako lahko mestni svet dela, kako lahko producira in kako lahko sodeluje in simbiotično 
pride do rezultatov s kabinetom župana. 
 Drugače pa še eno skepso so mi rekli na sestanku, da moram omeniti.  
Časovnica, sklep, ki je naložil županu, da naj organizira to delovno skupino, je bil sprejet 
17. 12. 2015. Prvi sestanek delovne skupine je bil 3. 11. 2016. Se pravi, skoraj leto dni je 
bilo potrebno zgleda, kot da je šlo za neko namerno zavlačevanje in tu se moram 
pridružiti pomisleku Soče, da pa ni tu kakšne manevrske niše za volilno kampanjo. Glede 
na to, da so se tako lepo poenotili v tej skupini, zaupamo, da do tega ne bo prišlo, ker bi s 
tem porušili ravnovesje in ta dober zgled, ki se je postavil.  

Skratka, podpiramo ta projekt in smo ponosni, da se je tudi Nova Gorica odločila 
za tako drzen korak kot je ta koncept soodločanja občank in občanov.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Aleš Dugulin ima repliko, izvolite.  
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Vprašal bi Klemna, v katerih krajevnih skupnostih je bila komisija, ker v naši Krajevni 
skupnosti Ravnica ni bila? Sem predsednik KS. 
 
Tomaž Jug, predsednik komisije za pripravo participativnega proračuna: 
To bom pa jaz odgovoril. Mi smo v tretjem srečanju komisije, če se prav spominjam, 
sklicali sestanek predsednikov oziroma predstavnikov vseh krajevnih skupnosti in mislim, 
da so se ne bom trdil, da čisto vsi, ampak v veliki, veliki večini udeležili. Tako, da vsi so 
bili povabljeni, vsi so lahko izrazili svoje mnenje, ta mnenja smo upoštevali. Ko smo imeli 
že en osnutek projekta, smo pozvali še enkrat vse krajevne skupnosti zato, da izrazijo 
njihovo mnenje. Dobili smo tri, štiri odgovore, ki so bili pozitivni, dobili smo samo en 
odgovor, ki je bil negativen in sem osebno šel na tisto krajevno skupnost razložiti še 
enkrat koncept. Po tej moji razlagi so sprejeli sklep, da dejansko to podprejo. Tako, da 
kar se mene tiče, so bile vse krajevne skupnosti seznanjene in so se s projektom, kot je 
bil zamišljen, strinjale.  
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razpravo ima svetnica Damjana Pavlica, izvolite. Umika razpravo. Svetnik Anton Peršič, 
izvolite. 
 
Svetnik Anton Peršič: 
O samem predlogu participativnega proračuna ne bom razpravljal, ker sem že dovolj 
tega izvedel in nimam več pripomb v tem trenutku in ga bom podprl.    

Vprašal pa bi, ali je nujno v točki 6., ko piše, da pravico imajo prebivalci s stalnim 
ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica? Sam se nagibam k temu, da bi 
to pravico imeli samo tisti s stalnim, ker začasni danes so, jutri jih ni. Mislim, da tisti 
projekti ne vem, če so mišljeni, to so neki mehki projekti, ki se bodo delali po vaseh in ne 
vem, če bodo ti ustrezali tistim, ki bodo z začasnim bivališčem. 
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Marko Tribušon, podžupan: 
Predsednik, izvolite. 
 
Tomaž Jug, predsednik komisije za pripravo participativnega proračuna: 
Ta predlog je prišel na pobudo enega od članov in dejansko smo ga kot komisija sprejeli 
za pozitivnega zaradi tega, ker smatramo, da tudi nekdo, ki začasno biva nekje, ima 
pravico kot občan, ker tudi če ima začasno bivališče je v tistem trenutku občan tega 
območja, ima pravico da nek predlog predlaga in da za njega tudi glasuje. V končni fazi je 
to lahko tudi en nov stalen občan v prihodnosti, če se bo počutil sprejetega in 
vklopljenega v to naše okolje. Tako, da to je bilo soglasno stališče komisije in mislim, da 
je pravilno. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Razprave ni več, čeprav je bila zelo prijetna in konkretna glede na to, da nas je danes 23, 
kako šele bo, ko bo 15000 ljudi o tem glasovalo oziroma razmišljalo, tako, da če ni več 
razprave, zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi s Projektom za uvedbo in 
izvedbo participativnega proračuna MONG za proračunsko leto 2018. Glasujemo. 
 
Od 23 svetnikov jih je 18 glasovalo za, 4 proti. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Egon Dolenc, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, 
Miro Kerševan, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana 
Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Karmen Saksida, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Valter 
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
PROTI so glasovali: Aleš Dugulin, Jožef Leban, Edbin Skok, Marko Tribušon. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 16. točko dnevnega reda. 
 
 
 
16. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra nepremičnina parc. št. 
1525/11, 1525/15 in 1525/16 k.o. Prvačina 

 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim vodjo oddelka za pojasnilo. 
 
Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Gre za ukinitev javnega dobra na območju Prvačine. V bistvu gre za prvo fazo 
usklajevanja lastništva zemljišč v sklopu pridobivanja zemljišč za visokovodni nasip v 
Prvačini, tako, da predlagamo svetnikom, da ta predlog podprejo… 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Prosim svetnike, 15. točka je bila zaključena. 
 
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
… in glede na to, da je bila ta točka tudi v preteklosti že predlagana za sejo mestnega 
sveta, bi radi podali tudi informacijo, ki piše v obrazložitvi, da je bilo pridobljeno pozitivno 
mnenje s strani Krajevne skupnosti Prvačina. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Odbor za prostor? 
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Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor: 
Smo podprli predlog vodje. 
 
Marko Tribušon, podžupan: 
Podprli predlog. Ostali odbori tudi niso imeli pripomb. Odpiram razpravo svetnic in 
svetnikov. Razprave ni, zato jo zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – 
nepremičnina parc. št. 1525/11, 1525/15 in 1525/16 k.o. Prvačina. Glasujemo. 
 
Od 23 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, 

Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, 
Stanko Žgavc. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Hvala lepa za udeležbo, pozdravljeni in nasvidenje na majski seji. Hvala lepa in lep 
pozdrav. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.46 uri.  
 
 
 
                  Miran Ljucovič                 Marko Tribušon           
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                  PODŽUPAN                
 
 
 
 

       OVERITELJA ZAPISNIKA: 
 
 
 

________________________________         __________________________________ 
Ljubka Čargo                                                    Stanko Žgavc           
 


