Številka: 900-12/2018-33
Nova Gorica, 19. april 2018

ZAPISNIK
35. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19. aprila 2018 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 28 svetnikov, in sicer: mag. Lara Beseničar
Pregelj, dr. Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban,
Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton
Peršič, mag. Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, mag. Tomaž
Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik
Ugrin, Stanko Žgavc.
Opravičeno odsotna: Tatjana Krapše, dr. Klemen Miklavič.
Odsotna: dr. Robert Golob, Tadej Pišot.
Seji so prisostvovali:
● Matej Arčon, župan
● 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)
● Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor
● mag. Iris Podobnik, direktorica javnega sklada malega gospodarstva Goriške (k 7.
točki)
 Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova
Gorica (k 8. in 9. točki).
Za overiteljici zapisnika sta bili izvoljeni svetnici:
- Karmen Saksida in
- Ana Zavrtanik Ugrin.
Od 25 svetnikov jih je 21 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton
Harej, Ana Jug, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen
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Saksida, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko
Žgavc.
Marko Tribušon, podžupan:
Predlagam, da sprejmemo oziroma z glasovanjem potrdimo današnji predlog dnevnega
reda oziroma z razširitvijo, ki jo predlaga župan. Imamo dodatno točko oziroma pojasnila.
Na sejo so bili vabljeni k točki 7., mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške in k točkama 8. in 9., Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA,
Goriška lokalna energetska agencija.
Župan, izvolite.
Matej Arčon, župan:
Najprej bi predlagal, da z enim aplavzom ponovno pozdravimo našo svetnico Karmen za
spodbudo. Takoj je dobila že funkcijo, overiteljica zapisnika.
Prosil bi vas za razumevanje, pa ne se jeziti, ker sicer še usklajujemo z Občino
Šempeter-Vrtojba. Šlo je za odstop direktorice VIRS-a, v. d. in smo v zadnjih trenutkih
pripravljali gradivo za spremembo akta o ustanovitvi, da se lahko vpiše zakonitega
zastopnika. Predlagal bi, če se strinjate, da bi to točko uvrstili kot zadnjo točko. Tako
boste imeli čas za prebrati. Ne vem pa, če bo Občina Šempeter-Vrtojba, ki ima sejo ob
16.00 uri, tudi to uvrstila na dnevni red. Gre za spremembo akta oziroma dopolnitve
ustanovitve VIRS-a za vpis v sodni register.
Miran je poslal, tako, da imate na elektronski pošti in predlagam, da se pod točko
17. A to uvrsti, sicer bomo en mesec brez podpisnika.
Marko Tribušon, podžupan:
Razpravo ima tudi Aleš Markočič, izvolite.
Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Predlagam, da se umakne prvo alinejo 5. točke dnevnega reda, ki govori o sklepu za
imenovanje direktorja javnega zavoda Goriške lekarne, to pa iz razloga, ker smo danes
prejeli dopis s strani Goriške lekarne. Zapisali so, da so včeraj imeli 4. sejo sveta zavoda
in med drugim sprejeli tudi sklep, ki ga bom prebral: «Postopek o izbiri in imenovanju
direktorja, začet s sklepom št 5/1 na prvi seji sveta zavoda Goriške lekarne Nova Gorica
z dne 19. 1. 2018, se ustavi.«
Marko Tribušon, podžupan:
Mogoče ima še kdo razpravo? Ni več prijavljenih na razpravo.
Najprej dajem na glasovanje predlog predsednika komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, da se prva alineja 5. točke umakne zaradi
razlogov, ki jih je pojasnil. Prosim, da glasujete. Glasujemo.
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za, 1 proti.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban,
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Simon Rosič,
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
PROTI je glasoval: Anton Peršič.
Predlog je bil sprejet.
Kot razširitev dnevnega reda in kot 18. točko dajem na glasovanje predlog, ki ga je podal
župan, za katerega pa potrebujemo najmanj 17 glasov za.
Dajem na glasovanje predlog, da se dnevni red razširi z 18. točko.
Glasujemo.
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Od 25 svetnikov jih je 21 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Karmen Saksida, Edbin
Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko
Žgavc.
Predlog je bil sprejet.
Sedaj pa dajem na glasovanje naknadno gradivo, ki ste ga prejeli, in sicer dodatne
odgovore na svetniška vprašanja in pobude k 2. točki, dodatno gradivo k točki 5.
kjer je podano mnenje lokalne skupnosti k točki imenovanja ravnateljice Vrtca
Nova Gorica in k točki 16. dopolnjeno gradivo, tako, da dajem tudi to na
glasovanje, za katero tudi potrebujemo 17 glasov za. Glasujemo.
Od 25 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, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban,
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan,
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana
Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
Sklep je bil sprejet.
Tudi za 10. in 15. točko dnevnega reda, ker so skrajšani postopki, dajem na
glasovanje. Tudi za to potrebujemo 17 glasov. 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, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban,
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Karmen
Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik
Ugrin, Stanko Žgavc.
Sklep je bil sprejet.
Na glasovanje dajem predlog dnevnega reda. Glasujemo.
Od 25 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, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban,
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan,
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana
Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 34. seje mestnega sveta, ki je bila 15. marca 2018
Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov
Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
Poročilo o izvršenih sklepih
Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
Predlog Sklepa o sprejetju Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške za leto 2017
Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna
energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2017
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz Akcijskega
načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2017 in potrditvi Letnega plana aktivnosti iz
Akcijskega načrta LEK za leto 2018
Predlog Odloka o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v
MONG (skrajšani postopek)
Predlog Sklepa o podaji soglasja k Najemni pogodbi za oddajo poslovnih prostorov
za nedoločen čas v IV. nadstropju stavbe MONG
Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v
MONG 2014-2017, za leto 2017
Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Vrtcu
Nova Gorica in v osnovnih šolah v MONG
Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 javnega
zavoda Kulturni dom Nova Gorica
Predlog Odloka o spremembah Odloka o OPN MONG (skrajšani postopek)
Predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
MONG za leto 2018 – rebalans 1
Predlog Sklepa o podaji predhodnega soglasja KS Kromberk-Loke za menjavo
nepremičnin parc. št. 381/3 k. o. Kromberk za parc. št. 383/6 iste k. o.
Predlog Sklepa o seznanitvi s predlogom Aneksa št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi
zavoda VIRS Primorske, podpisanega dne 6. 9. 2004.

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda.

1.

točka dnevnega reda
Potrditev zapisnika 34. seje mestnega sveta, ki je bila 15. marca 2018

Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Simon Rosič, izvolite.
Svetnik Simon Rosič:
V bistvu bi rad spregovoril v imenu kolega Klemna Miklaviča…
Marko Tribušon, podžupan:
Sedaj smo pri prvi točki in potrjujemo zapisnik.
Svetnik Simon Rosič:
Se opravičujem.
Marko Tribušon, podžupan:
Je mogoče kdo prijavljen na razpravo v zvezi s potrditvijo zapisnika 34. seje? Ni
nobenega, tako, da v tem trenutku razpravo zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 34. seje mestnega sveta,
ki je bila 15. marca 2018. 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, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban,
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan,
Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran
Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
Zapisnik 34. seje mestnega sveta, ki je bila 15. marca 2018, je bil soglasno potrjen.
Prehajamo na 2. točko.
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2.

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

Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Svetnik Anton Perišč, izvolite.
Svetnik Anton Peršič:
Moram se zahvaliti županu in celotni občinski upravi, ki je pač sprejela mojo pobudo in
intervenirala pri izvajalcu oziroma tudi investitorju, da se regulacija potoka, ki gre ob vasi
Osek, uredi do konca. Hvala še enkrat.
Marko Tribušon, podžupan:
Naslednja je svetnica Tanja Pipan, izvolite.
Svetnica mag. Tanja Pipan:
Imela bi samo dve kratki nestrinjanji. Glede kampusa sem pogledala vaš odgovor in sem
razumela, da mestna občina ne načrtuje nadaljnjih aktivnostih pri tem projektu. Sedaj me
samo zanima, če sem to prav razumela? Če sem narobe razumela, me prosim,
popravite. Pri Rafutskem parku sem podala predlog, da bi se Rafutski park odprl za
javnost. V odgovoru ste navedli, da so stroški za ureditev tega parka 800.000,00 EUR. To
verjetno pomeni, da je glede na proračun skorajda neverjetno, da bi ta park odprli v
kratkem času.
Predlagam, da se park odpre takšen kot je, saj je tudi v takšnem stanju zanimiv
tako za občane kot za turiste in poleg tega v proračunu za vzdrževanje parka vsako leto
namenjamo približno 8.000,00 EUR. Predlagam tudi, da se v okviru teh sredstev morda
tudi zaposli eno osebo preko javnih del, ki bo skrbela za urejanje tega parka in odpiranje
vrat in bo tam dejansko vsaki dan. Tako bodo lahko obiskovalci prihajali tja in uživali ter
bo za 8.000,00 EUR ta park odprt.
Marko Tribušon, podžupan:
Naslednji prijavljen je svetnik Edbin Skok, izvolite.
Svetnik Edbin Skok:
Najprej bi se rad zahvalil upravi mestne občine, da je uvrstila spremembo Odloka o
subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica na današnjo sejo.
Kot naslednje pa bi se zahvalil tudi kabinetu župana, da smo dobili odgovore, in
sicer naj pojasnim, skupaj s kolegico Ljubko Čargo sva postavila dve svetniški vprašanji v
zvezi izgradnje vrtca Grgar in izgradnjo centra tehnične dediščine v Lokovcu. Prejeli smo
odgovore, ki jih moramo še preučiti na glavnem odboru in v skladu z mnenjem glavnega
odbora in tudi krajanov Grgarja in vseh krajevnih skupnosti, ki tangirajo vrtec Grgar ter
Lokovca s področja centra tehnične dediščine, bomo ustrezno temu ukrepali.
Marko Tribušon, podžupan:
Naslednji prijavljen na razpravo je svetnik Valter Vodopivec.
Svetnik Valter Vodopivec:
Žal moram ugotoviti, da ni v tej dvorani prisotnega ne župana, ne direktorice občinske
uprave, zato sploh ne vem, ali ima smisel izražati svoje nestrinjanje. Zakaj tak uvod?
Na 29. seji 28. septembra lanskega leta 2017 sem podal pobudo, da se uredijo
dostopi za invalide k lokalom pri tako imenovanem Salonu Meblo. Prvi odgovor na to
pobudo je bil takrat, da ne rečem neprimeren. Na moje nestrinjanje so mi v uradu
direktorja občinske uprave odgovorili, da bo v nadaljevanju dejansko pristojni oddelek
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skupaj z odgovornim projektantom še enkrat preveril možnost ustrezne rešitve, povezane
z dostopom invalidov, prav tako pa se bo kabinet župana skupaj z uporabniki poskušal
dogovoriti, da se zadeva razreši.
Na prejšnji seji prejšnji mesec sem občinsko upravo in župana ponovno spomnil
na to zavezo in jih povprašal kaj je na tem. Tokrat je šla zgodba še korak dlje, niti
odgovorili mi niso na moje vprašanje, ne da bi podali kakšen odgovor, kako bodo rešili,
sploh odzvali se niso.
Nisem še doživel v štirih mandatih tak zaničevalen odnos do svetnika s strani
župana in občinske uprave. Zato protestiram in upam, da bo statutarno-pravna komisija
dala to problematiko na dnevni red na eni izmed njenih sej in sprejela ustrezen zaključek
ali pa stališče in ga posredovala mestnemu svetu v obravnavo.
Marko Tribušon, podžupan:
Vsekakor se strinjamo s tem in bom naložil pristojnim službam, da to čim prej ugotovijo in
odgovorijo. Repliko pa ima tudi svetnica Ana Jug, izvolite.
Svetnica Ana Jug:
Dobila sem odgovor na vprašanje glede onesnaževanja okolja in sem nekako s temi
odgovori kar zadovoljna, razen morda, da je bilo prezrto tretje vprašanje…
Marko Tribušon, podžupan:
Se opravičujem. Svetnica, ali imate repliko na Valterja Vodopivca, ali razpravo?
Svetnica Ana Jug:
Ne, ne.
Marko Tribušon, podžupan:
Razpravo?
Svetnica Ana Jug:
Da.
Marko Tribušon, podžupan:
Ker ste se prijavila na repliko. Dobro, kar izvolite, nadaljujte.
Svetnica Ana Jug:
Nisem pa dobila odgovora na tretje vprašanje, in sicer kako je s sodelovanjem z drugimi
občinami, katerih vplivi iz njihovega območja segajo na območja MONG in obratno. Sedaj
imamo tu en pereč primer, to je Salonit Anhovo, tako, da bi vseeno prosila, da dobimo še
na to odgovor, da vidimo, ali je kaj narejenega na tem področju, ali so kakšni dogovori in
ali so meritve, ki tudi zajemajo to onesnaževanje. Saj veste, da slišimo, da postajamo
smetišče Evrope.
Marko Tribušon, podžupan:
Naslednji prijavljen je svetnik Simon Rosič.
Svetnik Simon Rosič:
Oglašam se v imenu kolega Klemna Miklaviča, kateri je podal na prejšnji seji svetniško
vprašanje v zvezi priprave celotnega hortikulturnega načrta. Občinski upravi se
zahvaljujemo za odgovor in hkrati nas veseli njeno zavedanje o pomenu mestnih dreves
z vidika kakovosti bivanja kakor tudi ohranjanja tradicije, saj je bila Nova Gorica
zasnovana kot mesto v parku. Opozoriti pa moramo na to, da se občinska uprava v
svojem odgovoru pravzaprav ni
opredelila do bistvenega elementa svetniškega
vprašanja, to je do izražene potrebe po izdelavi hortikulturnega načrta, ki bi služil kot
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vsebinsko in strokovno celovit dokument, ki bi upravljanje z mestno drevnino obravnaval
dolgoročno.
Presoja o odstranjevanju dreves ne bi smela potekati zgolj na podlagi ocene o
zdravstvenem stanju posameznega drevesa ter individualnih vlog občank in občanov.
Drevo, ki v našem mestu raste sedemdeset in več let lahko posekamo v nekaj minutah,
njegovo funkcijo pa bo na novo posejano drevo prevzelo šele čez nekaj desetletij, ko bo
doseglo ustrezne dimenzije. Zato je časovna dimenzija upravljanja z mestno drevnino
izjemno pomembna, učinkovito pa jo lahko obravnavamo le, če imamo celovit vpogled v
trenutno stanje mestne drevnine na območju celega mesta, jasno določene cilje ter
ukrepe ter ovrednotene tudi finančne potrebe za njihovo izpopolnjevanje.
Ob tem naj poudarimo še dejstvo, da se pomena dolgoročnega upravljanja z
mestno drevnino zavedajo tako večja kot tudi manjša mesta od Nove Gorice. Ljubljana
ima tako izdelan digitalni register vseh dreves na mestnih površinah v njeni lasti, ki ji služi
kot orodje pri odločanju, Tolmin pa je ravno v letošnjem letu sprejel nov že drugi petnajst
letni načrt upravljanja z mestno drevnino.
Na podlagi naštetega v Goriški.si menimo, da odgovor s strani občinske uprave ni
ustrezen, saj ne odgovarja na svetniško vprašanje. Dejstva, ki so v odgovoru navedena,
pa ne zadoščajo za ustrezno, učinkovito ter dolgoročno upravljanje z mestno drevnino.
Marko Tribušon, podžupan:
Prijavljenih na razpravo več ni, zato drugo točko zaključujem in prehajamo na tretjo točko
dnevnega reda.

3.

točka dnevnega reda
Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

Marko Tribušon, podžupan:
Prvi prijavljeni svetnik je Stanko Žgavc.
Svetnik Stanko Žgavc:
V okviru razprave na 33. seji mestnega sveta pri točki 8. dnevnega reda – Poročilo o
pregledu dela Sveta javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, sem
opozoril na nepravilnosti – to je delovanje sveta zavoda v nasprotju z Zakonom o
uresničevanju javnega interesa za kulturo in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda
Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica.
Nezakonitost je v tem, da svet zavoda ni sklepal pogodbe o zaposlitvi z vršilcem
dolžnosti direktorja, niti dvema direktorjema. Iz zapisnikov sveta zavoda od 15. do
vključno 21. seje, to je od 10. 11. 2016 do 15. 12. 2017, je razvidno, da svet zavoda ni
obravnaval in sklepal nobene pogodbe o zaposlitvi bodisi z vršilcem dolžnosti direktorja
bodisi z direktorjem.
V razpravi sem predlagal, da pristojna služba preveri moje ugotovitve in trditve in
me obvesti. Ker pristojna služba vse do danes tega ni storila, zahtevo ponavljam in
pričakujem strokovno jasen in natančen odgovor.
Svetnik je podal še pismeno vprašanje glede del na Gortanovi ulici.
Marko Tribušon, podžupan:
Naslednji prijavljen je svetnik Aleš Markočič, izvolite.
Svetnik Aleš Markočič:
S strani stanovalcev na Pristavi sem bil seznanjen s problematiko, da kljub prometnemu
znaku, ki prepoveduje vožnjo motornih vozil preko bivšega mejnega prehoda na Pristavi,
le- ta prepovedi ne upoštevajo. Problem je predvsem v tem, saj sta tik ob mejnem
7

prehodu dve otroški igrišči, v kratkem bo tudi otvoritev muzeja v bivši carinarnici in
obstaja velika nevarnost, da bo nekega dne prišlo do tragičnega dogodka. Pred leti je bil
ta prehod zavarovan s primernimi fiksnimi železnimi stebrički, ki niso dopuščali prehoda
za motorna vozila, sedaj pa jih ni več.
Dajem pobudo, da se ponovno namestijo stebrički na lokaciji, kjer so že bili in s
tem preprečimo vožnjo motornih vozil čez ta prehod, omogočimo mirnejše igranje otrok
na igrišču in varnejše sprehajanje in kolesarjenje po poti ob železniški progi Nova Gorica
– Šempeter.
Marko Tribušon, podžupan:
Naslednji prijavljen je svetnik Anton Peršič, izvolite.
Svetnik Anton Peršič:
Prebral bom moje vprašanje. V letih 2012 in 2013 je Mestna občina Nova Gorica s ciljem
povečanja samooskrbe s hrano organizirala predavanje in arhitekturne delavnice na temo
vrtičkarstva v mestu in njeni neposredni bližini.
Podani so bili predlogi, izdelan in sprejet projekt ureditve vrtičkov v Novi Gorici,
smernice in faze izvedbe ter predlog vzorčne ureditve tipskega vrtička, vse s podporo in
sodelovanjem občine. Nosilec projekta je bila Mestna občina Nova Gorica, vendar mi ni
poznano, da bi projekt zaživel po predvidevanjih.
Zato sprašujem, zakaj se ta projekt ne izvaja, ne nadaljuje in kakšen je razlog, da
projekt ni zaživel?
Marko Tribušon, podžupan:
Naslednji prijavljen svetnik Miran Vidmar, izvolite.
Svetnik Miran Vidmar:
3. 4. 2018 je bil sklican sestanek Sveta KS Branik na pobudo krajanov naselja Pedrovo v
Krajevni skupnosti Branik glede infrastrukturne problematike, in sicer:
1. Vzdrževalna dela na cesti do naselja Pedrovo. Cesta je v zelo slabem stanju, potrebno
je cestišče preplastiti, urediti odvodnjavanje, utrditi bankine, odstraniti drevesa, ki nevarno
visijo na cestišče in s tem ogrožajo promet.
2. Oskrba z vodo. Krajani so predstavili težave glede oskrbe s pitno vodo in iz tega sledi,
da je takojšnja rešitev subvencioniranje stroškov dobave v povezavi s predlogom Odloka
o spremembi odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica.
Trajna rešitev je izgradnja 6 km odseka vodovoda od železnih vrat do Pedrovega.
3. Fekalna in meteorna kanalizacija Pedrovo Kaj se da narediti iz projekta kanalizacije
Pedrovo, kateri, če se ne motim obstaja, v povezavi s projektom kanalizacije Branik?
4. Trasa telefonske linije Branik-Pedrovo Nekaj telefonskih drogov je polomljenih, tako,
da je kabel po tleh in po drevesih.
Vprašanj je bilo še več, ampak ta so najbolj boleča in zato apeliram na občinsko
upravo, da takoj pristopi k rešitvi nastalih naštetih zadev.
Marko Tribušon, podžupan:
Naslednja prijavljena na razpravo je svetnica Ana Jug. Izvolite.
Svetnica Ana Jug:
Na pretekli seji je člane mestnega sveta predsednik uprave družbe HIT d. d. seznanil z
oceno poslovanja in strateškimi plani te družbe.
Glede na to, da je družba HIT d. d. oziroma bolje rečeno delnice te družbe, v
večinski lasti države in lokalnih skupnosti, mislimo, da je prav, da mestni svet kot najvišji
organ MONG sledi rezultatom poslovanja in investicijam, vendar mora slediti tudi
ostalemu poslovanju družbe, zlasti tistemu, ki zadeva lokalno skupnost in njene občane.
S tem namenom, zlasti pa, da se ponavlja primer Luke Koper, smo predsedniku
uprave HIT d. d. postavili določena vprašanja s področja delovnih razmerij, na katere pa
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nismo prejeli zadovoljivih in konkretnih odgovorov. Glede na vaše informacije se celo
pojavlja dvom v točnost nekaterih trditev predsednika uprave.
Zato vprašanja ponavljamo in pričakujemo, da bo župan kot zakoniti zastopnik HIT-ovega
delničarja pridobil te podatke in da se bo tako sam kot tudi predsednik NS, Marjan Pintar,
imenovan s strani tega delničarja, opredelil do njih:
1. Koliko je ob redno zaposlenih delavcih, delavcev, ki delajo določen čas, glede na
število vseh delavcev in glede na število opravljenih delovnih ur mesečno?
2. Koliko je ob redno zaposlenih delavcih za nedoločen in določen čas, delavcev, ki
delajo preko agencij za posredovanje delavcev, glede na število delavcev in glede na
število opravljenih delovnih ur mesečno?
3. Koliko je ob redno zaposlenih delavcih za nedoločen in določen čas, študentov, ki
delajo preko študentskih organizacij, glede na število delavcev in glede na število
opravljenih delovnih ur mesečno?
4. Koliko je ob redno zaposlenih delavcih za nedoločen in določen čas, prekarnih
delavcev, glede na število delavcev in glede na število opravljenih delovnih ur
mesečno?
5. Koliko delavcev HIT d. d. glede na to, da gre za dejavnost iger na srečo, prejema
minimalno plačo?
Svetnica je podala še pismeno pobudo glede umika družbe HIT d. d. iz seznama SDH za
odprodajo.
Marko Tribušon, podžupan:
Naslednji prijavljen je svetnik Simon Rosič.
Svetnik Simon Rosič:
Na dnevnem redu današnje seje je tudi sprejemanje sprememb Odloka o
subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica. Z odlokom MONG
ureja subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode za občane, uporabnike, ki nimajo
možnosti priključitve na javno omrežje, ki imajo le vodnjake s kapnico, ali so priključeni na
drug vodni vir. Navedeni odlok pa ne velja za kmetijsko, gospodarsko in obrtno dejavnost
uporabnikov.
Zato se tu odpirata dva problema. 1. Kako poskrbeti za vodo uporabnikom, ki se
uporabljajo s predhodno navedeno dejavnostjo in so v enakem položaju, torej delujejo na
območjih, kjer ni možnosti priključitve na javno omrežje, ki imajo le vodnjake s kapnico,
ali so priključeni na drug, v sušnem obdobju presihajoč vir? Pri tem je zlasti pomembno
vprašanje vode za kmetijsko dejavnost, za živino?
2. Kako odpraviti diskriminacijo v stroških v razmerju do uporabnikov, ki se
ukvarjajo z navedeno dejavnostjo in so priključeni na javno vodovodno omrežje?
Zavedamo se, da je področje, ki ga načenjamo, na sistemski ravni neurejeno,
čeprav je vlada, ko je bila v preteklem letu vpisana pravica do pitne vode v Ustavo,
obljubila, da bo pripravila zakonski okvir in izvedbene akte, česar pa vse do sedaj ni
storila. Kljub vsemu menimo, da je znotraj pooblastil lokalne skupnosti ta problem
mogoče urediti, če ne trajno, zaradi pomanjkanja sistemske ureditve, pa začasno, do
sprejema predpisa na državni ravni.
Zato predlagamo, da občinska uprava v okviru obstoječih možnosti pripravi rešitev
do naslednje seje mestnega sveta, skratka pred poletjem, ki bo odprlo vprašanje oskrbe z
vodo.
Marko Tribušon, podžupan:
Naslednji in zadnji je prijavljen svetnik Gregor Veličkov, izvolite. Ga ni, očitno ni tako
pomembno in s tem to točko zaključujem in prehajamo na 4. točko.
Svetnica mag. Tanja Pipan je podala pismeno pobudo, da se v MONG vzpostavi projekte
mreže izposoje koles in pa pobudo, da se v mestu Nova Gorica uredi pasji park.
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4.

točka dnevnega reda
Poročilo o izvršenih sklepih

Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Pri 4. točki Poročilo o izvršenih sklepih razprave ni, zato razpravo
zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Poročila o izvršenih sklepih. Glasujemo.
Od 24 svetnikov jih je 22 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton
Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan,
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana
Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
Poročilo o izvršenih sklepih je bilo sprejeto.
S tem je 4. točka zaključena. Prehajamo na 5. točko dnevnega reda 35. seje mestnega
sveta.

5.

točka dnevnega reda
Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Marko Tribušon, podžupan:
Prosim predsednika kadrovske komisije.
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
Ker se dosedanjemu svetu zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica izteka mandat, je
direktor omenjenega zavoda Mestni svet MONG pozval, da imenuje nove predstavnike
ustanovitelja v omenjeni svet zavoda. Svet zavoda štejejo štirje predstavniki ustanovitelja,
eden predstavnik delavcev in dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti.
Kadrovska komisija je omenjeno zadevo obravnavala, pregledala vse prispele
kandidature in predlaga mestnemu svetu, da sprejme sledeči sklep: »V svet zavoda Javni
zavod za šport Nova Gorica se kot predstavnika Mestne občine Nova Gorica imenujeta
Anja Ščuka, letnik 1984, iz Nove Gorice ter Aleš Bajec, letnik 1972, iz Solkana.«
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Svetnik Valter Vodopivec, izvolite.
Svetnik Valter Vodopivec:
Rad bi samo slišal, po kakšnih kriterijih je kadrovska komisija glede na to, da je bilo
predpostavljam več prijavljenih, prišla do predloga, ki nam ga je posredovala v sprejem?
Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Lahko samo podam moja stališča. Dobro vemo, da ko vedno govorimo o kriterijih, da
posebno zapisanih kriterijev kadrovska komisija nima in mislim, da jih tudi nikoli ni imela.
Vsak član kadrovske komisije se odloča po svoji vesti, po informacijah, ki jih imajo in
zapisnik kadrovske imate danes verjetno prvič tudi v gradivu, tako, da odločitev je pač
kakršna je bila posameznega člana kadrovske komisije.
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Marko Tribušon, podžupan:
Valter Vodopivec imate repliko, izvolite.
Svetnik Valter Vodopivec:
Torej, predsednik kadrovske komisije, iz vašega odgovora sklepam, da nimamo razloga,
da bi bili prepričani, ali pa da bi verjeli, da so predlagani kandidati najboljši izmed
predlaganih, kajti sam ste rekel, da ste pač izbirali tako, kakor je vsak član komisije imel
predstavo o kandidatih in tako naprej. Se pravi, predlagate mestnemu svetu, da imenuje
predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda pač po nekih subjektivnih kriterijih, ne
glede na to, da niste oblikovali meril, da bi sprejeli najboljše izmed predlaganih
kandidatov.
Marko Tribušon, podžupan:
Ima mogoče še kdo razpravo na to točko? Ne, v kolikor razprave ni, razpravo
zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet zavoda Javni zavod za
šport Nova Gorica kot predstavnika Mestne občine Nova Gorica imenujeta Anja
Ščuka, letnik 1984, iz Nove Gorice ter Aleš Bajec, letnik 1972, iz Solkana.
Glasujemo.
Od 22 svetnikov jih je 18 glasovalo za, 1 proti.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Anton Harej, Ana
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran
Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
PROTI je glasoval: Valter Vodopivec.
Sklep je bil sprejet.
Marko Tribušon, podžupan:
Predsednik, izvolite.
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
Predsednica sveta zavoda Osnovna šola Kozara je mestni svet obvestila, da se
dosedanjemu svetu zavoda izteka mandat in je zato potrebno imenovati novega
predstavnika ustanovitelja v omenjeni svet zavoda. Svet zavoda Osnovna šola Kozara
šteje enajst članov, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, od katerega je en
predstavnik mestne občine, pet predstavnikov zaposlenih in trije predstavniki staršev.
Omenjeno zadevo je kadrovska komisija obravnavala, pregledala prispele
kandidature ter predlaga mestnemu svetu v sprejem sledeči sklep: »V svet zavoda
Osnovna šola Kozara se kot predstavnico Mestne občine Nova Gorica imenuje Urško
Leban, letnik 1975, iz Solkana.«
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Razprave, očitno ni, zato zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v svet zavoda Osnovna šola
Kozara kot predstavnico Mestne občine Nova Gorica imenuje Urško Leban, letnik
1975, iz Solkana. Glasujemo.
Od 24 svetnikov jih je 21 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Anton Harej, Ana
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 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.
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Sklep je bil sprejet.
Marko Tribušon, podžupan:
Predsednik, izvolite še tretjič.
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
Predsednica sveta zavoda Osnovna šola Dornberk je Mestni svet MONG zaprosila za
podajo mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja Osnovne šole
Dornberk. Na razpis, ki je bil objavljen v Primorskih novicah, so se prijavili trije kandidati,
ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
Kadrovska komisija je pregledala vse tri prispele kandidature, tu je še posebej
izpostavila prednost kandidatki Dragici Vidmar, vendar kljub temu predlaga sledeči sklep:
«Mestni svet MONG daje pozitivno mnenje k imenovanju Ksenije Korče, letnik 1974, iz
Pivke, Benedikta Lična, letnik 1968, iz Nove Gorice ter Dragice Vidmar, letnik 1968, iz
Preserij, za ravnatelja Osnovne šole Dornberk.«
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo na podane predloge. Svetnica Karmen Saksida, izvolite.
Svetnica Karmen Saksida:
Samo eno vprašanje predsedniku kadrovske komisije. Če ste posebej izpostavili, da
podpirate dosedanjo ravnateljico, zakaj potem dajete vsem trem pozitivno mnenje?
Potem bi dali enemu pozitivno mnenje in dvema negativno, če podpiramo njo. Rekli ste,
da ste posebej izpostavili njo, ampak sedaj dajemo pa sklep, da podpiramo vse tri. Če
podpiramo vse tri, potem podpiramo vse tri enako. Sedaj tako po zdravi kmečki pameti
damo lahko drugima dvema negativno, če ste že izpostavili, če pač ne bi, bi šlo tako kot
je šlo vedno s tremi pozitivnimi mnenji.
Marko Tribušon, podžupan:
Predsednik, želite kaj dodati? Izvolite.
Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Pričakoval bi, da bi se tudi kdo od kadrovske komisije kdaj javil, konec koncev je pet
članov. Ampak bom povedal, da pri obravnavi vseh treh kandidatur smo posebej
izpostavili, da najboljšo vizijo na podlagi tudi že dosedanjega dela je nam najbolj
primerna kandidatka. Vendar tako kot v večini primerov, ne bom rekel vseh, predlagamo
mestnemu svetu, da poda vsem trem pozitivno mnenje.
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo tudi drugih svetnic in svetnikov. Svetnica Ana Jug, izvolite.
Svetnica Ana Jug:
Povedala bi samo to, da če ste pogledali zapisnik, je Dragica Vidmar dobila največ
glasov. Problem je bil tudi potem, po glasovih poglejte, da ne moreš dati negativno
soglasje nekomu, ki ni nič narobe, ki izpolnjuje vse pogoje. Tako, da tu se kadrovska
komisija postavlja v malo težek položaj. Rešitev tega vprašanja je bilo, da ima največ
glasov Dragica, zato smo tudi njo izpostavili, poglejte glasove v zapisniku, boste videli.
Odločamo pa na podlagi materiala, ki ga imamo. Če je material pomanjkljiv, poskušamo
dobiti še dodatnega, poskušamo poizvedbe in na podlagi tega se to odloča.
Marko Tribušon, podžupan:
Sedaj pa očitno ni več prijavljenih na razpravo. Stanko Žgavc, izvolite.
Svetnik Stanko Žgavc:
12

Torej, svetnica Saksida, na prejšnji seji vas ni bilo, ko je pokalo zaradi podobnega.
Prosim?
Svetnica Karmen Saksida:
Gledala sem vas po televiziji.
Svetnik Stanko Žgavc:
Veste vse, potem dodatnih pojasnil ni potrebno.
Marko Tribušon, podžupan:
Hvala svetniku in svetnici za ta kratek dialog. Se pravi, se strinjata. Svetnica ve vse.
Mogoče ima še kdo razpravo? V kolikor ni razprave, zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da Mestni svet MONG daje pozitivno
mnenje k imenovanju Ksenije Korče, letnik 1974, iz Pivke, Benedikta Lična, letnik
1968, iz Nove Gorice ter Dragice Vidmar, letnik 1968, iz Preserij, za ravnatelja
Osnovne šole Dornberk. 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, Matija Klinkon, Uroš Komel, Jožef Leban,
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan,
Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
Sklep je bil sprejet.
Predsednik, izvolite.
Poročevalec: Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
Predsednica sveta zavoda Vrtec Nova Gorica je Mestni svet MONG zaprosila za podajo
mnenja v postopku imenovanja ravnatelja Vrtca Nova Gorica. Na razpis, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS in Primorskih novicah sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta
razpisne pogoje.
Pri pregledu vse dokumentacije, ki smo jo prejeli na kadrovski komisiji,
predlagamo mestnemu svetu, da sprejme sledeči sklep: «Mestni svet MONG daje
negativno mnenje k imenovanju Leonore Drgan, letnik 1966, iz Gradišča pri Materiji,
Obrov ter Tonje Ferjančič, letnik 1973, iz Ajdovščine, za ravnateljico javnega zavoda
Vrtec Nova Gorica«.
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Svetnica Karmen Saksida, izvolite.
Svetnica Karmen Saksida:
Se opravičujem, boste rekli, da smo sitni, ampak pogrešam obrazložitve kadrovske
komisije, ki bi malo več povedale. Verjamem, vi ste pač napisali, da vas njihovi programi
vodenja niso prepričali. Meni je to malo tako. Pričakovala bi, da bo v gradivu, ker
predpostavljam, da ste vi obravnavali na podlagi njihovih programov, ki ste jih dobili. Če
ste se tako odločili, bi bilo dobro, če bi v dveh, treh stavkih poskušali obrazložiti.
Podobna zgodba je pri točki, ki se je sicer danes umaknila, ker je lekarna sama
ustavila postopek. Napisali ste recimo v utemeljitev »zaradi procesnih napak«. To nam
tako zelo malo pove in enako tu. Dobro bi bilo, če bi nam pač v nekih stavkih vsebinsko
razložili, zakaj nam predlagate negativno mnenje. Velja pa za pozitivna ali pa negativna,
v vsakem primeru bi bilo dobro, da dobimo malo boljše obrazložitve in ne tako zelo
formalistične.
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Marko Tribušon, podžupan:
Hvala svetnici za to pobudo. Predsednik je to sprejel. Prijavljenih na razpravo ni več, zato
razpravo zaključujem in dajem na glasovanje predlog kadrovske komisije o negativnem
mnenju k imenovanju ravnateljice oziroma ravnatelja.
Svetnica mag. Tanja Pipan:
Odgovor na vprašanje, ki ga je postavila kolegica Karmen.
Marko Tribušon, podžupan:
Predsednik, boste podali kakšen odgovor?
Aleš Markočič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Kratka obrazložitev je tu zapisana. Pač, mi smo pregledali programe, ki sta jih dve
kandidatki za ravnateljico vrtca predložili in po pregledu nas ni nobena kot sem omenil,
prepričala z vizijo, vsak je pač sam prebral, kot sem že rekel prej. Osebno lahko rečem,
da v teh dveh prijavah ni razviden nek razvoj teh vrtcev, neke dodane vrednosti kot
ravnatelj oziroma nove osebe, ki bi prišla, katera bi me prepričala, da bi lahko bila
ravnateljice za nadaljnjih štiri oziroma pet let.
Marko Tribušon, podžupan:
Svetnice, ste zadovoljne z odgovori? Deloma. V bodoče bo boljše.
Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da Mestni svet MONG daje negativno
mnenje k imenovanju Leonore Drgan, letnik 1966, iz Gradišča pri Materiji, Obrov ter
Tonje Ferjančič, letnik 1973, iz Ajdovščine, za ravnateljico javnega zavoda Vrtec
Nova Gorica. Glasujemo.
Od 25 svetnikov jih je 16 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Ana Jug, Tomaž
Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič
Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Simon Rosič, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik
Ugrin, Stanko Žgavc.
Sklep je bil sprejet.
S tem je 5. točka današnjega dnevnega reda zaključena. Prehajamo na 6. točko.

6.

točka dnevnega reda
Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto
2017

Marko Tribušon, podžupan:
Gospa Mateja Mislej nam bo podala obrazložitev.
Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD)
Najprej bi se opravičila v imenu direktorice Vesne Mikuž, ki se seje ni mogla udeležiti
zaradi družinskih obveznosti.
V lanskem letu je višina prihodkov znašala 29,57 milijonov evrov. Realizacija
poračunana na prihodkovni strani je tako znašala 90 %, od tega so pa davčni odhodki
predstavljali 62 % vseh prihodkov. Dohodnina je bila realizirana 100 % glede na plan, kar
znaša 15,91 milijonov evrov. Največje odstopanje na prihodkovni strani je pri davkih na
premoženje, ki so bili realizirani v višini 1,57 minjonov evrov, kar predstavlja 40%
planiranega. Večje odstopanje je bilo na račun NUSZ za leto 2017, za katerega so
odločbe zapadle v letošnjem letu. Približno 20 % zavezancev pa je odločbe poravnalo
predčasno. Naj povem, da so v letošnjem letu odločbe v večjem delu poravnane.
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Davki na nepremičnine so bili tako realizirani v višini 800.000,00 EUR. Domači
davki na blago in storitve so bili realizirani 101 % glede na plan, kar skupaj znaša
približno 1 milijon evrov. Nedavčni prihodki pa so znašali 8,9 milijonov evrov oziroma 94
% predvidenega. Na kontu udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja je realizacija
97 %, kar znaša 8,18 milijonov evrov. Največ od tega so prihodki iz naslova koncesijskih
dajatev iger na srečo, kar znaša 4,5 milijona evrov ter povem, da so za 100.000,00 EUR
nižji v primerjavi z letom 2016.
Iz naslova najemnin pa se je v proračun nateklo 2,87 milijona evrov, kar znaša
780.000.,00 več v primerjavi z letom 2016.
Takse in pristojbine so bile realizirane 108% glede na plan. Globe in druge
denarne kazni v višini 64 %, prihodki od prodaje blaga in storitev pa 76 % glede na plan.
Realizacija drugih nedavčnih prihodkov je znašala 478.000,00 EUR, kar predstavlja 73 %
planiranega. Najvišji prihodek iz tega naslova je iz naslova komunalnih prispevkov, ki so
bili realizirani v višini 240.000,00 EUR in kar predstavlja 80 % planiranega.
Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 445.000,00 EUR. Realizacija prihodkov
od prodaje osnovnih sredstev je bila realizirana 100%, kar znaša 190.000,00 EUR od
prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev pa 225.000,00 EUR, kar pomeni polovico
plana.
Prejete donacije so bile realizirane v višini 44 % glede na plan. To so predvsem
prihodki krajevnih skupnosti. Transferni prihodki so bili realizirani 84 % planiranega, kar
predstavlja 1 milijon evrov, to je pač v okviru planiranega in je posledica časovne
dinamike sofinanciranja projektov. Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila realizirana v
višini 611.000,00 EUR, to predstavlja 93 % plana.
Na odhodkovni strani pa je znašala realizacija 29,55 milijonov evrov, to je 88%
plana. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 9,34 milijonov evrov, to je kar 90%
planiranega. Naj pa povem, da se je največ namenilo sredstev tekočim transferjem, ki so
v skupni vrednosti znašali 13 milijonov evrov oziroma 100% planiranega. Največ sredstev
se je pa namenilo za dejavnost javnih vrtcev.
Investicijskim je bilo namenjenih 5,87 milijonov evrov, realizacija je 69 %. Največja
odstopanja na področju investicij v letu 2017 in na proračunski postavki nakupi zemljišč in
stavb, ki so bile realizirane v višini 43 %, drugo največje odstopanje je na nakupu
prostorov in zemljišč na javnih dražbah, ki so bile porabljene v višini 20 % planiranega,
sredstva pa niso bila porabljena, ker ni bilo razpisanih javnih dražb za objekte oziroma
zemljišče, ki bi bilo mogoče opravičiti za nakup z vidika javne koristi.
Največ sredstev se je porabilo na proračunski postavki celovite energetske
sanacije in prenove stavb v višini 1,4 milijone evrov, in sicer se je obnovilo telovadnico
Solkan in vrtec Šempas.
Druga največja postavka je poraba 310.000,00 EUR na proračunski postavki
revitalizacija območja ob nekdanji meji in odvodnik Soča, prestavitev plinovoda se je
izvedla v celoti. Tretja največja realizacija v višini 246.000,00 EUR je na kanalizaciji
Branik za izvedbo izgradnje fekalnih kanalov. Investicijski transferji so bili realizirani v
višini 1,26 milijonov evrov, kar znaša 87% planiranega. Proračunski presežek, in sicer
razlika med prihodki in odhodki je 13.000,00 EUR, zaradi zamika dinamike investicij se
tudi v lanskem letu nismo zadolžili. Povečali smo pa namensko premoženje tako kot
vsako leto, v javni sklad za razvoj malega gospodarstva v višini 121.000,00 EUR. V
naslednje leto se prenaša sredstva v višini 273.000,00 EUR, v to leto.
Mestnemu svetu se predlaga, da se obravnava zaključni račun in se ga po
obravnavi sprejme.
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razprave, najprej odbori. Odbor za gospodarstvo?
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo:
Na odboru smo poročilo obravnavali in se strinjali, da se sprejme.
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Marko Tribušon, podžupan:
Odbor za prostor, predsednik, izvolite.
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:
Imamo podobno mnenje.
Marko Tribušon, podžupan:
Tudi odbor za prostor se strinja. Odbor za socialno varstvo in zdravstvo?
mag. Lara Beseničar Pregelj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo:
Podpiramo.
Marko Tribušon, podžupan:
Obravnavali, nimajo pripomb. Odbor za kulturo, šolstvo in šport?
mag. Tanja Pipan, članica odbora za kulturo, šolstvo in šport:
Tudi nima pripomb.
Marko Tribušon, podžupan:
Tudi nima pripomb. Se pravi, odbori nimajo pripomb.
Svetnice in svetniki, razprava je vaša. Svetnik Simon Rosič, izvolite.
Svetnik Simon Rosič:
Goriška.si je v soboto malo sestankovala in med drugim so aktivisti, ki nekako pokrivajo
področje kulture, izpostavili vprašanje, zakaj je prišlo do tako slabe realizacije pri postavki
10.145, govorimo o postavki sofinanciranja kulturnih projektov, kjer se je na koncu
zadeva ustavila pri številki 36.716,00 EUR.
Marko Tribušon, podžupan:
Kdo bo podal odgovor? Vodja oddelka Marinka Saksida, izvolite.
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti:
V okviru javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov lani kar nekaj društev ni v
rokih podalo poročila in zato jim sredstva niso bila izplačana.
Marko Tribušon, podžupan:
Svetnik Rosič, izvolite.
Svetnik Simon Rosič:
Sprašujem, kaj bi se dalo narediti na tem področju? V bistvu sedaj tako čisto življenjsko
mislim, da se ta društva utapljajo v neki podhranjenosti, kar se tiče kadrov, potem se
enostavno ulovijo v birokratska vprašanja. Kako bi lahko oddelek za družbene dejavnosti
prišel nasproti tem društvom? V preteklosti vem, da je dotična gospa, ki je delala na tem
področju, znala vzpostaviti neko komunikacijo, jih opozorila.
Zavedam se, da je treba spoštovati roke, sprašujem se pa, ali imamo kakšno
življenjsko rešitev, da bi se v prihodnosti temu izognili?
Marko Tribušon, podžupan:
Izvolite, vodja.
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti:
Seveda v okviru javnih razpisov neka merila, kriteriji, omejitve, roki in tako naprej morajo
biti postavljena v zvezi s to zadevo. Na lanskem javnem razpisu je bila široka razprava,
tudi javna. Mi smo se z vsemi prijavitelji na ta javni razpis sestali in se dogovorili, da
bomo letos še posebej pozorni na roke in bomo obveščali, tudi v pogodbi smo dali letos
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še eno posebno določilo, tako, da se res ne bi smelo zgoditi, da se ti roki zamudijo. Sicer
pa se bomo na splošno sestali tudi glede same spremembe odloka, ampak kot rečeno,
neke okvire je potrebno postaviti. Zagotovo pa ti pogoji niso taki, da se jih ne bi dalo
izpolniti. Poskušamo se zelo približati tako na tem javnem razpisu kot na vseh ostalih.
Marko Tribušon, podžupan:
Ali je še kdo prijavljen na razpravo? Očitno nihče več, zato razpravo zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2017. Glasujemo.
Od 22 svetnikov jih je 22 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Anton Harej, Ana
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Uroš Komel, 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.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda.

7.

točka dnevnega reda
Predlog Sklepa o sprejetju Letnega poročila Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške za leto 2017

Marko Tribušon, podžupan:
Poročilo bo podala mag. Iris Podobnik, direktorica javnega sklada malega javnega
gospodarstva, izvolite.
Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada za razvoj malega
gospodarstva Goriške
Dober dan, lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, v letu 2017 smo izvajali dejansko razpis
za gospodarstvo, ki je bil objavljen konec leta 2016. Višina razpisa je bila en milijon
sredstev. Podelili smo 970.700,00 EUR, nakazali pa 952.300,00 EUR. Do razlike je prišlo
zaradi tega, ker si je en od prijaviteljev med samim postopkom premislil, ko je dejansko
ugotovil, da bo imel težave s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Kar se tiče podeljenih 952.300,00 EUR je šlo 365.000,00 EUR v Mestno občino
Nova Gorica, 28.300,00 EUR v Občino Brda, 322.500,00 EUR v Občino MirenKostanjevica, 68.5000,00 EUR v Občino Renče-Vogrsko in 168.000,00 EUR v Občino
Šempeter-Vrtojba. Iz Občine Kanal ni bilo nobene vloge, tako, da tudi nobenih podeljenih
sredstev. Vsi prijavitelji, ki so v bistvu dobili ta sredstva, so se dejansko obvezali k
povečanju zaposlitev v višini 31 zaposlencev skupaj v obdobju enega do treh let po
končani investiciji.
Kako je bil ta denar porabljen? 520.000,00 EUR je bilo dejansko porabljenih za
nakup opreme, 314.000,00 EUR je šlo za nakup poslovnega prostora, 100.000,00 EUR
za gradnjo poslovnega prostora in pa 18.300,00 EUR za adaptacijo poslovnega prostora.
Večina teh, ki so posojila dobili, izhaja iz predelovalne dejavnosti, malenkost so še
v bistvu tisti, ki se ukvarjajo s trgovino, gostinstvom, zdravstveno dejavnostjo in
poslovnimi storitvami. Če pogledamo malo bolj v detajle prejemnike iz Mestne občine
Nova Gorica. Kot sem že povedala, smo tu podelili 365.000,00 EUR, bilo je sedem
prejemnikov, in sicer dva sta dobila 141.500,00 EUR za nakup poslovnega prostora, pri
čemer se eden ukvarja s predelovalno dejavnostjo, drugi pa s poslovnim svetovanjem. Za
nakup opreme je bilo dejansko podeljenih 223.500,00 EUR, dva posojilojemalca se
ukvarjata z gostinstvom, dva s predelovalno dejavnostjo in eden s trgovinsko dejavnostjo.
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Potem smo v lanskem letu izvedli tudi sam razpis za kmetijstvo. Prva višina je
bila 200.000,00 EUR, smo pa kasneje v bistvu prosta sredstva iz gospodarstva
preusmerili v kmetijstvo, tako, da smo skupaj podelili 247.700,00 EUR. Od tega je bilo
204.600,00 EUR nakazanih v lanskem letu, 43.100,00 EUR pa v tem letu, zato, ker sta
pač dva posojilojemalca potrebovala malce več časa, da sta uredila zavarovanje posojila.
Od teh 247.700,00 EUR kolikor je bilo podeljenih, je šlo 119.800,00 EUR v
Mestno občino Nova Gorica in 127.000,00 EUR v Občino Brda. 169.900,00 EUR se je
dejansko porabilo za nakup opreme, 34.700,00 EUR pa v bistvu za adaptacijo prostora.
Sedaj to je to, kar je bilo podeljeno. Ta razlika v višini 43.100,00 EUR, ki je bila v bistvu
letos nakazana, se je pa porabila tudi za nakup opreme.
Večina prijaviteljev se ukvarja z vinogradništvom, ti so v bistvu dobili 144.600,00
EUR, medtem, ko prijavitelji, ki se ukvarjajo s sadjarstvom, pa so dobili 60.000,00 EUR.
Če pogledamo v detajle Mestno občino Nova Gorica. 42.000,00 EUR je šlo za
nakup opreme in tu sta bila dva prijavitelja. Adaptacija prostorov je bila ena vloga,
prijavitelj je dobil 37.400,00,00 EUR, 43.000,00 EUR pa kot sem rekla za nakup opreme.
Kar se tiče financ smo dejansko leto zaključili s povečanjem sredstev na
transakcijskem računu v višini 50.000,00 EUR. Toliko za lansko leto.
Marko Tribušon, podžupan:
Odbor za gospodarstvo, izvolite.
mag. Iris Podgornik, direktorica Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva
Goriške:
Se opravičujem, še za naslednje leto imamo, da ne pozabimo, še za leto 2018. Podam
sedaj?
Marko Tribušon, podžupan:
Dogovorjeno. Podate sedaj in bomo potem na koncu obravnavali v kompletu. Izvolite.
mag. Iris Podgornik, direktorica Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva
Goriške:
Za letos načrtujemo razpis za gospodarstvo v višini 1.150.000,00 EUR, od tega bo
dejansko 750.000,00 EUR namenjeno razpisu za investicije, 250.000,00 EUR bomo
namenili razpisu za razvojne projekte. Tu dejansko pokrivamo potrebe podjetnikov za
vstop na nove trge z obstoječimi produkti, za vstop na obstoječe trge z novimi produkti,
razvoj novih produktov in pa nadgradnjo obstoječih produktov.
Uvedli bomo pa še en nov razpis, in sicer je to razpis za mikro posojila. Višina
razpisanih sredstev bo znašala 150.000,00 EUR in s tem razpisom pokrivamo potrebo po
obratnih sredstvih. Odplačilna doba pri tem razpisu bo štiri leta, s tem, da bo pač eno leto
moratorija. Kar se tiče kmetijstva, bomo dejansko razpis izvedli v višini 300.000,00 EUR.
Razpis za kmetijstvo bo objavljen takoj po tem, ko bodo vsi mestni in občinski sveti
potrdili naš sklep, medtem, ko bo sam razpis za gospodarstvo objavljen glede na to, kako
bodo pošla sredstva, sicer imamo še dva prijavna roka pred nami.
Kar se tiče financ za prihodnje leto, dejansko načrtujemo zaključiti leto z
zmanjšanjem sredstev na transakcijskem računu v višini 463.000,00 EUR, od tega se bo
233.000,00 EUR pokrivalo iz naslova vplačil občin za namenska sredstva, preostanek pa
iz prostih sredstev, ki jih imamo na transakcijskem računu. Toliko.
Marko Tribušon, podžupan:
Hvala lepa direktorici za podana poročila in pojasnila. Odpiram razpravo. Najprej odbori.
Odbor za gospodarstvo.
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo:
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S sklepom smo se seznanili. Imamo še en dodatni sklep, ki pravi tako: »Javni sklad
malega gospodarstva Goriške naj razišče možnosti sodelovanja v pobudi CEFOF, tako,
da se znotraj sklada ustanovi en podsklad tveganega kapitala.«
S tem dodatnim sklepom predlagamo, da se poročilo sprejme.
Marko Tribušon, podžupan:
Odbor za prostor nima pripomb, ostali odbori niso obravnavali.
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Prijavljenih na razpravo ni, zato razpravo
zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejetju Letnega poročila Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017, z dodatnim Sklepom, ki ga je
predlagal odbor za gospodarstvo. Glasujemo.
Od 23 svetnikov jih je 20 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Anton Harej, Ana
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen
Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Stanko Žgavc.
Sklepa sta bila sprejeta.
S tem zaključujem 7. točko in prehajamo na 8. točko.

8.

točka dnevnega reda
Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška
lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2017

Marko Tribušon, podžupan:
Poročilo nam bo podal direktor Rajko Leban, izvolite.
Poročevalec: Rajko Leban, direktor Goriške lokalne energetske agencije, Nova
Gorica
G. podžupan, hvala za besedo. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, zavod GOLEA
je v letu 2017 dosegel za 1.380.248,00 EUR vseh prihodkov. Največji delež gre
predvsem na projekte 1.115.615,00 EUR, od tega največ za projekte Elena, Tehnična
pomoč Evropske investicijske banke za pripravo projektov, 744.158,00 EUR. Ostalo so
potem drugi mednarodni projekti na različnih programih. Trenutno izvajamo osem
mednarodnih projektov. Prihodkov iz tega naslova je bilo v lanskem letu 275.457,00 EUR.
Drugi del predstavljajo tako imenovani poslovni prihodki v višini 364.633,00 EUR, od tega
na tržnem delu 206.565,00 EUR in iz naslova energetskega menedžmenta, ki ga
izvajamo v enaindvajsetih občinah 158.068,00 EUR. Glede na to, da smo neprofitni
zavod, smo zaključili poslovno leto s 6.852,00 EUR presežkov nad odhodki.
Če bi pogledali strukturo. Dejansko ob prodaji se je močno dvignila realizacija tudi
v Mestni občini Nova Gorica. Če to primerjamo s preteklimi obdobji, dejansko je to 10 %
realizacije in to predvsem na račun tega, da je Mestna občina Nova Gorica vključena v
Tehnično pomoč Elena. Tu sta dejansko v fazi izvedbe oziroma že izvedena dva objekta,
celovite energetske sanacije telovadnice Solkan in vrtec Branik, da ne bom kaj zamešal,
sedaj govorim malo na pamet. V pripravi oziroma v fazi v letošnjem letu sta še dva
objekta, tako, da skupaj imamo dve telovadnici Solkan, Branik in dva vrtca Dornberk,
Šempas. Pripravlja se tudi potem vsa projektna dokumentacija in ostalo potrebno
dokumentacijo za vrtec Mojca, Najdihojca in pa Solkan, tudi Osnovna šola Milojke
Štrukelj.
Kar se tiče javne razsvetljave, je dejansko postopek konkurenčnega dialoga
zaključen in mu sledi samo še končna ponudba ponudnikov. Ravno tako se nekaj
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pripravlja tudi na daljinskem ogrevanju, tako, da se je ta obseg dejansko v mestni občini
bistveno povečal.
Če pogledamo pa na strani zunanjih. Dejansko imamo največ znotraj stroškov
storitev predvsem za zunanje izvajalce na Tehnični pomoči Elena, predvsem so to
projektanti, ker projektno dokumentacijo izdelujejo zunanji izvajalci, kar je pa ostale
dokumentacije pa lahko nekaj v izvajalski enoti tehnične pomoči znotraj GOLEE, nekaj pa
tudi pristojne službe po posameznih občinah. Znotraj Tehnične pomoči Elena imamo mi
zaposlenih sedem sodelavcev in kot dobro se je pokazalo to, da eden od njih sedi na
Mestni občini v Novi Gorici in povsem koordinira in pripravlja projekte, katere sem tudi
prej našteval.
Mogoče toliko za uvod, če je kakšno vprašanje, bom pa skušal odgovoriti.
Marko Tribušon, podžupan:
Hvala direktorju Rajku Lebanu za podano poročilo. Odbor za gospodarstvo.
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo:
Na odboru smo tudi to poročilo obravnavali in pripomb nanj ni bilo, zato predlagamo, da
se sprejme.
Marko Tribušon, podžupan:
Odbor za prostor je obravnaval in nima pripomb. Ostali odbori niso obravnavali. Odpiram
razpravo svetnic in svetnikov. Prijavljenih na razpravo ni, zato razpravo zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom
zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2017.
Glasujemo.
Od 21 svetnikov jih je 19 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Anton Harej, Ana
Jug, Tomaž Jug, Uroš Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj,
Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž
Slokar, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
Sklep je bil sprejet.
Prehajamo na 9. točko.

9.

točka dnevnega reda
Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz
Akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2017 in potrditvi Letnega
plana aktivnosti iz Akcijskega načrta LEK za leto 2018

Marko Tribušon, podžupan:
Prosim še enkrat direktorja Rajka Lebana za poročilo.
Poročevalec: Rajko Leban, direktor Goriške lokalne energetske agencije, Nova
Gorica
Hvala. Mestna občina Nova Gorica je 8. januarja 2009 sprejela Lokalni energetski
koncept in takrat tudi GOLEO imenovala za svojega energetskega menedžerja, zato je
naša naloga, da tudi to poročilo pripravljamo, katero je skladno s pravilnikom. Gre na
Ministrstvo za infrastrukturo in zato je tudi oblika predpisana in vsebina, tako, da mogoče
v naslednjih letih za župana, za svetnike, kakšno lepše poročilo, bolj berljivo kot za zgolj
naštevanje posameznih izvedenih aktivnosti.
Aktivnosti so razdeljene v več sklopov. Prvi sklop je dejansko delo energetskega
menedžerja v smislu 325. člena Energetskega zakona, ki zajema predvsem sistem
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energetskega knjigovodstva, sistem upravljanja z energijo. Z letošnjim letom se je
uveljavljala tudi uredba o sistemu upravljanja z energijo v javnem sektorju. Vse javne
stavbe nad 250 m2 morajo letno poročati tudi o porabi energije. Na tak način bo tudi
Republika Slovenija lahko zbirala podatke o dejanski rabi energije v javnem sektorju in
tudi sledila ciljem, ki si jih je postavila tudi do Evropske skupnosti glede zmanjšane rabe
energije v javnih stavbah.
Potem ima tu noter tudi izobraževalne aktivnosti tako za hišnike kot za javne
uslužbence, predvsem v vzgoji in izobraževanju. Potem sledijo poročila. Povsod kjer se
pridobi kakšna evropska sredstva, tak primer je sanacija podružnične šole Trnovo skozi
švicarski prispevek, je potrebno pripraviti vse, tudi to določilo in podati poročilo glede na
doseganje ciljev, ki so bili v bistvu postavljeni s to sanacijo.
Potem v drugem sklopu imamo projektni del. Mestna občina Nova Gorica je
vključena v projekt CitiEnGov na projektu Central Europe. Dejansko tu gre v treh letih za
33.000,00 EUR, 85 % pokriva stroške projekt, to pomeni program Central Europe, 15 %
mestna občina. Gre za udeležbo predstavnikov na študijskih dejansko ogledih, potem za
svetovanje. V sklopu tega projekta smo izvajali tudi energy cafe v avli mestne občine v
lanskem letu, kjer smo pač dajali nasvete ne glede na to, kdo je prišel mimo, ali je bil to
občan, ali je bil to podjetnik. Občane smo potem usmerjali v energetsko svetovalno
pisarno, ker za to je.
Kot končni cilj tega projekta pa je izdelava akcijskega načrta za trajnostno rabo
energije Sustainable Energy Action Plan. To je dokument na evropskem nivoju in tudi
mestna občina je pristopila h konvenciji županov glede doseganja ciljev podnebnih
sprememb.
Potem imamo Tehnično pomoč Elena. O tej sem že v poslovnem poročilu nekaj
povedal. Dejansko smo v prijavi skupaj z enaindvajsetimi občinami izmed katerih je tudi
Mestna občina Nova Gorica prijavili v bistvu plan za podpis pogodbe za 45 milijonov
investicij na področju trajnostne energije v naslednjih treh letih. Projekt se je začel 1.
oktobra 2016 in se bo končal 30. septembra 2019. Tu če pogledamo trenutno stanje.
Dejansko v mestni občini je bilo lani pokoriščenih za 157.797,00 EUR tehnične pomoči.
Gre največ za projektno dokumentacijo, za pripravo projektov, 10 % samo je strošek
mestne občine, 90 % je prispevek Evropske investicijske banke. Prej sem pa že naštel v
bistvu to, kar se že izvaja oziroma se je izvedlo telovadnica Solkan, Branik, vrtec
Dornberk, Šempas, potem so pa tudi drugi objekti v planu, kakor tudi javna razsvetljava.
Mestna občina Nova Gorica je tudi izdelala Celostno prometno strategijo - CPS.
Dejansko je tudi tu je pridobila kohezijska sredstva v višini 85%, 15% je prispevala
mestna občina. Mestna občina Nova Gorica je tudi partner v projektu Nekteo in na
programu Slovenija – Avstrija. Tu je v bistvu glavna aktivnost doprinos za mestno občino,
da se v osmih objektih uvede energetski nadzorni sistem, kar pomeni, da se s pomočjo
nadzorne opreme realno spremlja raba energije, kar je tudi zelo dobra podlaga za
pripravo projektov tudi za energetsko sanacijo. Ker tako kot doma, če hočemo nek
strošek zmanjšati, ga moramo najprej poznati, analizirati, potem pa lahko v bistvu
izvedemo potrebne ukrepe, da pride do zmanjšanja energije.
Teh osem objektov je pa Osnovna šola Solkan, Čepovan, Centralni vrtec v Novi
Gorici, Športni park Nova Gorica, občinska stavba, Osnovna šola Ledine, Podružnična
OŠ Milojke Štrukelj, Osnovna šola Frana Erjavca in Osnovna šola Prvačina.
Potem imamo en sklop daljinskega ogrevanja. Dejansko iz naslova najemnine
potem Komunalna energetika Nova Gorica izvaja investicijsko in tekoče vzdrževanje,
predvsem priključitev novih uporabnikov. To je zelo pozitivno, da dejansko prihaja do
novih uporabnikov s tem, potem se to breme fiksnega dela porazdeli na večje število
odjemalcev. Mi nimamo pritiska na cene. Tudi obnova kotlovnic in toplotnih postaj je
zajeta tu noter. Kot sem že prej omenil, izvedena je bila energetska sanacija telovadnice
Osnovne šole Solkan in pa vrtca Šempas. Sedaj je žal tako, da v tej finančni perspektivi
je samo 40 % upravičenih stroškov sofinanciranih s strani kohezije, kar pomeni DDV ni
upravičen strošek, pa prav je, da ko se nek objekt odpre, se ga celovito prenovi, ne samo
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energetsko, kar pomeni na koncu, da dejansko je tu bil doprinos kohezije 20 %, 80 % pa
mestna občina.
Potem imamo primer tudi zamenjave kotla na ekstra lahko kurilno olje s kotlom na
palete v Krajevni skupnosti Čepovan. To je kar zadeva poročila.
Tudi plan je dejansko za letošnje leto sestavljen iz naslova energetskega
knjigovodskega sistema upravljanja z energijo na podobni osnovi kot v preteklem letu.
Dejansko se izvaja v šestindvajsetih javnih stavbah. To pomeni, da se dejansko v vseh
stavbah, ki imajo kar konkretno rabo energije in so večje od 250 m2 to izvaja. Recimo, se
ne bi izvajalo v nekem objektu krajevne skupnosti, ki se občasno uporablja, ker to tudi ne
bi imelo ustreznega učinka.
Potem so razna poročila, katera smo dolžni pripravljati, tudi izobraževanja in
potem pridemo še na projektni del. Ravno tako isti projekti CitiEnGov, Tehnična pomoč
Elena in pa Nekteo. Nekteo smo dejansko zelo veseli, da bo tudi GOLEA izdelala
didaktični material za izobraževanja predvsem v osnovnih šolah. Tu bo GOLEA
prispevala 15 %, 85% program, tako, da nekaj tudi potem dobijo naše šole skozi ta
projekt.
Komunalna energetika dejansko ima spet plan glede na sredstva, ki jih pridobi.
Veseli smo, da se bo priključila tudi Srednja ekonomska in trgovska šola na daljinsko
ogrevanje. To je glavna investicija v letošnjem letu. Potem imamo celovito prenovo javne
razsvetljave, tu 100% zagotavlja investicijo zasebni partner, kar je strošek mestne občine,
je edino nadzor. Potem imamo pa predvideno energetsko sanacijo telovadnice v Osnovni
šoli Branik 184.000,00 EUR in pa vrtca Dornberk 354.000,00 EUR. Toliko za plan za
letošnje leto.
Če je kakšno vprašanje, bom pa odgovoril.
Marko Tribušon, podžupan:
Hvala direktorju za to izčrpno poročilo. Odpiram razpravo. Odbor za gospodarstvo?
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo je tudi v zvezi s tem letnim poročilom sprejel sklep, da smo se
seznanili z letnim poročilom.
Marko Tribušon, podžupan:
Odbor za prostor?
Aleš Dugulin predsednik odbora za prostor:
Tudi mi ravnamo kot odbor za gospodarstvo.
Marko Tribušon, podžupan:
Ostali odbori niso obravnavali.
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Svetnik Edbin Skok, izvolite.
Svetnik Edbin Skok:
Sicer sem ta del že slišal včeraj na odboru za gospodarstvo, pa gospod direktor ni imel
enih dveh podatkov, pa sva se zmenila za danes, če je uspel pripraviti.
Glede na to, da prihajam iz planote, me zanima potek oziroma kako je potekala
energetska sanacija Podružnične šole na Trnovem in koliko znašajo stroški prihranka?
To je prvo vprašanje.
Drugo vprašanje. Zanima me, koliko so stroški energetskega menedžmenta na
objekt? Ker so mogoče različni po objektih, je dovolj podatek o povprečnini podatkov.
Marko Tribušon, podžupan:
Direktor, izvolite odgovor.
Rajko Leban, direktor Goriške lokalne energetske agencije, Nova Gorica:
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Dejansko ne glede na to, da sem bil dopoldan v Ajdovščini, sem si vseeno to stiskal,
tako, da imam sedaj podatke. Podatki so dosegljivi v spletni aplikaciji, s katero
razpolagamo. V letu 2014 je bila izvedena energetska prenova Podružnične šole Trnovo,
investicija je bila dobrih 50.000,00 EUR, 85 % je bil prispevek švicarskega sklada, 15 %
dejansko mestne občine. To je približno 7.500,00 EUR. Če pogledamo strošek pred
sanacijo rabe v letu 2013 6.635,00 EUR, potem po sanaciji v letu 2014 pa imamo
2.721,00 EUR, 2015 5.216, 2016 5.703,00 EUR in 2017 4.008,00 EUR.
Tako, da dejansko gre za v povprečju za 30 % manjšo rabo, torej približno dobrih
2.000,00 EUR prihranka na leto. Če pogledam to samo z vidika Mestne občine Nova
Gorica, je dejansko investicija v štirih letih povrnjena, ta delež, katerega je prispevala
mestna občina.
Drugo vprašanje, kot sem že prej povedal. Dejansko mi izvajamo v šestindvajsetih
javnih objektih naloge energetskega menedžerja, energetsko knjigovodstvo, sistem
upravljanja z energijo. Samo orodje, da v bistvu izvajamo lahko aktivnosti energetskega
menedžerja, v povprečju znaša 138,00 EUR na objekt. Vzel sem povprečje, ker je
odvisno od velikosti objekta in tako naprej. In drugo sistem upravljanja z energijo po
99,00 EUR na objekt, tako, da je to skupaj 236,00 EUR na objekt. Gledal sem tudi v
bistvu kakšen je potencial prihrankov. Če bi mi pogledali lokalni energetski koncept, ki je
bil izdelan leta 2017 in ste ga obravnavali na mestnem svetu. Povprečno imamo mi
specifično rabo skupaj toploto in elektriko 140 kWh/m2, od tega samo toplote 95 kWh/m2.
Če bi povedal to v evrih, za ogrevanje mestna občina nameni za svoje javne stavbe
700.000,00 EUR na leto, za elektriko 430.000,00 EUR, skupaj 1.130.000,00 EUR.
Tudi drugod po drugih občinah, ravno danes smo imeli sestanek z županom v
Ajdovščini. Mogoče samo za primerjavo. Tu smo imeli obdobje 2011 – 2017, ker že več
časa dejansko izvajamo te naloge. V tem času se jim je celo povečala skupna uporabna
površina za 7 % , to so rane pozidave, to se dogaja v vseh občinah, to je sicer zelo
razveseljiv podatek, kar pomeni, da se vpis v šole veča, je dejansko celotno energijsko
število ogrevanje plus elektrika padla za 11%. Je pa zanimivo, da ogrevanje se nam je
zmanjšalo za 24 %, pri elektriki se je pa povečalo za 9 %, to pa tam kjer smo šli v
sanacije in smo potem šli s kakšnimi toplotnimi črpalkami in pride potem do teh razlik.
Vendar skupni specifični strošek energije se je zmanjšal za 12%, kar pomeni ob
današnjih cenah energentov 32.000,00 EUR. Tako, da nek rezultat je. Tudi v splošnem
se govori tako, da 5% do 10% se z organizacijskimi ukrepi da prihraniti.
Če bi vzel 7 % v bistvu od 1.130.000,00 EUR je to 80.000,00 EUR. Strošek, ki ga
pa ima v bistvu mestna občina samo za knjigovodstvo in sistem upravljanja je pa približno
7.000,00 EUR na leto. Tako, da je sigurno smiselno to izvajati ne samo zato, ker je
zakonska nuja, vendar zato, ker to prinaša lahko neko možnost prihrankov. Je pa dejstvo,
da v bistvu mi tu noter lahko spremljamo, spodbujamo, izobražujemo, rabimo pa na drugi
strani ravno tako ustrezen odziv, da potem skupaj dosežemo dejansko te prihranke.
Podatek sem pogledal tudi, kjer imam primerjavo 2014-2017, osnovna šola in
vrtec Solkan, na elektriki dejansko se je zmanjšalo 9 %, kar pomeni, da smo privarčevali
1.500,00 EUR.
Marko Tribušon, podžupan:
Ali je še kdo mogoče prijavljen na razpravo? Ni več, zato razpravo zaključujem.
Dajem na glasovanje naslednji predlog Sklepa: »Mestni svet MONG se je
seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017 in potrditvi Letnega plana
aktivnosti iz Akcijskega načrta LEK za leto 2018, ki ga je pripravil občinski
energetski menedžer GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija. Glasujemo.
Od 23 svetnikov jih je 22 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton
Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen
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Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin,
Stanko Žgavc.
Sklep je bil sprejet.
S tem je 9. točka zaključena, prehajamo na 10. točko dnevnega reda

10.

točka dnevnega reda
Predlog Odloka o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode
v MONG

Marko Tribušon, podžupan:
Prosim vodjo oddelka Martino Remec Pečenko za pojasnila.
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Spreminja se 10. člen odloka, in sicer se za gospodinjstva s štirimi ali več člani povečuje
število subvencioniranih prevozov iz osem na dvanajst in pa za tiste uporabnike, ki redijo
živino za lastne potrebe iz enega na dva dodatna prevoza več. Razlog za to spremembo
je pobuda svetnika, čeprav neke dejanske potrebe po podatkih gasilskih društev vsaj v
lanskem letu ni bilo zaznati. Se pa strinjamo, da večje družine z vidika dobavljene vode
niso v enakem položaju kot eno ali dvočlanska gospodinjstva, zato tudi predlagamo to
spremembo.
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Odbor za gospodarstvo?
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo:
Na odboru smo imeli en dodaten sklep, in sicer, da Mestni svet MONG predlaga, da
predlog sprejme z amandmajem, da se 1. odstavek 1. člena odloka spremeni tako, da se
glasi: »Uporabniku občina subvencionira praviloma največ en prevoz pitne vode na
štirinajst dni, to je 8 m3 in največ osem prevozov na leto.
S tem predlagamo, da se sprejme.
Marko Tribušon, podžupan:
Odbor za prostor?
Aleš Dugulin, predsednik odbora za prostor:
Mi smo pa podprli predlog Skoka z liste TBP.
Marko Tribušon, podžupan:
Amandma svetnika Skoka. Ostali odbori niso obravnavali.
Odpiram razpravo. Svetnik Edbin Skok, izvolite.
Svetnik Edbin Skok:
Veseli me, da je prišlo do tako hitrega odziva uprave s predlogom o spremembi Odloka o
subvencioniranju prevoza pitne vode v MONG, vendar s samo dikcijo, ki je predlagana,
nisem zadovoljen zato, ker ne rešuje osnovnega problema.
Predlagam, da se v 1. členu besedila, ki ga imamo danes na mizi in je
predlagano, spremeni v naslednjo obliko, in sicer prvi odstavek naj bi se glasil:
»Uporabniku občina subvencionira praviloma največ en prevoz pitne vode na tri tedne (8
m3) in največ osem prevozov na leto. V primeru, da je uporabnik gospodinjstvo s štirimi
ali več člani občina subvencionira največ en prevoz na teden in največ dvanajst prevozov
na leto.«
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2. odstavek istega člena, kot je predlagan, pa bi se spremenil v naslednje
besedilo, in sicer: »Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je uporabnik izjemoma
upravičen do dveh izrednih subvencioniranih prevozov, kot bi jih bil sicer, glede na
določila iz prejšnjega odstavka, če redi živino (največ tri velike živali, na primer govedo ali
konji) za lastne potrebe in ne za pridobitno dejavnost.
Obrazložitev predloga. Ponujen predlog odloka, kateri določa praviloma en prevoz
na tri tedne, je v javnosti razumljen kot en prevoz na tri tedne. Res je, da določilo
dopušča tudi pogostejše prevoze, vendar pa sama dikcija vnaša različna tolmačenja in
zmedo. Problem je v tem, da ta določba v bistvu ne rešuje osnovnega problema, saj je v
predlaganem besedilu frekvenca subvencioniranih prevozov ostala enaka. Rešitev
problema je v subvencioniranju dovolj visoke količine pitne vode, ki se jo potrebuje v
številčnejših družinah. Vemo, da številčnejša družina za lastne potrebe potrebuje dnevno
večjo količino vode, rešitev problema je v povečavi frekvence subvencioniranju prevozov
in seveda delno tudi v povečavi števila subvencioniranih prevozov. To pomeni, da je
potrebno skrajšati in natančno določiti čas med subvencionirano dobavo pitne vode, zato
predlagam največ en prevoz na teden.
Drugi odstavek tega člena določa dobavo vode za domače živali. Za razliko od
mesta so na podeželju domače živali dejstvo za katere je potrebno skrbeti tudi ob sušnih
časih. Predlagam, da se natančno določi število velikih živali, na primer govedo ali konji,
ki jih ima gospodinjstvo za lastne potrebe in pač za lastne potrebe, uporabnik pa bi po
svoji presoji imel možnost izbrati primeren čas za naročilo vode za živino.
Naj na koncu še nekaj pojasnim. Ponujeni predlog le delno izboljšuje pogoje
življenja na področju brez javnega vodovoda. Bodimo realni, da sam predlog ne more
nadomestiti razkošja javnega vodovoda, kjer si lahko vsak natoči vodo brez dodatnih
skrbi in prošenj. V prihodnje je potrebno prizadevanje nadgraditi v smeri natančnejše
razvojne vizije vodo oskrbe na predelih, kjer še ni javnega vodovoda.
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Svetnik Aleš Markočič, izvolite.
Svetnik Aleš Markočič:
Sam bom podprl predlog Skoka, ki ga je sedaj prebral, ker prav je, da morda razširimo
možno število prevozov ljudem, ki nimajo dostopa do pitne vode.
Bi pa vseeno rad tu dodal, da del te naloge izvaja tudi Gasilska enota Nova
Gorica in da v lanskem letu statistika kaže, da večje potrebe razen v enem primeru kot
osem število prevozov vode, ni bilo. Ampak to je težko gledati samo na eno leto, lahko se
predvideva, da bo letos večja suša, pa bo ta omejitev to omejila. Tako, da lahko rečem,
da do sedaj vsi, ki so potrebovali vodo, so jo dobili, ampak ni tudi nič narobe, če ta prag
oziroma to število razširimo in mislim, da tudi tako kot do sedaj nobeden ni izkoriščal in jo
tudi v bodoče ne bo.
Tako, da bom podprl predlog Skoka.
Marko Tribušon, podžupan:
Ni več prijavljenih na razpravo, zato razpravo zaključujem.
Na glasovanje dajem najprej najbolj oddaljeni predlog oziroma amandma
svetnika Edbina Skoka, tako kot ste dobili v gradivu in tako kot je svetnik tudi
objasnil v razpravi. Glasujemo.
Od 24 svetnikov jih je 22 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš
Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 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, Ana
Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
Amandma je bil sprejet.
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Imamo še en amandma, ki ga je podal odbor za gospodarstvo in ga je tudi predsednik
odbora predstavil in utemeljil, tako, da dajem na glasovanje tudi ta predlog. Želi
predsednik še kaj dodati?
Tomaž Jug, predsednik odbora za gospodarstvo:
V kolikor je bil sprejet predlog, ki ga je podal g. Skok, mi amandma umikamo.
Marko Tribušon, podžupan:
Se pravi, amandma odbora za gospodarstvo ni potreben, ker nekako sovpada s
predlogom, ki ga je podal svetnik Edbin Skok, zato ga predsednik umika.
Dajem na glasovanje še kompleten Odlok o spremembi Odloka o
subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica. Glasujemo.
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš
Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 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.
Odlok je bil soglasno sprejet.
S tem je 10. točka zaključena in prehajamo na 11. točko.

11.

točka dnevnega reda
Predlog Sklepa o podaji soglasja k Najemni pogodbi za oddajo poslovnih
prostorov za nedoločen čas v IV. nadstropju stavbe MONG

Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD)
Gre za najemno pogodbo za prostore, ki jih ima Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v IV. nadstropju, in sicer za 60 m2. Pogodba poteče konec maja. Želijo
podaljšati najemno pogodbo oziroma z neposredno pogodbo skleniti najemno pogodbo
za nedoločen čas. Na podlagi statuta se pa potrebuje soglasje mestnega sveta.
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Odbori tega niso obravnavali. Ima mogoče kdo razpravo k tej točki?
Nima. V kolikor ni razprave, razpravo zaključujem.
Na glasovanje dajem predlog Sklepa: »Mestni svet MONG daje soglasje k
Najemni pogodbo, s katero se za nedoločen čas od 1. 6. 2018 dalje odda v najem
poslovne prostore v izmeri 63,90 m2 v IV. nadstropju stavbe Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.« Glasujemo.
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za.
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Aleš
Dugulin, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Uroš Komel, 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 soglasno sprejet.
S tem je tudi 11. točka dnevnega reda zaključena, zato sedaj odrejam petnajst minut
odmora in se vidimo po odmoru.
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Spoštovane svetnice in svetniki, nadaljujemo s 35. sejo Mestnega sveta MONG in smo
pri 12. točki dnevnega reda.

12.

točka dnevnega reda
Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za
kulturo v MONG 2014-2017, za leto 2017

Marko Tribušon, podžupan:
Prosim vodjo oddelka za družbene dejavnosti za poročilo.
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti
Pred vami je Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo za leto 2017.
Pripravljeno je po ciljih, ki jih je postavil lokalni program za kulturo in po posameznih
področjih kulture. Poročilo je kot ste lahko prebrali bogato, natančno, cilji se med seboj
prepletajo. Pripravili smo ga v sodelovanju z različnimi izvajalci na področju kulture.
Samo toliko na kratko, sem pa na razpolago za vprašanja.
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Odbori? Niso obravnavali. Odbor za kulturo, šolstvo in šport ni imel
pripomb.
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Razprave ni, zato jo zaključujem in dajem
na glasovanje… Simon Rosič, zadnji trenutek, izvolite.
Svetnik Simon Rosič:
Res. V bistvu bom spet vzel kolege aktiviste, ki pokrivajo pri Goriška.si področje kulture in
enostavno izpostavljajo to nujnost potrebe, da se novi lokalni program za kulturo za
obdobje 2018 do 2022 spiše kot strateški dokument. Mislim, da se vsi udeleženci oziroma
akterji v tem prostoru s tem strinjajo in hkrati je po moji oceni nujno potrebno dejstvo, da
se vse te akterje tudi vplete v izdelavo takega dokumenta.
Marko Tribušon, podžupan:
Podžupanja Ana Zavrtanik Ugrin, izvolite, replika.
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin:
Me veseli, da je tako tudi mnenje Goriške.si. Tako stališče smo namreč zavzeli tudi na
Mestni občini Nova Gorica. Namreč, lokalni program za kulturo mora biti tako kvaliteten in
tako tesno prepleten s programom Evropske prestolnice kulture, da je nujno, da
obstoječe materiale, ki se že pripravljajo, vseeno je treba poudariti, da tako oddelek kot
strokovna komisija na lokalnem programu za prihodnje obdobje že delajo, da je treba to
nadgraditi in uskladiti. Tako, da kar dajem odgovor, da bomo tako ravnali.
Marko Tribušon, podžupan:
Hvala lepa za ta dodatna pojasnila. Prijavljenih na razpravo ni več, zato razpravo
zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju
Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017, za leto 2017. Glasujemo.
Od 22 svetnikov jih je 21 glasovalo za.
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Ana Jug, Miro
Kerševan, Matija Klinkon, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen
Saksida, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik
Ugrin, Stanko Žgavc.
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Sklep je bil sprejet.
Smo pri 13. točki dnevnega reda.

13.

točka dnevnega reda
Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v
Vrtcu Nova Gorica in v osnovnih šolah v MONG

Marko Tribušon, podžupan:
Prosim vodjo oddelka za poročilo.
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti
V gradivu imate predstavljene podatke oziroma zneske presežkov prihodkov nad odhodki
v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja iz leta 2017. Imate tudi tabelo, za kaj
predlagamo, da se ta sredstva namenijo, in sicer za vlaganja v objekte in nakup opreme.
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Odbor za kulturo, šolstvo in šport ni imel pripomb, ostali odbori niso
obravnavali. Odpiram razpravo svetnic in svetnikov k 13. točki dnevnega reda. Razprave
ni, zato jo zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad
odhodki iz preteklih let v Vrtcu Nova Gorica in v osnovnih šolah v MONG.
Glasujemo.
Od 21 svetnikov jih je 20 glasovalo za.
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Ana Jug, Miro
Kerševan, Matija Klinkon, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin
Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
Sklep je bil sprejet.
Tudi 13. točka je sprejeta. Prehajamo na 14. točko .

14.

točka dnevnega reda
Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017
javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti:
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica razpolaga z 21.500,00 EUR presežka prihodkov
nad odhodki iz leta 2017. Predlagamo, da se ta sredstva namenijo za nakup reflektorjev
in za izvedbo 9. svetovnega tekmovanja mladih saksofonistov.
Marko Tribušon, podžupan:
Tudi tu odbori niso imeli pripomb. Odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Razprave ni,
zato razpravo zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad
odhodki iz leta 2017 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Glasujemo.
Od 22 svetnikov jih je 20 glasovalo za.
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro
Kerševan, Matija Klinkon, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka
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Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič, Karmen
Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Miran Vidmar, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
Sklep je bil sprejet.
Smo pri 15. točki dnevnega reda.

15.

točka dnevnega reda
Predlog Odloka o spremembah Odloka o OPN MONG

Marko Tribušon, podžupan:
Prosim vodjo oddelka za pojasnila.
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, pojasnila bo podala višja svetovalka za okolje
in prostor…
Marko Tribušon, podžupan:
Prosim, če lahko malo bližje mikrofona.
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo:
Pojasnila bo podala višja svetovalka za okolje in prostor, ki vodi te postopke.
Poročevalka: Nataša Ipavec, višja svetovalka za okolje in prostor
Ob tej spremembi odloka gre predvsem za poenotenje poimenovanja ravni klasifikacije
objektov v našem odloku in uredbi o klasifikaciji objektov. Gre za različno poimenovanje,
tako, da je to potrebno uskladiti. Ne pomeni namenske in vsebinskih stvari. Zaradi tega
se tudi spremembo pelje po kratkem postopku, ker ne pomeni to vsebinskih sprememb.
Marko Tribušon, podžupan:
Hvala za pojasnila in obrazložitev. Odpiram razpravo. Odbor za prostor nima pripomb,
ostali odbori niso obravnavali.
Odpiram razpravo svetnic in svetnikov k 15. točki. Razprave ni, zato jo
zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu MONG. Glasujemo.
Od 23 svetnikov jih je 17 glasovalo za.
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro
Kerševan, Matija Klinkon, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka
Markočič Šušmelj, Anton Peršič, Simon Rosič, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc.
Odlok je bil sprejet.

16.

točka dnevnega reda
Predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans 1

Marko Tribušon, podžupan:
Prosim vodjo oddelka.
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Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno
infrastrukturo
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, gre za dopolnitev načrta ravnanja s
nepremičnim premoženjem, ki vsebuje parcele potrebne za investicije na območju
čezmejnega projekta EZTS. Gre za menjavo parcel med KS Kromberk-Loke in za
potrebe odtujitve, ker gre za menjavo s parcelo Projekta, kar je tudi v naslednji točki na
dnevnem redu. Pomembna dopolnitev se seveda nanaša na odločitev iz prejšnje seje
mestnega sveta, da se pridobi lastništvo za vse parcele na območju parka, tako
imenovanega parka Vile Rafut in v bistvu je prišlo do spremembe zaradi ugotovitve
lastništva Sklada kmetijskih zemljišč. Ena parcela, ki je bila predvidena za prodajo, se jo
pravzaprav mora umakniti iz programa zaradi tega in odtujilo se bo tudi še eno parcelo
znotraj lokacijskega območja Športnega parka Solkan.
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Odbor za prostor ni imel pripomb. Ostali odbori niso obravnavali.
Svetnice in svetniki imate razpravo. Tomaž Slokar, izvolite.
Svetnik mag. Tomaž Slokar:
Zelo na kratko. Ne spominjam se, ali ste na odboru povedali, ali imate soglasje oziroma
sklep krajevne skupnosti za to v Kromberku?
Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo:
V bistvu bo to pojasnjeno tudi pri naslednji točki. Mogoče bi vodja finančne službe
pojasnila bolje. Tu so bili dogovori, so bila usklajevanja, tako, da tu je bila pač stvar
usklajevana s KS Kromberk-Loke. Mnenje v tej fazi sicer še nismo pridobili, seveda, ko je
pa ta odtujitev, se potem tudi to mnenje pridobi, ampak mislim, da tu ne bi smelo biti
težav.
Marko Tribušon, podžupan:
Se pravi, če je krajevna skupnost pobudnik, se s tem tudi verjetno strinja. Odpiram
oziroma nadaljujemo razpravo. Razprave očitno ni, zato zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 1.
Glasujemo.
Od 24 svetnikov jih je 21 glasovalo za.
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Ana Jug, Tomaž
Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič,
Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Anton Peršič, Tanja Pipan, Simon Rosič,
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana
Zavrtanik Ugrin.
Sklep je bil sprejet.

17.

točka dnevnega reda
Predlog Sklepa o podaji predhodnega soglasja KS Kromberk-Loke za
menjavo nepremičnin parc. št . 381/3 k.o. Kromberk za parc. št. 383/6 iste
k.o.

Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD)
Kot sem že prej povedala, je Krajevna skupnost Kromberk-Loke na mestno občino
posredovala vlogo družbe Projekt d.d., s katero je KS Kromberk-Loke predlagala
menjavo zemljišč. Družba Projekt je zainteresirana za pridobitev parcele, ker je po tem
zemljišču predvidena dostopna pot do bodočega stanovanjskega naselja skladno z OPN.
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Cena zemljišča na m2 znaša 103,41 EUR. KS Kromberk-Loke pa je
zainteresirana za pridobitev parcele, ker bo na tem zemljišču kjer stoji spomenik
lokalnega pomena in naravna vrednota lokalnega pomena uredila sprehajalni park.
Zemljišče na podlagi veljavnih prostorskih aktov je namenjeno izključno ureditvi zelenih
parkovnih površin, cena na m2 znaša 31,95 EUR. Na podlagi tega za razliko bo Projekt
nakazal sredstva na račun KS Kromberk–Loke.
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Svetnica Mirjam Bon Klanjšček, izvolite.
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček:
Mene je dr. Robert Golob prosil, da povem v imenu krajevne skupnosti. Se opravičuje,
ker je na poti. Naj povem, da je tako v bistvu kar je povedala že predstavnica občine in da
dejansko prodamo in kupimo za isto ceno, je rekel. Tako, da se bo uredilo, da se to cesto
zamenja s Projektom za drugo zemljišče, kjer se bo uredila zaokrožena parkovna enota.
V bistvu gre za isto ceno.
Marko Tribušon, podžupan:
Hvala lepa še za to dodatno pojasnilo s strani Krajevne skupnosti Kromberk–Loke. Se
pravi, da dilem o tej zadevi ni. Mogoče je še kdo prijavljen na razpravo? Ni. V kolikor je ni,
zaključujem razpravo.
Dajem na glasovanje naslednji predlog Sklepa: »Mestni svet MONG daje
Krajevni skupnosti Kromberk-Loke predhodno soglasje za menjavo sledečih
nepremičnin: parc. št. 381/3 k. o. Kromberk v lasti KS Kromberk-Loke se zamenja
za parc. št. 383/6 k. o. Kromberk, last družbe Projekt d.d., Nova Gorica. Glasujemo.
Od 24 svetnikov jih je 16 glasovalo za.
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Ana Jug, Miro
Kerševan, Matija Klinkon, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka
Markočič Šušmelj, Tanja Pipan, Karmen Saksida, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter
Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin.
Sklep je bil sprejet.
Prehajamo še na zadnjo, dodatno točko današnje 35. seje mestnega sveta, in sicer je to
točka 18.

18.

točka dnevnega reda
Predlog Sklepa o seznanitvi s predlogom Aneksa št. 1 k Pogodbi o
ustanovitvi zavoda VIRS Primorske, podpisanega dne 6. 9. 2004

Marko Tribušon, podžupan:
Za besedo prosim vodjo oddelka za družbene dejavnosti, Marinko Saksida. Izvolite.
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti
Zahvaljujem se vam za umestitev te dodatne točke na današnji dnevni red glede na to,
da ste gradivo prejeli danes.
Mestna občina Nova Gorica je leta 2004 pristopila k soustanoviteljstvu
Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske. Med soustanovitelji so bili tudi
Občina Šempeter-Vrtojba in kar nekaj lokalnih podjetij iz vrst gospodarstva. V zadnjih
letih predvsem zaradi gospodarske krize tudi v našem okolju so začeli ustanovitelji iz vrst
gospodarstva izstopati iz soustanoviteljstva in s 1. 1. 2018 so izstopili vsi, tako, da smo
kot ustanovitelja ostali samo naša občna in Občina Šempeter-Vrtojba.
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Zaradi tega je potrebno na sodni register posredovati čistopis pogodbe, usklajen
na dejansko stanje ustanoviteljev. Bistvena sprememba, ki jo predlagamo s tem aneksom
je način financiranja. Do sedaj je bilo tako, da so najmanj polovico sredstev za samo
delovanje zavoda prispevali ustanovitelji iz vrst gospodarstva, ostalo polovico pa lokalne
skupnosti, tako, da predlagamo, da se to financiranje sedaj razdeli med občini, se pravi
med Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba. Nameravamo pa vam že
predvidoma na naslednjo sejo posredovati predlog preoblikovanja zavoda v javni zavod,
s katerim bi pač uredili nadaljnje aktivnosti na tem področju.
V preteklih dneh smo bili obveščeni tudi o odstopu v. d. direktorice VIRS in tudi
zaradi tega je potrebno sodnemu registru posredovati čistopis pogodbe.
Marko Tribušon, podžupan:
Odpiram razpravo. Odbori niso obravnavali, ker je bilo danes gradivo šele dostavljeno.
Svetnik Tomaž Jug, izvolite.
Svetnik Tomaž Jug:
Mene bi pa zanimalo, kako bodo te spremembe vplivale na same izdatke iz proračuna?
Se pravi, kako se bo lahko financiral VIRS, ker do sedaj tudi kolikor imam informacije,
podjetja tako ali tako niso vplačevala, se pravi, da je bilo financiranje VIRS-a bolj ali manj
v vsakem primeru na proračun. Sedaj pa to postane še en občinski podaljšek bom rekel
temu in ali je sploh smiselno to ohraniti? Če da, zakaj da?
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti:
Določilo glede financiranja kot sem ga prej navedla, se je izvajalo. Se pravi, polovico so
dali iz gospodarstva, polovico lokalne skupnosti. Za leto 2018 je predlog finančnega
načrta slabih 34.000,00 EUR, to se bo razdelilo med občini. Naš delež je nekje 83 %.
Kako naprej bo stvar obravnave preoblikovanja v javni zavod. Mi bomo pač podali
predlog in do takrat bo potekala razprava, ali se v to naprej gre ali ne. V primerjavi z lani
je ta znesek nekoliko višji za letos.
Marko Tribušon, podžupan:
Naslednji je Tomaž Jug. Imate repliko? Replika, izvolite.
Svetnik Tomaž Jug:
Bom drugače vprašal. Po statutu bi moralo vsako podjetje v VIRS-u zmanjševati svoj
delež financiranja. Moje vprašanje pa je, ali so podjetja dejansko vplačevala in v kolikšen
% so vplačevala ta znesek? Kakor imam informacije, že več let podjetja niso vplačevala
svojega deleža.
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti:
VIRS vsako leto pripravi finančni načrt o tistem določilu, se pravi najmanj 50 % iz vrst
gospodarstva, razliko lokalni skupnosti in to se je izvajalo. Tako.
Marko Tribušon, podžupan:
Svetnik Edbin Skok je naslednji prijavljen na razpravo.
Svetnik Edbin Skok:
Glede na stanje, ki smo ga danes slišali v povezavi z VIR-som, bi bilo dobrodošlo, da bi
svetnike pred preoblikovanjem v javni zavod seznanili z natančno analizo stanja,
predvsem z vidika uporabe oziroma potrebnosti tega zavoda v našem okolju in interesa.
Ker glede na to, da se je privatni interes umaknil, daje slutiti, da je ta zadeva v zelo
čudnem stanju. Tako, da bi bila ta analiza dobrodošla pri odločanju, ali je to zadevo
smiselno še ohranjati pri življenju.
Marko Tribušon, podžupan:
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Mogoče kakšno pojasnilo? Svetnik Luka Manojlović je naslednji prijavljen na razpravo,
izvolite.
Svetnik Luka Manojlović:
Javljam se kot predsednik upravnega sveta te inštitucije zaradi tega, ker v zadnjih desetih
mesecih, če se ne motim, seveda toliko časa sem svetnik, smo se s tem zavodom
oziroma s to kombinacijo javnega – zasebnega precej ukvarjali in vam moram povedati,
da sem porabil na tem zavodu ogromno časa. Res ogromno zaradi tega, ker je en kup
podjetij šlo v stečaj, en kup podjetij je imelo dolgove, poskušali smo po najboljših močeh
pridobiti finančna sredstva, ki so bila v zaostanku. Na koncu smo se v glavnem z vsemi,
ki so bili dolžni, pogodili, da za leto 2017 plačajo svoje obveznosti in potem zaključimo to
zgodbo v smislu njihovega ostajanja noter, ker to se je kopičilo iz leta v leto. Dokler je bil
na tem zavodu kup denarja, ki ga je priskrbel prvi direktor tega zavoda, če se ne motim,
sicer ne vem, kdo ga je priskrbel, skratka tam je bilo ogromno denarja, na katerem je ta
VIRS lahko deloval, je bilo vse dobro in dokler so podjetja plačevala, je bilo vse dobro.
Potem pa so se začeli študijski programi umikati iz Nove Gorice, ta zavod je imel vedno
manj vloge in tam je nastajal precejšen kaos.
Priznati vam moram, da sem porabil ogromno časa vključno s fizično nošnjo knjig
Inštituta MEDIFAS, g. Roberta Vodopivca, ki je zapustil tehnološki park po ne vem koliko
letih, pač smo prišli do tega, da se tista pogodba tam zaključi. In do tega, da sem za
Fakulteto za vede o zdravju sam uredil računalniško učilnico v tehnološkem parku, ki ima
računalnike stare več kot deset let in je bilo treba nekaj sestaviti, zato, ker so začeli s
študijskim programom. Glejte, kot predsednik tega sveta vas prosim, če svetnice in
svetniki danes podprete ta predlog, da se lahko samo izmaknemo s tega »status quo«
Gospa, ki je bila sedaj v. d. direktorice, je bila na tem mestu deset mesecev za polovični
delovni čas zaradi tega, ker sem se takrat odločil, da ni razloga za to, da jo imamo za
poln delovni čas. Skupaj smo se z ostalimi svetniki za to odločili, takrat še s predstavniki
gospodarstva.
Še eno stvar bi rad povedal. Gospodarstvo je pripravljeno sodelovati še naprej,
ampak ne po tej formuli. Tudi veste, da so bili eni drugi časi leta 2005, 2006, ne vem kdaj,
se je ta zadeva ustanovila in izvajala. Bili so čisto drugačni časi in po tem ključu ne bo šlo
več. Kar se je zgodilo v teh desetih mesecih, sem večkrat obveščal tako vodjo oddelka
kakor tudi župana. Župan mi je enkrat odgovoril na SMS sporočilo, ko sem ga vprašal,
kaj naj naredimo kompletno z Inštitutom MEDIFAS, ker pač financ na VIRS ni bilo več za
plačevati račune. Župan je rekel: »Ravnajte gospodarno.« Jaz z vso odgovornostjo trdim,
da sem naredil vse kar je v moji moči, da smo poskušali znižati stroške, odpovedati
pogodbe, pomagal sem direktorici najti sploh te ljudi, iskal sem stečajne upravitelje, da
vam ne povem kaj vse. Res sem se nagaral.
Sedaj, če uspete to podpreti, zaradi ega, da lahko oddelek in občina oziroma obe
občini spravimo iz mesta, karkoli že, ali se preoblikuje v zavod, ali se ne, ali se samo
nekam premakne te najemnine, ker dejansko sedaj se plačujejo samo najemnine. Sedaj
se plačujejo najemnine za prostore tistih študijskih dejavnosti, ki se jim je pač to
zagotovilo oziroma zagotavlja še vedno. Tako, da dajte, vas prosim, to podpreti, da to
lahko končamo vsaj na en normalen način in potem odpremo nov list. Sedaj pa je na vas.
Marko Tribušon, podžupan:
Hvala svetniku Luki Manojloviču za ta pojasnila in njegovo angažiranost. Repliko na
njegova izvajanja pa ima svetnik Valter Vodopivec, izvolite.
Svetnik Valter Vodopivec:
Saj niti ni toliko replika, v bistvu je bolj razprava. Strinjam se, da je pač treba trenutno
nekaj narediti, vendar pa pričakujem, da nekdo in se ne bom niti ukvarjal z vprašanjem
kdo, pride pred mestni svet z nekim poslovnim načrtom, z neko vizijo, z neko strategijo, z
nekimi razlogi, popisom razlogov, zakaj naj imamo ta javni zavod, kaj naj počne in kaj bo
doprinesel ter koliko bo stal. Tako, da bo mestni svet vedel, kaj sprejema in ne mačka v
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žaklju, tako, da si nalijemo čistega vina, kot je nek moj kolega v tem mestnem svetu
včasih izjavljal in potem bomo vsi stali za odločitvijo. Sicer gasimo požar, ali pa rešujemo,
kar se pač rešiti da.
Marko Tribušon, podžupan:
Ker se je svetnik Vodopivec izjasnil na začetku, da to ni bila replika, dovoljujem repliko
sedaj kot pojasnilo.
Svetnik Luka Manojlović:
G. svetnik Vodopivec, razumem vas in se v bistvu tudi strinjam. Stvar je taka, da trenutno
zavod nima zakonitega zastopnika, ker je gospa s 17. aprilom nehala delati. Veste, bila je
zaposlena za polovični delovni čas in seveda kot vsak od nas je poskušala najti poln
delovni čas in je poskušala in še dosti časa je šlo to skozi.
Sedaj bomo morali malo pohiteti. Mislim, da je današnje glasovanje na temo tega,
da se spravimo s tega »statusa quo«, da lahko župan podpiše čistopis, da odidejo
podjetja, ki so pač plačala svoje in so sedaj že četrti mesec še vedno vpisana v AJPES-u.
Dajmo jih rešiti tega.
Strinjam se, da dajmo na naslednji seji odpreti razpravo o tem. Verjamem, da bo
oddelek pripravil svoje in da bo župan naredil svoje ter mi mu bomo pomagali, če bo
treba.
Marko Tribušon, podžupan:
Postopkovno, svetnik Vodopivec.
Svetnik Valter Vodopivec:
Če lahko, zato, da bo zapisano v zapisniku tudi, pa da izglasujemo. Se strinjam, sedaj
pač glasujemo, kar pač glasujemo, dodaten sklep pa, da občinska uprava, župan, ne vem
kdo, pripravi do naslednje seje, morda še eno sejo naprej nek koncept, da bomo
sprejemali na mestnem svetu odločitev, kaj s tem zavodom in tako naprej, da si damo
neko zavezo. Samo to kot dodaten sklep.
Marko Tribušon, podžupan:
Razpravo ima svetnik Anton Harej, izvolite.
Svetnik Anton Harej:
Rad bi nekaj poudaril. Mislim, da je ta zavod imel dobra izhodišča, da bi dobro lahko
delal. Večkrat je bil ponovljen razpis za direktorja, direktor mora dati vizijo in direktorja
potrdi nadzorni svet. To je zgodba o zamujenih priložnostih. Na enega od teh razpisov
sem se tudi nekoč prijavil, pa namesto, da bi gledali dejansko program in to kar g. svetnik
Vodopivec sedaj zahteva, ne bi niti poslušali. Lahko, lahko. Vendar določene inštitucije v
določenem času niso naredile svojega in tu imamo sedaj zatečeno stanje. Dejansko
imamo neko inštitucijo brez vizije. Na žalost, ker drugače bi pa to bila lahko zgodba o
velikem uspehu, kajti evropska sredstva se sedaj namenjajo ravno podjetništvu in
povezovanju z javnim sektorjem.
Marko Tribušon, podžupan:
Mogoče je še kdo prijavljen na razpravo? Prijavljenih ni več, zato razpravo v tem trenutku
zaključujem.
Dajem na glasovanje predlog Sklepa, ki je sestavljen iz dveh delov, in sicer:
1. Mestni svet MONG se je seznanil s predlogom Aneksa št. 1 k Pogodbi o
ustanovitvi zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske, podpisane
dne 6. 9. 2004 in
2. Mestni svet MONG pooblašča župana za podpis aneksa v predlaganem besedilu
ter čistopisa Pogodbe o ustanovitvi zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče
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Primorske, podpisane dne 6. 9. 2004, s tem, da se upošteva tudi predlog svetnika
Valterja Vodopivca, katerega je podal v svoji razpravi. Glasujemo.
Od 24 svetnikov jih je 21 glasovalo za.
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Anton Harej, Ana
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Simon Rosič,
Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana
Zavrtanik Ugrin.
Sklep je bil sprejet.
S tem zaključujem tudi današnjo 35. sejo mestnega sveta.
Vsem se zahvaljujem za sodelovanje in podporo ter nasvidenje na naslednji seji.
Hvala lepa in lep pozdrav.
Seja je bila zaključena ob 16.51 uri.
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