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Številka: 900-34/2019-2 
Nova Gorica, 20. junij 2019     
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. junija 2019 v 
veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 17.34 uri.  
 
Sejo je vodil dr. Klemen Miklavič, župan.    
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal dr. Klemen Miklavič, župan.   
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 28 svetnikov, in sicer: dr. Mirjam Bon Klanjšček, 
Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, 
Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, mag. Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, mag. Elena Zavadlav 
Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
  
Odsotni: Matej Arčon, Karmen Belingar, dr. Robert Golob.  
 
Opravičeno odsoten: Aleš Markočič. 
  
Seji so prisostvovali: 
●   Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave  
●   Gorazd Božič, vodja kabineta župana 
●   Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD) 
●   Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe  
●   mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
●   Andreja Trojar – Lapanja, vodja projektne pisarne (UD)  
●   Nejc Koradin – podsekretar v kabinetu župana   
●   Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine    
●   Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica.  
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

 Maja Dakskobler in  

 Sebastjan Komel.   
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Predlagam tudi dopolnitev dnevnega reda, ker smo se z vodij svetniških skupin 
dogovorili, da uvrstimo na izredno sejo tudi  predlog GOLEE za letni načrt v okviru 
Lokalnega energetskega koncepta, in sicer popravljeno različico. Za uvrstitev 
predlagamo, da je to točka 1. in da točka 1. postane točka 2. Za uvrstitev je potrebnih 17 
glasov, zato predlagam, da o tem glasujemo. 
 Dajem na glasovanje predlog, da se na sejo uvrsti kot točka 1. Predlog Sklepa o 
potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta 
in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica, točka 2. pa postane 
dosedanja točka 1.. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
Sedaj imamo dnevni red z dvema točkama in ga kot takega dajem na glasovanje oziroma 
odpiram razpravo. Svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sedaj smo uvrstili točko tudi okrog GOLEE. Sprašujem samo, ali bomo dobili po  
elektronski pošti ali kakorkoli novo gradivo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Popravljeno gradivo bi že moralo biti v vaših nabiralnikih.  
 Če ni več razpravljavcev, glasujemo o spremenjenem dnevnem redu. 
Glasujemo. 
  
Od 27 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
 
Ugotavljam, da je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 
1.  Predlog Sklepa o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega 
 energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova 
 Gorica  
2.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 
 (skrajšani postopek).  
 
Prehajamo na točko 1.  
 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

  Predlog Sklepa o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta   
 Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno 
 občino Nova Gorica  
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predstavitev smo že opravili. Ali je morda še kakšen razpravljavec pod to točko?  

Vodja oddelka, pojasnite še enkrat, kaj ste popravili oziroma kaj so dobili svetniki 
sedaj v svoje nabiralnike.  
 
Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Sedaj gre za tri popravke. Eden je letni načrt za leto 2019, potem je bilo črtana točka 1. 
oziroma III/1d, sedaj nimam pred seboj, se opravičujem, ker se nanaša pač na obnovo 
toplotne črpalke in toplotne postaje na Ulici Gradnikove brigade 33 in prav na koncu je 
naveden vrtec Najdihojca, v resnici pa gre za vrtec Čriček. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz 
akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 
2019 za Mestno občino Nova Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Zahvaljujem se zunanjemu gostu, direktorju agencije GOLEA, da je potrpel še do konca 
oziroma še v drugo sejo. Mi pa prehajamo na drugo točko. 
 
 
 
2. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 
2019  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Tokrat ste dobili na mizo rebalans skozi proceduro izredne seje. Rebalans se je 
pripravljal skozi obdobje od sprejema proračuna, to je bilo konec februarja, do danes. 
Medtem sem pridobil ekipo, se pravi, politično vodstvo se je postopoma formiralo in je 
sedaj v polni obliki. V polni obliki je od 6. maja dalje. V tem času smo opravili veliko 
razgovorov, posvetovanj, predvsem smo se osredotočili na projekte, ki so vezani na 
sofinanciranje z evropskih sredstev. Zelo smo morali biti pazljivi, da so projekti tako 
naravnani in izvedljivi v rokih, ki so predvideni s finančnimi evropskimi shemami, ker se 
sicer tak denar ne pridobi oziroma ga je potrebno vračati, zato smo tudi nekaj projektov 
preuredili, prenesli financiranje na druge projekte. Nekatere projekte smo financirali z 
lastnimi sredstvi. Sedaj ste dobili te zadeve, ko gre za večje projekte, vse pojasnjene,  
včeraj vam je vodja kabineta Gorazd Božič poslal en dokument z okvirnimi pojasnili, kako 
so se sredstva delila, potem ste danes dobili še en popravek. Drži, danes ste dobili še en 
popravek. Namreč, napačen izračun je bil pri projektu poslovna cona. Da, pri poslovni 
coni so bile številke neustrezne. 
 Se pravi, ta dokument vam nekje ponazarja, predvsem zakaj še ne vidimo 
žerjavov in kopačev na terenu, to kar bi si občanke in občani morda želeli oziroma so 
pričakovali glede na razprave, ki so se vodile ob volilni kampanji. Veliko projektov je bilo 
neustrezno pripravljenih oziroma so bile priprave dokumentacije še v fazi, ko smo bili še 
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daleč od gradbenih dovoljenj oziroma vsega potrebnega zato, da se na terenu zapeljejo 
zadeve. Nekaj smo jih sami preuredili, recimo bazen. Vendar tudi pri tem projektu ne bi 
šlo v izvedbo, kot je bilo predvideno, saj je bil podcenjen. Edina ponudba, ki je prišla na 
razpis, ki je bil sprožen, preden sem prevzel mandat, je znatno presegala predvidena 
sredstva. 
 Med tem časom smo že začeli intenzivno delati na dokončanju priprave projektnih 
dokumentacij zato, da bomo zadeve, ki so v teku, izvedli tam, kjer smo se pač odločili, da 
jih bomo nadaljevali po novem političnem vodstvu in v skladu s koalicijskim dogovorom. V 
tem rebalansu še ne vidite velikih proračunskih učinkov novih političnih prioritet. To ne 
pomeni, da smo se jim odrekli, to samo pomeni, da v tem letu 2019, ne bodo imeli 
močnega proračunskega učinka, se pravi, da ne bo velikih izdatkov na tem področju.  
 Takšen primer je recimo stanovanjska politika. V tem času smo zelo intenzivno 
delali, pridobili recimo zemljišča oziroma ga je pridobil Stanovanjski sklad RS ob 
sodelovanju z nami in ob uspešnem prepričevanju ustreznih institucij v Ljubljani.  
 Potem gre v nekaterih projektih za pripravo dokumentacije kot je vzhodna 
vpadnica, kot je recimo Dnevni center za starejše v Novi Gorici, kot so oskrbovana 
stanovanja za starejše v Novi Gorici. Skratka gre za en niz projektov, kjer se ali pripravlja 
dokumentacija oziroma smo v fazi, ko proračunsko ti projekti še niso zahtevni. 
 Osem dni prej je bilo poslano gradivo, to je odraz izrednih razmer, ki sem jih 
poskušal čim bolj opisati. Kompenzacija za to je bila, pač smo dali vsem svetniškim 
skupinam, zlasti opozicijskim, ki so kasneje vstopili, pač jim je bilo dano gradivo na 
vpogled osem dni prej, možnost, da jim strokovne službe pojasnijo, se pravi, da hitreje 
pridejo do razumevanja sprememb v proračunu. Sam sem tudi prisostvoval sestanku. V 
bodoče ta procedura ne bo več zgledala tako, se pravi, ta delibrativni proces, ki smo ga 
nakazali ob tem rebalansu, se pravi, da se interaktivno pogovarjamo o tem, kakšen je 
proračun, kako je sestavljen, to je nova praksa, prej tega ni bilo, se bo nadaljevala, 
ampak v bolj popolni obliki. Se pravi, da bomo proračunske predloge dajali prej, morda 
tudi več kot štirinajst dni prej zato, da bomo res vsi razumeli, kaj sprejemamo.  
 To je bil nek tak politični uvod, sedaj bo pa še vodja finančne službe podala nekaj 
osnovnih podatkov o rebalansu. 
 
Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD) 
Odlok o prvem rebalansu proračuna zajema tako spremembe na prihodkovni kot tudi na 
odhodkovni strani s ciljem, da bo realizacija do konca leta čim bolj optimalna.  
 V bilanci A so prihodki planirani v višini 37.156.000,00 EUR. Predlagani obseg 
načrtovanih skupnih prihodkov se v primerjavi z veljavnim planom  proračuna zmanjšuje 
za 2.995.000,00 EUR. Predlagani plan torej predstavlja 92,54 % točk veljavnega 
proračuna. Tekoči prihodki so planirani v višini 33,65 milijonov evrov, in sicer davčni 
prihodki v višini 23,11 milijonov evrov, nedavčni prihodki pa v višini 10,54 milijonov evrov. 
Spremembe na tekočih prihodkih so ocenjene na podlagi realizacije do konca meseca 
maja in ne prikazujejo bistvenih odstopanj glede na veljavni plan. 
 Kapitalski prihodki so planirani v višini 515.000,00 EUR oziroma za 3,92 % več 
glede na veljavni plan. Pričakuje se več prihodkov iz naslova prodaje zemljišč, kar je 
razvidno v načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Prejete donacije so višje 
kar za 97.000,00 EUR in so predvidene v višini 115.000,00 EUR. Odstotek je velik zaradi 
tega, ker bo Republika Madžarska sofinancirala skozi donacijo investicijo v Evropski park 
miru. 
 Največja sprememba na prihodkih se vsekakor odraža na transfernih prihodkih in 
prejetih sredstvih iz naslova EU. Planirana sredstva znašajo 2.563.000,00 EUR in so v 
primerjavi z veljavnim proračunom manjša za 3,2 milijona evrov, kar predstavlja 44,38 % 
točk veljavnega plana. Prihodki se zmanjšujejo predvsem zaradi spremembe dinamike 
zamika investicij, ki so financirani s strani EU in to se posledično izkazuje tudi na 
odhodkovni strani predvsem na investicijskih odhodkih.  
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 Prejeta sredstva iz EU se v predlogu rebalansa v primerjavi z veljavnim planom 
povečujejo za 30,3 % in znašajo 313.000,00 EUR, to pa gre za povračila že izvedenih 
projektov v preteklem obdobju. 
 Na odhodkovni strani znaša predlagani obseg v bilanci A 39.841.000,00 EUR, kar 
je 9,99% odstotnih točk manj glede na veljavni plan. Ravno tako se tekoči odhodki in 
tekoči transferji ne spreminjajo v bistvenem obsegu. Ocena je ravno tako podana na 
podlagi realizacije do konca meseca maja. Kot sem že prej povedala, je največje 
odstopanje na področju investicijskih odhodkov, ki so planirani v višini 12.765.000,00 
EUR, kar predstavlja 73,0 % točk veljavnega plana. Kot smo že prej povedali, je to 
posledica zamika projektov, ki so financirani s strani države in EU. 
 Investicijski transferji pa so predvideni v višini 1.507.000,00 EUR, kar je 19,31 % 
več glede na veljavni plan. Dodana sredstva so namenjena predvsem Javnemu zavodu 
za šport za izvedbo investicije. 150.000,00 EUR od tega je za sanacijo letnega bazena. 
Naj pa povem, da pri pripravi proračuna nismo imeli ocenjene vrednosti in je to šlo na 
podlagi pavšala in upamo, da se bo izpeljalo v tej predvideni višini. 
 Če povzamem. S predlaganim rebalansom se povečujejo sredstva na sto dveh 
proračunskih postavkah, od tega je devetnajst na novo odprtih. Zmanjšujejo se sredstva 
na šestdesetih proračunskih postavkah, od tega se jih deset ukinja oziroma prenaša v 
naslednje obdobje. 
 Če povzamem v znesku največje spremembe v posebnem delu proračuna. 
Največje znižanje je na proračunski postavki Optimizacija in aktivizacija površin 
športnega parka Nova Gorica - Izgradnja pokritega bazena v višini 2.737.000,00 EUR, 
sledi Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk v višini 1.044.000,00 
EUR. Obe se usklajuje dinamika in višina. Omenim naj še Skupnostni center Nova Gorica 
-  II. faza, ki se znižuje v višini 628.000,00 EUR. Tu naj povem, da bo sama investicija 
dražja, vendar bodo lastna sredstva mestne občine nižja, ker smo dobili dodatna 
sredstva. 
 Če pa povzamem še največje povečanje na proračunskih postavkah. Največ se 
poveča na proračunski postavki namenjeni Energetski prenovi nepremične kulturne 
dediščine, torej naše mestne hiše, v višini 350.000,00 EUR. Sledi odprtje nove 
proračunske postavke Rekonstrukcija kuhinje v Osnovni šoli Dornberk v višini 322.000,00 
EUR, Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo v višini 317.000,00 EUR. Tu naj še 
povzamem, da smo sredstva, ki so bila prej namenjena za investiranje v Cankarjevo 
naselje, torej državna in evropska sredstva prenesli na to postavko, Cankarjevo naselje 
pa se bo peljalo z lastnimi viri. 
 Če povzamem še novih postavk, ki smo jih odprli. Zraven rekonstrukcije na 
Osnovni šoli Dornberk, je Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova 
Gorica v višini 60.000,00 EUR, Ureditev odvodnjavanja na območju MONG v višini 
140.000,00 EUR, Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku v višini 
50.000,00 EUR, za to investicijo je v prihodnjih letih namenjenih 588.000,00 EUR. Odprli 
smo tudi nekaj novih postavk, ki so posledice participativnega proračuna in ni bilo 
mogoče izvesti s postavkami participativnega proračuna, ker so bili zneski za izvedbo 
previsoki. Naj omenim Avtobusno postajo Grgar in rekonstrukcijo križišča, kateremu se 
namenja letos 19.000,00 EUR, naslednje leto pa 101.000,00 EUR, Ureditev vodnega 
zajetja in korit v Grgarskih Ravnah, katerih izvedba je predvidena v višini 36.000,00 EUR 
ter Celovita preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - I. faza v višini 
45.000,00 EUR. Tu naj poudarim, da smo dobili tudi dodatna sredstva iz naslova 
Fundacije za šport. 
 V bilanci B splošnega s predlogom rebalansa se ne povečuje dodatnega 
premoženja, namenskega premoženja v javne sklade. V bilanci C je na račun financiranja 
predvideno zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 3 milijone evrov, pri državnem 
proračunu pa 471.000,00 EUR, ta so po ničelni obrestni meri in ne posegajo v kvoto 
zadolžitve.  
 Skupno gledano je v predlogu rebalansa predlagana skupna zadolžitev v 
primerjavi z veljavnim proračunom nižja za 1.529.000,00 EUR.  
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 Mestnemu svetu predlagamo, da obravnava predlog Odloka o rebalansu 
proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 po skrajšanem postopku in ga po 
obravnavi sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To so obravnavali vsi odbori. Začnemo pri odboru za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Na odboru smo obravnavali in nismo imeli posebnih pripomb. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo. 
 
Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Na odboru za socialno varstvo in zdravstvo smo izrazili svoje zadovoljstvo nad dejstvom, 
da so naše pripombe, ki smo jih dali na tehnični proračun, bile sprejete in so upoštevane 
v tem rebalansu, za kar se seveda strokovnim službam zahvaljujemo.  
 Drugače pa odbor ni imel pripomb na rebalans in predlaga mestnemu svetu, da 
ga sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
Simon Rosič, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Nismo imeli nobenih pripomb. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za krajevne skupnosti.  
 
Anton Harej, predsednik odbora za krajevne skupnosti: 
Na odboru smo tudi obravnavali in smo ga soglasno potrdili. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj je pa še odbor za gospodarstvo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je obravnaval ta del in mislim, da bo imel verjetno pa še župan 
kakšen amandma.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Da, vi kar predstavite, kar ste predlagali. Potem bom pa sam predstavil.  
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Na splošno smo se z rebalansom proračuna strinjali, imeli pa smo predlog, da se 
100.000,00 EUR prerazporedi na Komunalno energetiko. Ali ste slišali? Halo. Ali me 
slišite? Da. Mi na splošno nismo imeli pripomb na rebalans, dali smo pa predlog, da se 
100.000,00 EUR dobi za KENOG, torej za Komunalno energetiko in mislim, da smo se o 
tem tudi pogovorili in da je župan dobil ta denar. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Da, ta vaš predlog sem preučil in če sem dobro razumel, ste predlagali amandma. Sedaj 
pa je pri tem vašem amandmaju zadeva edino problematična, ker predlagate, da se 
vzame iz fondov za obnovo Laščakove vile, zato predlagam, da se to modificira.  
 Se pravi, da predlagam amandma na vaš amandma in namesto, da se 
100.000,00 EUR pobere iz postavk za Laščakovo vilo, se bi po mojem predlogu pobralo z 
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Investicijskega vzdrževanja infrastrukture oziroma, oprostite, iz Energetske prenove 
enote nepremične kulturne dediščine, postavka 06035. Se pravi, to je moj predlog 
spremembe vašega predloga. To sta dva predloga, ki sta dana v razpravo in o njih bomo 
glasovali na koncu razprave.  
 Odpiram razpravo še za svetnice in svetnike. Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Prebrala bom stališče naše svetniške skupine LMA, in sicer se nanaša predvsem na vas, 
g. župan, ki ste februarja letos izjavili, citiram: «Pričakuje se v kratkem politično 
usklajevanje in potem rebalans, ki bo dejansko odražal prioritete tega mandata oziroma 
vodstva občine.« Pred nami pa je predlog rebalansa v katerem nekako nismo zaznali 
konkretnih novih prioritet  vodstva, o čemer ste spregovorili v uvodu k tej točki. 
 Načeloma se s tem rebalansom v veliki meri v Listi Mateja Arčona strinjamo, saj 
sledite nekaterim projektom, ki jih je nastavil že bivši župan. Naj omenim samo nekatere, 
in sicer dokončanje krajevnega doma v Krajevni skupnosti Osek - Vitovlje, vzpostavljanje 
povezanega kolesarskega omrežja, ureditev varčne javne razsvetljave, za katero ste na 
podlagi zaključenega javnega razpisa ravno v torek podpisali pogodbe z izvajalcem, 
izvedbo Evropskega parka miru, urbana terasa v Borovem gozdičku, Dnevni center za 
starejše, Vrtec Grgar, izgradnja prizidka Zdravstvenega doma in izgradnja zimskega 
bazena, spodbujanje gospodarstva, šolstva, sociale. Seveda  podpiramo tudi nekaj 
manjših vaših projektov, kot so sanacija letnega bazena, nujna investicija v sanacijo 
kuhinje v Osnovni šoli Dornberk, rekonstrukcija Osnovne šole Čepovan.  
 Ne moremo mimo tega, da ste opustili problematiko odvodnjavanja na Prvomajski 
ulici, kar je ključnega pomena za razvoj mesta na tem območju in tudi mimo tega, da se 
izgradnja ekonomsko - poslovne cone v Kromberku vleče vse do leta 2022. Preseneča 
pa nas tudi, da v tem letu ne bo izveden projekt participativnega proračuna.  
 Skratka župan, pričakovali smo več, več drznosti, poguma, ampak, ker je poletje 
pred vrati, bom zaključila z morsko prispodobo. Naj barka čim prej izpljuje iz pristanišča 
na morje in proti cilju, ki si ga želimo vsi občani Mestne občine Nova Gorica. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Barka mora najprej razpeti jadra, potem lahko zapluje. Samo nekaj kratkih pojasnil. 
Danes sta z menoj še  dva kolega iz kabineta, ki bosta, če bo prišlo do kakšnih potreb po 
natančnejših pojasnilih, tudi intervenirala.   
 Ampak čisto na kratko. Odvodnja na Prvomajski ulici je bila ustavljena. Dobili ste  
tudi pojasnilo sinoči od Gorazda Božiča, ker projekt ni bil dokončan. Projekt ni bil 
dokončan in zato bi tvegali ne pridobitev uporabnega dovoljenja. Če ne pridobimo 
uporabnega dovoljenja, nismo upravičeni do evropskih sredstev. Torej smo zadevo vrnili 
v projektiranje in takoj ko bo sprojektirana, bo to šlo naprej. Govorili smo z veliko 
strokovnjaki s področja vodarstva, geologije in podobno zato, da smo res ugotovili, kaj je 
tam potrebno, da je res to potrebno in to je pomemben razvojni projekt, je pa tudi 
zahteven. Namreč, občine imajo v pristojnosti za te zadeve, pogosto pa nimajo fiskalne 
zmožnosti za take projekte, zato bomo intenzivno iskali sofinanciranje, ki ga je vedno 
manj sedaj za infrastrukturne projekte. Poskušali ga bomo združiti z energetskimi projekti 
in na ta način pripeljati sofinanciranje v zgodbo. To so napori, ki jih pač sedaj vlagamo v 
zvezi  s tem. 
 Participativni proračun je bil en tak velik eksperiment v prvi generaciji, seveda ni 
nihče pričakoval, da se bo optimalno obnesel oziroma, da se bo izpeljal, tudi se ni. Ljudje 
so glasovali, ljudje tisto kar so izglasovali, morajo dobiti. Zato moramo v tem letu 
dokončati vse projekte, ki še niso bili dokončani zaradi zapletov, ki so se zgodili. Hkrati pa 
se pripravljamo že v tem letu, da bomo v prvem delu naslednjega leta že izvedli 
participativni proračun. Tako, da brez skrbi. Participativni proračun ostaja en pomemben 
korak naše občine v smeri demokratizacije in vključevanja ljudi v sooblikovanje svojega 
kraja. Bo pa tudi bolj natančno moral potekati, ker namreč v veliko primerih smo se 
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naučili, da so bile ocene preskromne, da je potem investicija presegala kar nekajkrat v 
nekaterih primerih tisto, kar so predvideli občani in je potrdila občinska uprava. 
 Poslovna cona Kromberk. Tam smo imeli tri ovire, ki so zavlekle cel postopek in o 
tem je bilo kar obsežno poročano tudi v medijih. Namreč, zapletlo se je z varovalno cono 
Natura 2000, in sicer dveh živali, ki sta zaščiten. Zapletlo se je s priklopom na glavno 
cesto s cone in sedaj sta ta dva zapleta razrešena, eden z Zavodom za varovanje 
naravne dediščine, drugi problem smo rešili s pristojno institucijo na državni ravni, 
Direkcijo za infrastrukturo. Tretja zadeva je pa v dogovarjanju z Agencijo Republike 
Slovenije za okolje, ARSO, kajti oni gledajo drugače to cono, kot smo jo videli mi, se 
pravi, gledajo celotno industrijsko cono Kromberk od starega Mebla do starega MIP-a, 
današnje Pivke. Pridobivanje soglasij bi bilo zelo zapleteno, če bi šli po tej poti, zato mi 
vztrajamo, da moramo izločiti to cono Meblo, kot smo rekli Meblo vzhod oziroma 
Poslovno cono Kromberk in samo njo obravnavati pri pridobivanju soglasja. V tem 
trenutku teče to.  Zato se zapleta s tem projektom. Toliko v pojasnilo.  
 Prijavljenih na razpravo ni več, zato predlagam, da o predlogu rebalansa 
glasujemo. Se opravičujem, najprej moramo z amandmaji razrešiti zadevo. Tako imamo 
pred seboj dva amandmaja, dobili ste jih tudi po pošti. Bom poskušal biti čim bolj jasen, 
prosim, zahtevajte proceduralno, da pojasnim še enkrat, v kolikor ne bo jasno o čem 
glasujemo. Imamo dva amandmaja. Eden je amandma odbora, ki govori o prenosu 
100.000,00 EUR iz postavke za vilo Rafut na postavko Investicijsko vzdrževanje 
infrastrukture - oskrba s toplotno energijo in potem imamo amandma na amandma, ki ga 
predlaga župan, za to ne potrebuje podpisov, in sicer predlaga, da zamenjamo samo tisti 
del, ki govori, od kje črpamo sredstva. Se pravi, da še vedno prenašamo na vzdrževanje 
infrastrukture, oskrba s toplotno energijo, vendar jemljemo iz postavke 06035 Energetska 
prenova enote nepremične kulturne dediščine. Torej, najprej glasujemo za amandma na 
amandma. V kolikor je sprejet, potem to velja in ne tisto, kar je predlagal odbor. Ali je bilo 
tako razloženo razumljivo?   
 Dajem na glasovanje predlog Amandmaja na amandma, da se postavka 
06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine zniža za 
100.000,00 EUR in za 100.000,00 EUR se poveča postavka za Investicijsko 
vzdrževanje infrastrukture - oskrba s toplotno energijo. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef 
Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Sara 
Vodopivec, Valter Vodopivec, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To pomeni, da smo s tem amandmajem spremenili predlog rebalansa in o amandmaju 
odbora ne glasujemo več, ker je pač brezpredmeten. Ali je bilo vse jasno? Dobro.  
 Vodja oddelka, izvolite.  
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD): 
Dodala bi še eno malenkost, in sicer, da Projektna dokumentacijo za gasilski dom ni več 
aktivna proračunska postavka, vendar se bo dokumentacija financirala iz splošne 
proračunske postavke 07240. Samo v informacijo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na glasovanje podajam dopolnjeni predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2019 vključno z vsemi prilogami, ki ste jih prejeli v 
gradivu za izredno sejo. Glasovanje teče. 
  
Od 27 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
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ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida 
Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil soglasno sprejet. 
 
S tem se tudi zahvaljujem za konstruktivnost tako opoziciji kot sodelavcem iz pozicije, ni 
pozicije. Strokovne službe me opozarjajo, da moramo sprejeti še spremljevalne sklepe.  
 Se pravi, s posebnim Sklepom sprejemamo Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019, kot je predvideno z 
rebalansom. Glasovanje teče. 
  
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Potem glasujemo še o Sklepu Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2019, kot je predvideno z rebalansom. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Mislim, da smo s tem izčrpali vse sklepe. Zahvaljujem se vam za konstruktivnost in vam 
želim lep preostanek popoldneva in večera ter veselo poletje, ki nastopi jutri z letnim 
solsticijem. Hvala.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.  
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