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Številka: 900-24/2019-4 
Nova Gorica, 18. april 2019     
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 18. aprila 2019 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 15.00 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 29 svetnikov, in sicer: Karmen Belingar, dr. 
Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, dr. Robert Golob, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, 
Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan 
Zahar, mag. Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
 
Opravičeno odsotna: mag. Marko Rusjan, Sara Vodopivec. 
 
Odsoten: Matej Arčon.  
 
Seji so prisostvovali: 
●   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)  
 ●  Mojca Belingar Vodopivec, vodja pravno premoženjske službe (UD)  
●   Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica.  
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Aleš Dugulin in 
- Marko Tribušon. 

 
Od 25 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, 
Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Na današnjo sejo so bili vabljeni k 6. točki mag. Tomica Dumančić, direktor 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, k 7. in  8. točki pa g. Rajko Leban, 
direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica.  
 Predlagane so bile tudi razširitve oziroma spremembe dnevnega reda. Naknadno 
ste prejeli gradivo k 2. točki, dodatne odgovore na pobude, predloge in vprašanja svetnic 
in svetnikov, ki so bile podane na prejšnji seji mestnega sveta in k 5. točki dodatne 
kadrovske zadeve. Za to bo potrebnih 17 glasov in bomo o tem glasovali po razpravi.  
 Sedaj pa odpiram razpravo na predlagani dnevni red. Svetnik Luka Manojlović. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Rad bi samo prosil župana in mestni svet, da točko v zvezi s Stanovanjskim sladom 
premaknemo na maj zaradi tega, ker smo na odboru za prostor sklenili, ker je bil direktor 
odsoten in ni poročal na odboru, da bi bilo to najprimerneje.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še kdo prijavljen na razpravo? Ni. Ugotavljam tudi, da je mnenje odbora za prostor tehtno 
in utemeljeno, zato kot predlagatelj točko tudi umikam in napovedujem uvrstitev iste točke 
na naslednjo redno sejo. 
 Prišel je tudi predlog za premik točk, in sicer bi premaknili 7. in 8. točko na konec. 
To pa zato,  ker nas je g. Rajko Leban obvestil, da je na poti iz drugega konca Slovenije 
in da je možno, da bo prišlo do zamud zaradi razmer na cestah.  
 Torej najprej glasujemo o uvrstitvi dodatnih kadrovskih zadev na dnevni red 
in za to je potrebnih 17 glasov. Gradivo ste prejeli. Predlagam, da kar glasujemo. 
Glasovanje teče.  
  
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, 
Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Predlog je bil sprejet. 
                               
Dajem na glasovanje še premik 7. in 8. točke na konec dnevnega reda. Glasovanje 
teče. 
  
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, 
Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav 
Ušaj. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog dnevnega reda, kot je v novi obliki. Glasovanje teče.  
  
Od 26 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, 
Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan 
Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
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Ugotavljam, da je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 
 
1.    Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21.  
       marca 2019 
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih 
5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
9.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 
10.  Predlog Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju 
 Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnim čistilnimi napravami (prva 
 obravnava) 
11.  Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za najem 
 nekdanje stražnice na Sabotinu 
12.  Predlog Sklepa o odpisu neizterljive terjatve do družbe Polo Inn, d. o. o. 
13.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2246/5 k. o. Solkan    
7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
 načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti 
 iz  akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova 
 Gorica 
8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Nova Gorica, za 
 leto 2018. 
 
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je 
bila 21. marca 2019 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave.   
 Dajem na glasovanje potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica, ki je bila dne 21. marca 2019. Glasovanje teče.  
 
Od 26 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, 
Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan 
Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Zapisnik 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila dne 21. 
marca 2019, je bil potrjen. 

PRILOGA 1 
 
 
  
2. točka dnevnega reda  
 Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov, ki ste jih prejeli med 
obema sejama. Odpiram razpravo. Besedo ima svetnica Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
Zahvaljujem se vam za odgovor na moje vprašanje. Imam pa majhen komentar na zadnji 
del odgovora, kjer navajate, da skupščina Komunale, d.d., ni zmanjšala števila članov 
nadzornega sveta, ki zastopajo interese občin, saj je imenovala predstavnike druge 
največje lastnice med občinami, to je Občine Kanal. Zasebnemu lastniku se je posledično 
iz enega člana zmanjšala zastopanost v nadzornem svetu glede na prejšnjo sestavo 
nadzornega sveta.  
 To je vse res, vendar nadzorni svet šteje pet članov, občine pa imamo samo dva 
predstavnika v tem nadzornem svetu. Glede na to, da smo občine 51 % lastnice, kar 
pomeni, da imamo večino, bi po mojem mnenju morali imeti tudi večino v nadzornem 
svetu, torej tri predstavnike. Kolikor mi je znano, smo imeli mi dva kandidata za člana 
nadzornega sveta. Res je velika škoda, da mi nismo dobili kandidata, torej, da se ta 
računica ni izšla.  
 Sedaj me pa zanima, če lahko vprašam, ali boste uporabljali pravna sredstva, kot 
ste napovedali zaradi ne uveljavljanja predkupne pravice. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Oton Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Hvala za odgovor, čeprav z odgovorom na ponovljeno pobudo za odkup 55 m2 zemljišča 
med kategorizirano cesto parc. št. 4905/16 in parc. št. 4720/4 oboje k.o. Branik, za 
namen izgradnje pločnika ali razširitve cestišča predvsem zaradi preglednosti in varnostni 
pešcev, nismo zadovoljni.  
 Glede na to, da na oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo še ni prišlo do 
kadrovskih sprememb, predpostavljamo, da je sestavljavec tega odgovora isti, kot je bil 
pred dvema letoma. Takrat je bila dana obljuba, da bo predlog zaradi pomanjkanja 
sredstev realiziran v naslednjem letu, to je v letu 2018. Nič o tem, da bi lahko k odkupu 
pristopili le na osnovi jasne dokumentacije prometne ureditve, kar se sedaj navaja. 
Navedeni razlog zakaj ne, tudi dokazuje, da je bil odgovor dan neodgovorno in na pamet, 
kajti, če bi bilo potrebno pripraviti jasno dokumentacijo prometne ureditve, bi oddelek pač 
moral poskrbeti tudi za to. Če pa bi ravnali konstruktivno in svetniški pobudi posvetili 
samo petnajst5 minut za  preverbo dejanskega stanja, bi ugotovili, da je rešitev zelo 
preprosta. Gre za odkup privatnega zemljišča, ki je v naravi občinska cesta, bi pa odkup 
omogočil izgradnjo pločnika na mestu, kjer ga potrebujemo. Če bomo z odkupom še 
nekaj časa odlašali, se lahko zgodi, da bo lastnik pokazal kje je dejanska meja in potem 
bomo pač problem imeli. Zato pri tej pobudi, zahtevi vztrajamo. 
 Glede odgovora na drugi del svetniške pobude, ki se nanaša na ureditev zemljišč 
pod kategorizirani občinskimi cestami, pa pričakujemo, da se ureditev katastra, ki se 
izvaja po vsej občini, kot pravite, prilagodi ne samo proračunu, pač pa  predvsem 
občinskim potrebam po izgradnji infrastrukture glede na prioritete. Narejen kataster nam 
onemogoča pridobivanje gradbenih dovoljenj za gradnjo infrastrukture.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Tanja Vončina. 
 
Svetnica Tanja Vončina: 
Seveda hvala za vaše odgovore glede dveh vprašanj, ki sem ju postavila. Ne morem pa 
mimo, da me ti odgovori ne bi spominjali na pesem Josipe Lisac Magla svuda, magla oko 
nas. Se opravičujem, ampak mene ne zanimajo odgovori bo, ko bo, če bo, zanimajo me 
konkretni odgovori z datumi, številkami in seveda imeni odgovornih oseb.  
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 Najprej glede ureditve vaškega jedra Lokve. To je bil projekt, ki je bil izglasovan 
na participativnem proračunu in zato ne razumem dobro vašega odgovora, da bo za 
nadaljevanje potrebna politična odločitev. Verjetno se vsi strinjamo, da imajo na Lokvah 
turiste, prireditve in podobne stvari, vendar pa ni ustreznega prostora, kamor bi te 
prireditve lahko umesti. Prav tako se je lani za zelo dobro potezo izkazala tržnica z 
domačimi izdelki, ki pa zaradi neurejenosti prostora kaže potem slabo podobo. Zato je 
ureditev vaškega jedra nujna in ne politična odločitev. Tudi odgovor, da se bo z urejanjem 
nadaljevalo, saj bo imela prednost športno turistična infrastruktura v skladu s strateškimi 
načrti nastajajočega Zavoda za turizem, je malo smešen. Kdaj bo ta zavod zaživel? 
Kakšne bodo njegove prednosti? In še in še vprašanj.  
 Tako lahko rečemo, da se bo ta ureditev zamaknila v nedorečeno prihodnost in ne 
nazadnje, zakaj je bil potem participativni proračun, če ga ne mislimo izpolnjevati in 
upoštevati želja prebivalcev. Poleg tega pa bi tudi tu izpostavila igrišče na Lokvah, ki je v 
upravljanju Zavoda za šport in kaže klavrno podobo tistega, čemur je namenjeno. 
 Naslednje pa je vprašanje glede izgradnje vrtca v Grgarju. V odgovoru ste 
napisali, da naj bi bil izbor projektanta izveden do maja 2019. Glede na to, da je maj pred 
vrati, bi rada pojasnilo, kaj se je zgodilo oziroma konkreten odgovor, ali je bil izbor 
izveden in če ni bil, zakaj ne. Starši otrok, ki obiskujejo vrtec, so poleg tega, da so 
nezadovoljni z odgovorom, potrdili, da je tudi časovnica nerealna, saj je v tako kratkem 
času izgradnja skorajda nemogoča. Zato prosim za dodatna pojasnila. 
  
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Samo pojasnilo. Ker je participativni proračun zelo pomembna zadeva, je tu šlo za 
preseganje predvidenih sredstev. Izvedeno je bilo do sredstev, ki so bila rezervirana, 
ampak predlagatelj se je uštel pri oceni stroškov tega projekta, zato se je nadaljevanje 
del zamaknilo v prihodnost.  
 Besedo ima svetnik Anton Kosmačin. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
G. župan, hvala za odgovore in tudi za slišano prošnjo, da so odgovori kratki. Samo pod 
prošnjo, da bi bili odgovori kratki, nisem pa mislil, da bi bili nekorektni in v nekaterih 
stavkih celo žaljivi, ampak tudi mimo tega zgleda, da se bomo morali navaditi iti.  
 Prvo vprašanje, ki sem ga postavil glede predkupne pravice. Gospa načelnica to 
ni prepoznala kot  pomembno zemljišče, ji verjamem. Vendar gospa vodja službe bi pa 
morala to vedeti, ker je bilo leta 2010, že skoraj pred sklenitvijo pogodbe s takratnim 
lastnikom. Sedaj ne vem, ali ima slab spomin, ali pa je izgubila dokumentacijo, ki obstaja 
na njenem oddelku, ker je bila takrat načelnica. 
 Drugo vprašanje, ki sem ga postavil. Dva sklica mestnega sveta nazaj je obstajala 
ena komisija, ki so jo sestavljali načelniki in ta komisija je funkcionirala. Mislim, da je prav, 
da se za strateško in za nakup zemljišč ta komisija ponovno formira, ampak, to je pač 
vaša presoja. Če smatrate, da je direktor občinske uprave dovolj kredibilen, da nas je 
dvaintrideset tu manj pomembnih, ampak to boste sami presodili. 
 Kar se tiče odgovora na pogodbo. Mi smo v Rožni Dolini ukinili javno dobro na 
tem svetu. G. svetnik Golob je že takrat vprašal, da bi bilo prav, ker to je proračunska 
postavka, kaj gre ven in kaj gre noter in bi bilo prav, to ni informacija javnega značaja, ki 
je dosje, register ali pa evidenca, to je proračunska postavka, ki vsebuje odhodek in 
prihodek. Ne vem zakaj, bi moral hoditi po oddelku in iskati te podatke, ki bi morali biti 
vsem, ne samo meni, ampak vsem dvaintridesetim svetnikom oziroma vsem prisotnim 
svetnikom predstavljeni. 
 Kar s tiče Komunale, g. župan, ste mi odgovorili enako kot gospe Mirjam Bon 
Klanjšček. Sam sem vprašal pa nekaj drugega. Kdaj in kdo se je odločil, oddaljil od 
smernic, da Komunala ne bo več javno podjetje? Samo to sem vprašal, ostale stvari 
znam prebrati iz javno dostopnih podatkov, saj to je gospodarska javna družba, ki ima na 
internetu vse podatke. Na vprašanje, ki sem ga postavil, nisem dobil odgovora. Kdo  in 
kdaj je odstopil od smernic, da naj bo Komunala javno podjetje?  
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 Ker g. župan, opozarjam vas, da boste vi v tem mandatu prišel na ta mestni svet s 
prošnjo ali zahtevo, ne vem, kako jo boste imenoval, da bomo podražili in vodo in 
komunalne usluge. Samo toliko, samo za premislek.   
 Kar se tiče pa služnostne pravice družbe Nabla. Tu je sicer konkretno navedeno 
kdaj, ampak moje vprašanje je bilo, kdaj, kdo in zakaj je bila podana ta služnostna 
pravica. Če pogledate zapisnike, ne vem, ali ste bili mestni svetnik, ali niste bili, kjer se je 
kupovalo oziroma kjer se je sklepal pobot z družbo SGP Gorica, je odvetniška pisarna, ki 
je približno 350.000,00 EUR, 360.000,00 EUR nesla iz tega naslova, zagotavljala vam, 
takrat nisem sedel tu, ker če bi sedel, bi imel verjetno več vprašanj, da so nepremičnine 
bremena proste. Iz tega zapisa iz zemljiške knjige pa izhaja, da je mestni svet bil 
zaveden. Ali ste vedeli, da nepremičnine niso bremena proste? 
  
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Egon Dolenc. 
 
Svetnik Egon Dolenc: 
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Najprej hvala za odgovore. Odgovori na moja 
vprašanja so korektni. Pri prvem odgovoru bi samo dodal to, da sem zadovoljen, da se 
nadaljuje projekt izgradnje fekalne kanalizacije in cevovoda na Gradišču nad Prvačino. 
 Pri drugem vprašanju v zvezi s Pedrovim sem pa tak odgovor v zvezi z izgradnjo 
vodovoda v Pedrovo predčasno že slišal. Glede na stališča Goriške.si in na dejstvo, da je 
župan iz te liste, sem pa pričakoval drugačen odgovor. 
 Pod tretji odgovor glede CEROZ-a, prekinitev sodelovanja s CEROZ-om je 
utemeljena. Upam, da se bo z novim izbranim izvajalcem izposlovalo dosedanjo ceno 
odvoza odpadkov. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Tudi sam sem prejel odgovor s strani občinske uprave na moje vprašanje, ki je bilo zelo 
preprosto in enostavno. Spraševal sem po učinkih vračil napačno odmerjenih in 
obračunanih ter prejetih davščin na pozidana in nepozidana stavbna zemljišča. Spraševal 
sem, koliko je to občinski proračun stalo in spraševal sem, ali se bo potrebno za to 
zadolžiti ter kako je vplivalo vračilo teh davščin na realizacijo proračuna. Odgovor sem v 
bistvu pričakoval v tem stilu ali pa v tem duhu. Ga bom pa malo pokomentiral. Srčno pa 
vam želim župan, vam in nam vsem ter občanom Mestne občine Nova Gorica, da se bo 
ta občinska uprava spravila k sebi in začela delovati tako, kot mora.  
 Namreč v odgovoru mi pojasnjujejo, da pač enostavno nimajo pregleda nad tem, 
kaj finančna uprava vrača z obrestmi, brez obresti ampak, da imajo samo podatke o 
dnevnih zneskih, ki pa niso razdeljeni na ostala vračila in pa na vračilo davščin v zvezi z 
NUSZ. 
 Odgovorili so mi tudi, da se zaradi teh vračil občina ni zadolžila. Seveda se ni 
zadolžila neposredno zaradi teh vračil. Definitivno se pa je zadolžila in če teh vračil ne bi  
bilo, bi bila zadolžitev lahko ali pa obvezno manjša.   
 Glede nižje realizacije proračuna pa tudi očitno nimajo podatkov. Niso mi pa niti 
odgovorili, za koliko se je zmanjšal proračun v letu 2018, verjetno pa kot izhaja iz celega 
odgovora, pač teh podatkov v občinski upravi nimajo. Po moje je zelo zaskrbljeno 
dejstvo, da FURS, ki je sicer zaupanja vredna institucija, vendar razpolaga s 
proračunskimi sredstvi brez, da bi nekdo spremljal natančno, kaj se na tem kontu dogaja.  
 Mislim, da bodo potrebni določeni ukrepi, da se tako stanje sanira.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Maja Dakskobler. 
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Svetnica Maja Dakskobler: 
Pozdrav tudi z moje strani. Na zadnji seji mestnega sveta smo v Goriški.si predlagali, da 
bi se ob plačljivih parkirnih mestih zarisala še ena vzdolžna modra črta, da bi bila ta 
mesta bolj vidna. S strani oddelka za okolje in prostor smo na to pobudo dobili odgovor, 
ki se ne sklada z odgovorom, ki je bil pripravljen na Mestnih storitvah.  
 Na Mestnih storitvah namreč naš predlog pozdravljajo, na oddelku za okolje in 
prostor pa trdijo, da predlog, ki smo ga podali, trenutno ni sprejemljiv. Zato me zanima, 
zakaj ta predlog ni sprejemljiv. Poleg tega pa pozivam oddelek za okolje in prostor, da 
stališče glede naše pobude uskladi z Mestnimi storitvami, saj se mi zdi nekako 
neprimerno, da na Mestnih storitvah niso bili niti obveščeni, da bo njihov odgovor, ki so 
ga podali, spremenjen.  
 Pozivam tudi k boljšemu sodelovanju z javnimi ustanovami oziroma podjetji in 
mogoče k malo bolj proaktivnemu iskanju rešitev za dobrobit občank in občanov. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
In še svetnik Gabrijel Fišer. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Na zadnji seji sem podal pobudo o cepljenju proti klopnemu meningoencefalitisu in 
subvenciji. Zahvaljujem se vam za odgovor na pobudo in seveda tudi za ugodno rešitev 
le–te.  
 Imam pa podvprašanje. Name se je namreč obrnilo že več občanov, ki jih je 
zanimalo kako in kje bodo lahko do tega subvencioniranega cepljenja dostopali, ker o 
tem niso dobili nobenih podatkov, ne v občilih, ne kje drugje in v bistvu s tem v zvezi bi 
prosil za pojasnila in navodila in seveda tudi za primerno obveščanje javnosti.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K besedi se je prijavil tudi svetnik Aleš Dugulin. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Dragi kolegi, lepo pozdravljeni. V glavnem sem zelo zadovoljen, da ste vzeli resno mojo 
svetniško pobudo v zvezi z meritvami onesnaženja s trdnimi delci na področju mesta 
Nova Gorica. Župan, vendar vas obveščam, da sem danes dal še dodatno pobudo, tako, 
da bo še nekaj argumentov, tako, da boste imeli eksaktne podatke, da meritve opravite 
kakor je treba. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala svetnik Dugulin za sodelovanje in ugotavljam, da je lista razpravljavcev izčrpana, 
zato prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda.  
 
 
 
3. točka dnevnega reda 
 Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prvi se je k pobudam javil svetnik Egon Dolenc. 
 
Svetnik Egon Dolenc: 
V katastrski občini Prvačina so bili v letu 2007 in 2008 opravljeni nakupi zemljišč za 
potrebe Poslovne cone Prvačina. Površina vseh kupljenih zemljišč je bila preko 20000 
m2. MONG je za m2 plačala cca 50,00 EUR, posledično je bil nakup vreden več kot 
milijon evrov. Vse parcele se nahajajo na poplavnem območju tako, da je gradnja 
Poslovne cone Prvačina onemogočena. V prejšnjem mandatu sem podal pobudo, da bi 
se del teh zemljišč namenil za izgradnjo postajališča za avtodome in lokalno tržnico. 
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Ostali del pa bi namenili za športne dejavnosti oziroma za prireditveni prostor. Izvedba 
obeh projektov je možna, če se zemljišče nasuje v višini enega metra, za kar so potrebna 
dodatna sredstva.  
 Zadevo sem predstavil sedanjemu županu in njegovi ekipi, ko so bili na predvolilni 
predstavitvi v Prvačini. Župana sem seznanil z oceno stroškov vzpostavitve stanja, ki bi 
omogočilo izvedbo zastavljenih ciljev.  
 Župan se je takrat strinjal, da je potrebno ta problem rešiti, zato sprašujem, ali je 
župan še vedno istega mnenja, da je potrebno problem rešiti. Če da, kdaj bodo 
zagotovljena sredstva za izvedbo tega projekta.  
 

PRILOGA 2 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Damjana Pavlica.  
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Lep pozdrav vsem. Že v prejšnjem mandatu sem velikokrat dala pobudo za reševanja 
varne poti v šolo v Šempasu. Bilo je veliko povedanega tudi na radiu, danih veliko obljub. 
Bila so celo rezervirana sredstva. Na ogled so prišli predstavniki pristojnih služb iz 
MONG. Reševanje problema se je odlašalo. Osnovni šoli je bilo naloženo, naj izdela 
načrt poti v šolo. Sedaj je načrt izdelan. Varnost otrok v šolo je ogrožena predvsem v 
jutranjem času. Prejeli smo tudi dopis staršev s fotografijami, ki je bil naslovljen tudi na 
vas. g. župan in vse opozarja na veliko nevarnost, ki preži na otroke.  
 V starem vaškem jedru ob glavni poti skozi vas sta stali dve hiši, ki sta bili zelo 
nevarni za rušenje in sta predstavljali veliko nevarnost za otroke in krajane, na kar sem 
opozarjala in ni bilo nič storjenega. Ravno v predvolilnem času so me poklicali krajani, da 
se je zid nevarno izbočil. Takoj sem poklicala interventno službo, da je mesto zavarovala. 
Na nedeljo ob 13. uri se je hiša zrušila. Bilo je kot po potresu. K sreči ni bilo nikogar v 
bližini.  
 Ponovno prosim, da se varna pot in parkiranje pri šoli in po vasi nujno uredi, da ne 
bo za koga prepozno. 

PRILOGA 3 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naslednji je na vrsti svetnik Jožef Leban. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Zanima me problematika ureditve športnega centra ob Soči v Solkanu, ki je stara že več 
let.  
 Urejeni center po narejenih načrtih bi bil eden najlepših destinacij, ne samo v 
Sloveniji, verjetno tudi širom Evrope. Tak center bi pomenil veliko pridobitev za Solkan, 
Novo Gorico in Slovenijo. Kljub idealni lokaciji zgleda, da ni preveč zanimanja pristojnih 
inštitucij za pomembno pridobitev. Že dve leti nazaj se je resneje pristopilo k realizaciji 
prve faze projekta, brv za kolesarje in pešce čez Sočo v Kajak centru v Solkanu je bila že 
skoraj v realizaciji. Mediji so se o tem že razpisali, da bo do realizacije prišlo kmalu. Še 
danes pa ni videti, da bo projekt realiziran.  
 Ker se zadeva vleče v nedogled, zahtevam, da strokovne službe pripravijo celovit 
pregled ureditve mostu, kolesarskih poti in širše okolice, tu je mišljen drugi del brega na 
drugi strani Soče, povezava z Brdami, staro Gorico, navezavo pa na kolesarsko pot proti 
Plavam. To naj bo opredeljeno tudi s časovnico, roki, da bomo lahko znali našim 
krajanom odgovoriti, ker vprašanj okrog tega je mnogo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K besedi vabim svetnico Gordano Erdelić. 
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Svetnica Gordana Erdelić: 
Lep pozdrav vsem skupaj. Na nas so se obrnili starši otrok s posebnimi potrebami s 
prošnjo za ureditev prevoza v Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 
CIRIUS v Vipavi. Iz CIRIUS-a smo pridobili podatke, da prevoze in po potrebi 
spremljevalce zagotavljajo občine in da Mestna občina Nova Gorica nima ustrezno 
urejenega problema prevozov in da so druge občine to uredile tudi s povezovanjem z 
drugimi občinami, ki mejijo na njih in z deljenim financiranjem. 
 Zato prosim za aktiven pristop k reševanju te problematike. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Marjan Zahar. 
 
Svetnik Marjan Zahar: 
Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Mestna občina Nova Gorica je z odlokom zaščitila 
mestni gozd Panovec in kot gozd s posebnim namenom. Tudi na vstopni točki je uredila 
novo vadbeno jaso. Panovec obiskuje zelo veliko rekreativcev, tekačev, pohodnikov in 
tudi kolesarjev. V zadnjem času pa opažamo, da ga obiskuje tudi veliko občanov iz 
sosednje Italije.  
 Večina rekreativcev se do urejene vadbene jase pripelje z avtomobili. Cesta je 
ozka in ne omogoča hitre vožnje, zato menim, da je potrebno na Streliški poti nasproti 
hišne številke 21, kjer domuje steklarstvo Loverčič, proti Panovcu nujno postaviti 
prometni znak z omejitvijo hitrosti. Ker je zaradi ureditve vadbene jase na voljo tudi veliko 
manj parkirišč, se veliko voznikov z avtom odpelje do strelišča in ga tam parkira in tudi na 
tem delu poti je treba promet umiriti.  
 Predlagam tudi, da se pohodne pešpoti in tekaške poti v notranjosti gozda, ki 
segajo južno od gozdne ceste, ki vodi od strelišča do Panovške ceste pri bivšem MIP-u, 
ustrezno uredijo in očistijo. Na več mestih namreč najdemo drevesa in veje, ki 
onemogočajo pohodnikom in tekačem normalno rekreacijo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Oton Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
V Primorskih novicah z 11. aprila smo lahko prebrali prispevek o podpisani sodni 
poravnavi glede propadlega projekta RCERO z naslovom »Občina jo je še kar dobro 
odnesla«.  
 Iz zapisa je razumeti vsebino poravnave. Mestna občina Nova Gorica mora družbi 
RIKO plačati 270.000,00 EUR, ker je odstopila od javnega naročila za gradnjo regijskega 
odlagališča. Kljub visokemu znesku jo je še relativno dobro odnesla, saj je družba, ki je 
bila na razpisu izbrana, a z njo občina ni podpisala pogodbe, prvotno zahtevala kar 4,4 
milijona evrov odškodnine. Zvemo tudi, da je do sodne poravnave prišlo s postopkom 
mediacije in da je s poravnavo zaključena zgodba neuresničenega projekta gradnje 
regijskega centra za ravnanje z odpadki in da so severnoprimorske občine v projekt do 
trenutka odstopa od projekta porabile 1,27 milijona evrov.  
 Pri Zvezi za Primorsko veselja, da jo je občina tako dobro odnesla, ne razumemo. 
Če se v tem trenutku ne spuščamo v razloge in iskanje krivcev, zakaj tako pomemben 
projekt izgradnje RCERO ni uspel, pa se poraja nekaj tehtnih vprašanj in pomisleki, če je 
veselje ob poravnavi upravičeno.  
 Kako je bil zastavljen javni razpis za izvedbo, da ni predvidel možnosti, da do 
podpisa pogodbe in realizacije projekta ne bo prišlo, kar se zagotovo v slovenskem 
merilu ni zgodilo prvič, oziroma kako je mogel biti tako nerodno sestavljen, da je lahko 
upravičil zahtevo 4,4 milijona evrov odškodnine in kdo je za to odgovoren oziroma kdo ga 
je pripravil? Kako je lahko bil utemeljen zahtevek izbranega izvajalca za 4,4 milijona 
evrov odškodnine, če je občina naročnica do tega trenutka vložila le 1,27 milijona evrov, 
kar zagotovo ni malo? Zahtevana odškodnina mimogrede predstavlja tudi več kot 15 % 
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celotne vrednosti investicije. Torej, z mediacijami imamo tako ali tako v tej občini zelo 
slabe izkušnje. Kdo je s strani mestne občine sodeloval pri mediaciji?  
 Še pripomba, veselje predstavnika izbranega izvajalca g. Škrabca, ki je izrazil 
pripravljenost z mestno občino sodelovati še pri kakšnih novih projektih, pa ni težko 
razumeti. 
 
Svetnik je podal še pismeno pobudo, ki se nanaša na vpetost MONG v »vzdrževanje« 
Bohinjske železnice in zavedanje kakšnega pomena ta turistični biser je tudi za našo 
občino.   

PRILOGA 4, 5 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala za to vprašanje, ki sem ga zastavil tudi jaz. Nisem še dobil odgovora, ga pa z 
nestrpnostjo pričakujem. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Tega nisem vedel. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Jaz, sem rekel. Naslednji je na vrsti svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam eno pobudo g. županu, in sicer bom kar prebral. Županu dajem pobudo, da 
nemudoma razreši s funkcije vodje oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Aleksandro Torbica. Odnos Torbice do mestnega sveta mestne občine in njegovih 
odborov ter komisij je vse prej kot primeren, saj s svojim početjem kaže na nedopustno 
ignoranco do dela svetnic in svetnikov ter s svojim ravnanjem ovira delo le-teh. Iz 
korespondence znotraj občinske uprave izhaja, da traja problematika izvajanja odloka o 
NUSZ že od 1. decembra 2016, ko je bil prvič in 23. februarja 2017 drugič vročen sklep 
statutarno-pravne komisije, s katerim le-ta nalaga oddelku, da statutarno-pravni komisiji 
pripravi predlog obvezne razlage odloka o NUSZ. 
 Statutarno-pravna komisija mestnega sveta je naložila Torbici pripravo obvezne 
razlage 51. člena OPN-ja, to je definicije gradnje stanovanjskih hiš v nizu, saj je njeno 
tolmačenje tega določila pomenilo napačno interpretacijo pojma niz. Potrebna je bila 
priprava enostavne razlage v obliki kratkega teksta, ki ga v petih mesecih ni bila v stanju 
pripraviti. 
 Moji navedbi izhajajo iz korespondence med statutarno-pravno komisijo in 
oddelkom, ki ga vodi Torbica, kar kaže na neodgovorno ravnanje s strani vodje oddelka, 
pri čemer bode v oči tudi njen nesprejemljiv odnos do dela mestnega sveta in njegovih 
komisij. Res je, da se zadeva vleče že od leta 2016, vendar je težava v tem, da Torbica 
nadaljuje s svojo ignoranco in obnašanjem v stilu nad uradnice, če vemo, da vztraja pri 
svojih stališčih tudi v letošnjem letu, to je leta 2019, pa čeprav je statutarno-pravna 
komisija sprejela uradno stališče in ga podkrepila s sklepom, da je pojem gradnje v nizu 
dovolj jasen in da Torbica napačno razlaga omenjeni člen OPN-ja ter, da za to sploh ni 
potrebna obvezna razlaga tega člena. Vendar ona vztraja pri svojem ter se s tem 
postavlja nad statutarno-pravno komisijo in posledično nad mestni svet. 
 Očitno je tudi, da so njena stališča skregana z zdravo logiko, saj pri podajanju 
mnenja na pritožbo zavezancev vztraja, da je možna gradnja stanovanjskega objekta na 
parceli velikosti 333 m2, pri čemer ne upošteva dejstva, da je ta parcela široka vsega 8,5 
metrov. Vse to daje slutiti, da je izrabila svoj položaj z očitnim namenom škoditi občanom.  
 Težava je tudi v tem, da poleg škode, ki jo Torbica povzroča občanom po  
nepotrebnem, meče tudi slabo luč in kvari ugled Mestne občine Nova Gorica, saj se njeni 
dopisi in napačne razlage pošiljajo na druge inštitucije z uradnimi dopisi Mestne občine 
Nova Gorica.  
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 Našteto kaže na nesprejemljiv odnos vodje oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo, to je Aleksandre Torbica, zato tudi dajem pobudo županu, da jo 
nemudoma razrešite s tega položaja. 

PRILOGA 6 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj dodam, da smo danes predstavili izbrano direktorico, ki nastopi svoj mandat 6. maja. 
Takrat se začne tudi kompetentna reorganizacija uprave. Kakor govorim s kolegi župani, 
na novo izvoljenimi, da smo kar hitri. Ne gre pa povleči potez prehitro iz funkcionalnega 
vidika, pa tudi iz stroškovnega. S kakšnimi nepremišljenimi potezami si lahko nakopljemo 
tudi nepotrebne stroške.  
 Sedaj pa k besedi vabim svetnico Andrejko Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Pred enim letom so bile ob svetovnem dnevu zdravja na Bevkovem trgu predstavljane 
arhitekturne rešitve za tretjo fazo kompleksa Zdravstveni dom Nova Gorica. Gradnja 
prizidka z okoli 10.000 m2 bruto površine in 250 parkirnimi mesti v vkopani garaži naj bi se 
začela letos. Investicijo naj bi financiral Zdravstveni dom Nova Gorica z lastnimi sredstvi, 
zemljišče pa je last Mestne občine Nova Gorica. Izbrana arhitekturna rešitev se navezuje 
na prenovo Cankarjevega naselja, vendar je župan po sprejetju proračuna že napovedal, 
da bo prenova precej okrnjena oziroma ne bo izvedena v taki meri, kot je bila predvidena.  
 Zanima me, kako tečejo postopki za izgradnjo prizidka zdravstvenega doma, kdaj 
se bo gradnja predvidoma začela in če je hkrati predvidena tudi gradnja podzemne 
garaže. 

 
(Svetnica je podala še pismeno pobudo v zvezi s ploščadjo okrog Eda centra in 
vprašanje glede Cankarjevega naselja.)  
 

PRILOGA 7, 8, 9 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo dajem svetniku Antonu Hareju. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Občina Vipava je napovedala aktivnosti trajnostnega razvoja v naselju Goče. Trg v Vipavi 
je že sedaj zelo obiskano središče. Občina Ajdovščina ima lepo obnovljen Vipavski Križ, 
ki se razvija v privlačno središče, Šmartno v Brdih že vsi dobro poznamo. Imamo torej 
celo linijo vasi. Na nas je ali bomo z aktivnostmi Tabora nad Dornberkom nadaljevali. 
Osebno menim, da se lahko zgledujemo po Občini Brda, kako je le-ta uredila Šmartno. 
Ko so se prodajali objekti v strnjenem naselju Šmartnega, je občina vedno uveljavljala 
predkupno pravico in objekte nakupila, potem pa te objekte prodala naprej, vendar  pod 
pogojem, da se uredijo za tako ali drugačno turistično dejavnost. 
 Ker se pripravljamo na EPK 2025 in potrebujemo več nastanitvenih objektov, naj 
na tem mestu podam pobudo, da bi Mestna občina Nova Gorica pristopila k nakupovanju 
objektov v zaselku Tabor nad Dornberkom ter jih naprej prodajala s pogojem, da se 
uredijo v teh objektih tudi namestitveni prostori za razvoj turizma.  
 S tem ukrepom bi z majhnim finančnim vložkom zagotovili: 1. turistični razvoj 
zaselka, 2. zagotovili prenočitvene kapacitete v neposredni bližini Nove Gorice za EPK 
2025 ter 3. Mestno občno Nova Gorica umestili na zemljevid razvoja strnjenih naselij z 
močnim turističnim potencialom.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na vrsti je svetnica Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 



  

12 

Rada bi opozorila na problematiko v zvezi s cesto, ki povezuje Kromberk s solkansko 
obvoznico in ne ustreza več sedanjim razmeram. Konkretno mislim na odsek od 
Veterinarskega zavoda do priključka na solkansko obvoznico. Ta odsek je zelo ozek, 
tako, da se ne moreta srečati dva avtomobila. Poleg tega na tem odseku ni pločnika, ki bi 
otrokom omogočal varno pot v šolo. Problem je najbolj pereč zlasti zjutraj, ko se ljudje iz 
bližnjih naselij Varda, Pavšičevo naselje, Damber vozijo v službo in jim ta pot predstavlja 
bližnjico do mesta. Nasproti jim prihajajo predvsem vozila iz Soške strani, ki to pot 
uporabljajo za bližnjico naprej proti Ljubljani in za bližnjico do delovnih mest v industrijski 
coni  Meblo. S tem se izognejo krožišču in semaforju Pri hrastu.  
 Res je, da smo v preteklosti že obravnavali to problematiko, a se do sedaj ni 
zgodilo nič. Predlagam, da se navedeno cesto uvrsti kot prioriteto v naslednji proračun                                               
in se jo uredi tako, da bo ustrezala sodobnim prometnim standardom. Ker ne verjamem, 
da bo do rešitve ceste kmalu prišlo, predlagam, da se v prvi fazi tam uredi vsaj ustrezna 
cestna signalizacija in ustrezni ukrepi za regulacijo prometa kot so semafor ali pa 
enosmerna pot zjutraj do določene ure in tako naprej.  
 Zato dajem pobudo, da si predstavniki določenih organov občine čim prej ogledajo 
zadevo in pripravijo predlog rešitve v najkrajšem možnem času. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še svetnik Gabrijel Fišer.  
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Postavljam svetniško vprašanje v zvezi z divjim kampiranjem na območju Mestne občine 
Nova Gorica. Občani že dlje časa opozarjajo na to problematiko, in sicer zlasti na 
območju padalskega doskočišča Lijak v času padalskih tekem in tudi sicer, v manjši meri 
pa tudi drugod, na primer na parkiriščih v bližini igralnic, predvsem gre tu za avtodome.  
 Ugotavljam, da mesto Nova Gorica in tudi njegova okolica nimata nobenega PZA-
ja, to je v bistvu oskrbovani prostor za avtodome, kar bi bilo v bistvu glede na naraščajoč 
avtodomski turizem, prvič pomenilo določen priliv v proračun, drugič bi izboljšalo 
turistično prepoznavnost mesta in okolice in tretjič ne nazadnje prispevalo tudi k 
varovanju okolja.  
 Zanima me, kakšne načrte imate s tem in ali obstajajo tudi pravne podlage, s 
katerimi bi redarji lahko kaznovali tovrstne kršitelje.  
 
(Svetnik Aleš Markočič je podal še pismeno pobudo glede ponovne postavitve stebričkov 
pred železniško progo na Pristavi, svetnik mag. Marko Rusjan pa vprašanja v zvezi s 
Stanovanjskim skladom MONG ter pobudo, da se za razpise za vodilna mesta v javnih 
zavodih in drugih občinskih institucijah določi daljši rok za prijavo. Svetnik Aleš Dugulin je 
podal pismeno dopolnitev pobude za meritve onesnaženja s trdimi delci na področju 
Nove Gorice in predlog za odkup hiše Preserje 15.) 

 
PRILOGA 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da smo listo prijavljenih k tej točki izčrpali. Prehajamo na 4. točko. 
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

Poročilo o izvršenih sklepih 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Gradivo ste prejeli. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvršenih 
sklepih. Glasovanje teče.  
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Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert 
Golob, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon 
Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 17 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam predsednici pristojne komisije. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Župan, prosim, lahko proceduralno? 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Izvolite.  
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Spoštovane svetnice in svetniki, sedaj boste na naslednji točki obravnavali predlog 
kadrovske komisije za moje imenovanje za direktorja poklicne Gasilske enote Nova 
Gorica. V skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije bom sejo zapustil, ker 
nočem bilo na kakšen način vplivati na vašo odločitev. Prav tako vam sporočam, da sem 
tudi sejo na kadrovski komisiji kot član zapustil, ko je kadrovska komisija obravnavala to 
točko. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala za korektnost in visoko stopnjo integritete. Besedo predajam, kot že napovedano, 
predsednici pristojne komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja: 
Spoštovani svetniki in svetnice, tudi z moje strani lep pozdrav. Kadrovske zadeve 
začenjam s postopkom podaje soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda za 
gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica.  

Komisija je dne 8. 3. prejela poziv sveta zavoda za podajo soglasja v predmetnem 
postopku, in sicer k imenovanju kandidata g. Aleša Markočiča. Skladno s 7. členom 
odloka o ustanovitvi tega javnega zavoda imenuje in razrešuje direktorja svet zavoda, 
imenovanje pa stopi v veljavo, ko dajo soglasje zanj vse ustanoviteljice. Komisija je v 
zadevi ugotovila, da je bil postopek izveden pravilno v skladu z zakonom in splošnimi 
akti, pregledala je razpisno dokumentacijo ter kompletne prijave z vsemi dokazili.  

Sklenili smo, da se poda soglasje k imenovanju dosedanjega direktorja g. 
Markočiča. Mestnemu svetu predlagamo, da sklep o podaji soglasja sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.  
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Zato predlagam, da glasujemo o imenovanju Aleša Markočiča za direktorja 
Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica. 
Glasovanje teče. 
  
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert 
Golob, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Besedo vračam predsednici komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Nadaljujem s postopkom podaje mnenja k imenovanju pomočnice direktorice Centra za 
socialno delo Severna Primorska, Enota Nova Gorica. Skladno s peto alinejo 12. člena 
sklepa Vlade RS o ustanovitvi tega centra namreč direktor imenuje in razrešuje 
pomočnike po predhodnem mnenju organa lokalne skupnosti, na območju katere se 
nahajajo prostori centra.  
 Komisija je po pregledu zahteve odločila, da se predlagani kandidatki za 
pomočnico direktorice ge. Sonji Saksida poda pozitivno mnenje. Predlagamo, da sklep z 
enako vsebino sprejme tudi mestni svet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo.   
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica daje pozitivno mnenje k imenovanju Sonje Saksida za pomočnico 
direktorice Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Nova Gorica.  

Glasovanje teče. 
 
Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Sašo 
Kogovšek, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na tretji sklep. Predsednica, izvolite. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
V postopku podaje soglasja k imenovanju direktorice javnega lekarniškega zavoda 
Goriška lekarna Nova Gorica smo odločali na podlagi 12. člena odloka o ustanovitvi tega 
javnega zavoda. Prejeli smo predlog sveta zavoda, da se poda soglasje k imenovanju ge. 
Ester Košiček kot direktorice, ki je bila edina kandidatka.  
 Ocenili smo, da gre za strokovno in ustrezno kandidatko, ki se je izkazala tudi s 
svojim preteklim delom, zato predlagamo mestnemu svetu, da sprejme sklep o podaji 
soglasja k imenovanju ge. Ester Košiček za direktorico javnega lekarniškega zavoda 
Goriška lekarna Nova Gorica, in sicer za mandatno obdobje petih let. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Prijavljenih na razpravo ni, zato prehajamo na glasovanje.  



  

15 

Glasujemo o kandidatki Ester Košiček za direktorico javnega lekarniškega 
zavoda Goriška lekarna Nova Gorica. Glasovanje teče. 
  
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert 
Golob, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter 
Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsednica, naslednji sklep. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Kot lokalna skupnost smo bili zaprošeni tudi za podajo mnenja o kandidatih za ravnatelja 
Osnovne šole Milojke Štrukelj. V razpisnem postopku so trije kandidati, ki izpolnjujejo 
pogoje za imenovanje.  
 Po mnenju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so vsi trije 
kandidati za predmetno delovno mesto primerni, kar izhaja iz predložene razpisne 
dokumentacije, zlasti njihovih življenjepisov, priporočil, referenc in programskih točk.   

Glede na navedeno predlagamo, da se poda pozitivno mnenje za imenovanje ge. 
Aleksandre Lorbek, g. Janeza Kobeta in g. Benedikta Lična za ravnatelja Osnovne šole 
Milojke Štrukelj. Ravnatelj bo izbran za čas petih let. Hkrati zaprošam, da se v tretjem  
odstavku obrazložitve beseda ustanovitelj zamenja z besedo lokalna skupnost. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo in k besedi vabim svetnika Valterja Vodopivca. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte, bom malo provokativen, ampak ne prav hudo. Slišal sem, da vsi kandidati 
izpolnjujejo pogoje, to je ugotovil že svet zavoda oziroma osnovne šole.  
 Sedaj se sprašujem, na podlagi česa dajem pozitivno mnenje vsem kandidatom. 
Imam premalo informacij. Sprašujem, če ima predsednica kadrovske komisije več 
informacij, da podamo kar vsem pozitivno mnenje. Kajti pozitivno mnenje je, ko daješ na 
podlagi nekih vedenj. Če nič ne veš, tudi daš pozitivno mnenje, vendar je malo milo 
rečeno nekako neodgovorno, ali pa precej poenostavljeno.  
 
Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Torej, kadrovska komisija je o zadevi odločila na podlagi kar obsežne razpisne 
dokumentacije. Odločili smo soglasno, tako, da meni se to vprašanje ne postavlja.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo.  
 Zato predlagam Sklep, kot ga je komisija predlagala, in sicer glasujemo o 
pozitivnem mnenju k imenovanju Aleksandre Lorbek, Janeza Kobeta in Benedikta 
Lična za ravnatelja Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton 
Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, 
Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
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Ponovno predajam besedo predsednici komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Ker se 17. julija izteče mandat Upravnemu odboru Univerze v Novi Gorici, je rektor 
pozval mestni svet za podajo predlogov kandidatov za člane upravnega odbora, ki ga 
sestavljajo člani, ki jih imenujejo ustanovitelji in univerza.  
 Število kandidatov, ki jih predlaga posamezni ustanovitelj oziroma univerza, ni 
omejeno, zato je komisija sklenila podpreti obe v postavljenem roku prejeti kandidaturi, in 
sicer kandidaturi g. Zorana Božiča in g. Renata Podbersiča. Končni predlog članov in 
število članov upravnega odbora bo po prejemu kandidatur pripravil Mednarodni svet 
Univerze v Novi Gorici. Člane in število članov pa sklepoma imenujejo in določijo 
ustanovitelji in univerza, in sicer s potrditvijo tega predloga Mednarodnega sveta. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, zato dajem sklep, kot ga je 
predlagala komisija tudi na glasovanje.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, kot ga je predlagala komisija, da se za 
člana Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici kot predstavnika Mestne občine 
Nova Gorica imenujeta Zoran Božič in Renato Podbersič. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon 
Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na naslednji sklep, ki ga predlaga komisija. Prosim. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Naslednji mandatni postopek se nanaša na ugotovitev, da je g. Jaka Fabjan nepreklicno 
odstopil s funkcije člana statutarno-pravne komisije ter na imenovanje nadomestnega 
člana.  
 Komisija je soglasno sklenila, da se kot nadomestna članica imenuje univerzitetna 
diplomirana pravnica Saša Fišer. Mestnemu svetu predlagamo, da predlog imenovanja 
nove članice delovnega telesa sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. O dveh sklepih bomo 
seveda glasovali ločeno.  
 Najprej podajam na glasovanje Ugotovitveni sklep, in sicer, da je Jaka 
Fabjan nepreklicno odstopil iz Statutarno-pravne komisije Mestnega sveta MONG. 
Glasovanje teče. 
  
Od 26 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, Robert Golob, Anton 
Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon 
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Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Ugotovitveni sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sedaj dajem tudi drugi predlog Sklepa na glasovanje, in sicer glasujemo o Saši 
Fišer kot članici statutarno-pravne komisije za preostanek mandata. Glasovanje 
teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef 
Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ponovno predajam besedo predsednici komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Za imenovanje Občinske volilne komisije smo prejeli sedem kandidatur. Komisijo morajo 
sestavljati predsednik in trije člani ter njihovi namestniki, torej skupaj osem kandidatov.  
 Glede na prejete kandidature smo sklenili podpreti vseh sedem kandidatov ter 
razpisali postopek imenovanja še za osmega kandidata, in sicer manjkajočega 
nadomestnega člana. Ker morata biti predsednik volilne komisije in njegov namestnik 
sodnika oziroma vsaj diplomirana pravnika, predlagamo, da se kot predsednik imenuje g. 
Andrej Orel, kot namestnik predsednika pa g. Jernej Kovše. Kot člani in namestniki 
članov naj se po predlogu komisije imenujejo g. Samo Turel kot član, ga. Ljubica Gregorič 
kot namestnica člana, ga. Mojca Šaver kot članica, ga. Liljana Antler kot namestnica 
članice in ga. Ana Jug kot članica.   

Mestnemu svetu predlagamo, da predlog sprejme. Svetniške skupine pa 
pozivamo k podaji kandidature še za manjkajočega namestnika člana, za kar je rok 26. 4. 
2019. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razpravljavcev.  
 Zato podajam predlog Sklepa, kot ga je prebrala predsednica, in sicer, da se 
v  Občinsko volilno komisijo Mestne občine Nova Gorica imenujejo Andrej Orel – 
predsednik, Jernej Kovše – namestnik predsednika, Samo Turel – član, Ljubica 
Gregorič – namestnica člana, Mojca Šaver – članica, Liljana Antler – namestnica 
članice in Ana Jug – članica. Glasovanje teče. 
 
Od 26 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, Robert Golob, Anton 
Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ponovno predajam besedo svetnici in predsednici Maji Erjavec. 
  
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
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Predsednica Sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica je mestni svet zaprosila za 
podajo mnenja v postopku imenovanja ravnatelja omenjene glasbene šole. Na razpis se 
je kot edini kandidat prijavil dosedanji ravnatelj g. Sandi Vrabec.  
 Komisija je ocenila, da je postopek potekal zakonito v skladu s splošnimi akti. Po 
pregledu predložene dokumentacije in tudi dosedanjega dela kandidata smo sklenili za 
njegovo imenovanje podati pozitivno mnenje.  

Mestnemu svetu predlagamo, da kandidata podpre, kot izhaja iz predloga sklepa. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razprava. Ni prijavljenih na razpravo.  
 Zato podajam predlog Sklepa, kot ga je predlagala komisija na glasovanje, 
in sicer glasujemo o Sandiju Vrabcu za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica. 
Glasovanje teče. 
 
Od 26 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, Robert Golob, Anton 
Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ponovno vabim k besedi predsednico komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Tudi predsednica Sveta zavoda Gimnazija Nova Gorica je mestni svet zaprosila za 
podajo mnenja v postopku imenovanja ravnatelja. Na razpis se je kot edina kandidatka 
prijavila dosedanja ravnateljica ga. Jasna Rojc.  
 Mestnemu svetu komisija predlaga, da k predmetnemu imenovanju poda pozitivno 
mnenje, saj ocenjujemo, da gre za primerno in strokovno kandidatko, ki jo odlikuje 
dosedanje dobro delo na tem delovnem mestu. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni.  
 Zato podajam predlog Sklepa na glasovanje, in sicer glasujemo o 
pozitivnem mnenju Jasni Rojc za ravnateljico Gimnazije Nova Gorica. Glasovanje 
teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, 
Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na predzadnji sklep. Prosim. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Zadnja kadrovska zadeva za obravnavanje je imenovanje direktorja javnega zavoda 
Kulturni dom Nova Gorica. Javni razpis za predmetno imenovanje je bil objavljen 18. 
marca, nanj pa sta se prijavili dve kandidatki. Obe sta vložili formalno popolni prijavi, iz 
katerih je izhajalo, da razpisne pogoje izpolnjujeta. Prepoznih prijav ni bilo. Komisija je 
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razpisno dokumentacijo posredovala svetu zavoda v podajo predhodnega mnenja, in 
sicer v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica 
ter prejela odgovor oziroma mnenje, ki je priloženo gradivu za sejo. V izogib ponavljanju 
bi poudarila le, da je svet zavoda po pregledu obeh kandidatur podporo izrekel ge. Pavli 
Jarc. 
 Komisija je opravila razgovor z obema kandidatkama, obravnavala mnenje sveta 
zavoda, vsebinsko proučila predloženo dokumentacijo ter po opravljeni razpravi sklenila 
podpreti kandidaturo dosedanje direktorice Kulturnega doma ge. Jarc. Slednja je svojo 
strokovnost in ustreznost za predmetno delovno mesto izkazala tako s predloženimi 
dokazili, referencami, kot tudi s predstavitvijo na sami seji komisije ter odgovori na 
vprašanja članov. Gre za kvalificirano kandidatko oziroma direktorico, ki ji po mnenju 
komisije velja zaupati še en mandat. Poudarili bi še, da je bil predmetni postopek 
imenovanja izpeljan v skladu z določili veljavne zakonodaje, zlasti Zakona o zavodih ter 
Odloka o ustanovitvi javnega zavod Kulturni dom Nova Gorica, ter pri tem izpostavila, da 
je bil svet zavoda v postopku zaprošen za podajo predhodnega menja ter samega 
postopka ni vodil. 
 V zvezi z javno izjavo do katere je prišlo med postopkom, torej preden je bila 
sprejeta odločitev, zlasti pa z ozirom na postopke imenovanj, ki sledijo in so v domeni 
mestnega sveta, bi podala pripombo, in sicer, da se iz razloga korektnosti do kandidatov 
za posamezna delovna mesta oziroma imenovanja, javnosti ne podajajo ne točne, 
napačne ali do posameznih kandidatov celo žaljive informacije.   
 Glede na vse navedeno in po obrazložitvi, ki jo prilagamo sklepu, komisija 
mestnemu svetu predlaga, da za direktorico Kulturnega doma Nova Gorica imenuje go. 
Pavlo Jarc, in sicer za mandatno dobo pet let, ki začne teči 22. julija. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo in k besedi vabim svetnico Andrejko Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Verjetno je letela sedanja pripomba na mojo izjavo, za katero me je zaprosil Radio Robin 
in sem enostavno posredovala pač sklep, kot ga je sprejel svet zavoda, pri čemer  
protikandidatka ni bila poimensko objavljena, tako, da smo dejansko potrdili samo to, kar 
je danes tudi predlagano. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Gabrijel Fišer. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
V bistvu se je izjava na Radiu Robin dobesedno glasila tako, da je svet zavoda ugotovil, 
da ena prijava ne ustreza razpisnim pogojem, in sicer glede let delovnih izkušenj, pa tudi 
poznavanja dela javnega zavoda.  
 Kot je že povedala kolegica Erjavec, bi rad tudi sam še enkrat opozoril na sledeča 
dejstva, da v bistvu svet zavoda v tem primeru ne podaja mnenja o primernosti 
kandidatov in ustrezanju razpisnim pogojem, temveč to počne Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. V 
konkretnem primeru je ta komisija na seji dne 3. aprila odprla obe prijavi in ugotovila, da 
obe izpolnjujeta razpisne pogoje. Z ugotovitvami komisije je soglašala tudi pravna služba 
MONG, ki je bila s stani predsednice komisije zaprošena za mnenje, na kar sta bili obe 
ustrezni prijavi posredovani svetu zavoda.  
 Mislim, da ta izjava pomeni prekoračenje pooblastil, pravzaprav posredovanje ne 
točnih informacij medijem in s tem tudi javnosti ter na ta način poskus pritiska na 
komisijo, ki odloča o kandidatih. Izjava nadalje kaže nepoznavanje ustanovitvenih aktov 
in izbirnega postopka za imenovanje direktorja kulturnega doma.   

Zaradi navedenih dejstev menim, da bi ga. Markočič Šušmelj lahko razmislila, ali 
je še primerna za vodenje Sveta zavoda Kulturnega doma Nova Gorica.  
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima še svetnik Valter Vodopivec. Opozarjam svetnico Markočič Šušmelj, da 
replike na repliko ni. Da, ste bili izzvani. Se opravičujem. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Moram izraziti globoko nestrinjanje z izjavami in stališči mojega predhodnika. Zagotovo je 
prvi poklican in edini, ki ugotavlja pravilnost ali pa izpolnjevanje razpisnih pogojev tisti, ki 
razpis objavi in tisti, ki sprejema vloge - popolne in nepopolne. To zagotovo ni pristojnost 
kadrovske komisije mestnega sveta, lepo prosim.  
 
Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Tu bi samo mogoče poudarila, da je postopek vodila kadrovska komisija. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
V redu, potem vzamem nazaj besede.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Če sem koga s svojo izjavo na Radiu Robin prizadela, se globoko opravičujem in dajem 
svojo odstopno izjavo, če ste presodili, da sem za vodenje sveta zavoda neprimerna.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima še svetnik Robert Golob. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
Na pol proceduralno, če tako hočete. Razumel sem, da je sedaj že predsednica podala 
odstopno izjavo, ampak to k tej točki ne gre. V nekaj točkah je bila sedaj kršena 
procedura. Dajmo jo izpeljati tako, kot je treba. Tudi pozicija svetnika in predsednika 
sveta sta se malo pomešali sedaj. Ena oseba je nastopala v dveh vlogah. Dajmo malo 
paziti na to.  
 Drugače nimam problemov z debato, kot se je odvila, ampak tako, kot se je prej 
svetnik Markočič izločil iz razprave o svoji funkciji, se v tem primeru ga. svetnica ne bi 
smela kot svetnica oglašati v tej točki, če smo debatirali o njej. Tako, če že hočemo biti 
eksaktni. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Da, to je še ena dilema, ki jo bomo morali temeljito nasloviti, kakšno je navzkrižje 
interesov svetnikov in svetnic, ki smo v preteklosti ali pa danes bili, smo člani svetov 
zavodov. To je prav situacija, ko pride do tega. Ker lahko bi bila predsednica ne prisotna 
na tej seji. Imamo tako situacijo in pač razprava je možna.  
 K repliki se je javila še svetnica Elena Zavadlav Ušaj. 
 
Svetnica Elena Zavadlav Ušaj: 
Sicer je res, da je to postala brez potrebna debata, ampak vseeno se mi zdi prav, da se 
jaz tu kot nekdanja članica sveta zavoda oglasim in to svetnici Andrejki Markočič Šušmelj 
v bran. Mislim, da ta izjava glede na to, da je vsa leta vodila svet zavoda korektno, da 
dejansko je s to izjavo šla komisija malo predaleč. Ker glede na delovanje drugih svetov 
zavodov, ki so imeli dosti večje kršitve in se jih ni niti obravnavalo, mislim, da tu pa dajte 
razmisliti. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Predlagam, da se vsebinsko razpravo o tem ustavi. Smotrno bi bilo, ker smo sedaj pač 
začeli obravnavati vlogo in osebo, ki je v tej vlogi.  
 Razpravo ima Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič:  
Bom zelo kratek. Za to izjavo kot član kadrovske komisije sploh nisem bil seznanjen. 
Danes sem prvič slišal, tako, da zame ta izjava vsekakor ni nič vplivala na mojo odločitev 
na kadrovski komisiji, ko sem bil za to kandidatko. Bil sem za na podlagi prijave in 
razgovorov, ki smo jih imeli s kandidatko, ne pa iz medijev. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Imam eno kratko vprašanje. Razumel sem, da sta dve izpolnjevali pogoje. Zanima me, 
zakaj dajemo sedaj soglasje samo eni. Nisem razbral iz konteksta, zakaj dajemo soglasje 
samo eni. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Harej, v tem primeru je pristojnost na nas, da imenujemo direktorja zavoda. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Se opravičujem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še svetnica Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Prav zaradi nesporazumov, ki so sedaj nastali, bi predlagala mandatno volilni komisiji, pa 
tudi  posameznim oddelkom, v tem primeru gre za javne zavode oddelka za družbene 
dejavnosti, da res opozori pri nastopu mandatov članov svetov, katere so njihove 
pristojnosti. Recimo v tem primeru je očitno prišlo do nesporazuma prav zaradi tega, ker 
imenuje tu mandatno volilna komisija, medtem, ko v marsikaterem drugem javnem 
zavodu pa imenuje svet zavoda in tudi daje izjave.  
 Tako, da se lahko kaj takega zgodi še komu drugemu in da se ne bi v prihodnje 
ponovilo, bi dala to priporočilo. 
  
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Priznam, tudi sam sem bil zmeden v prejšnjem mandatu glede tega, ker so od zavoda do 
zavoda pravila različna. K razpravi ni več prijavljenih.  
 Zato predlagam, da glasujemo in tokrat imenujemo za direktorico javnega 
zavoda Kulturni dom Nova Gorica kandidatko Pavlo Jarc. Glasovanje teče. 
  
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton 
Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
 
S tem smo izčrpali vse zadeve, ki jih je imela na dnevnem redu kadrovska komisija in 
prehajamo na 9. točko dnevnega reda.  
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9. točka dnevnega reda 

Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 
2018 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalki Mateji Mislej. 
 
Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe 
Vsem lep pozdrav. V letu 2018 je višina prihodkov znašala 31.613.000,00 EUR. 
Realizacija proračuna na prihodkovni strani je bila 90 %. Davčni prihodki so predstavljali 
67 % vseh prihodkov, dohodnina je bila realizirana 100% glede na plan, kar znaša 
16.870.000,00 EUR. Največje odstopanje na prihodkovni strani je pri davkih na 
premoženje, ki so bili realizirani v višini 2.935.000,00 EUR, kar znaša 57 % glede na 
plan. Realizacija je sicer višja glede na pretekla leta, ker so bili v letu 2018 realizirani 
prihodki iz naslova odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017, 
saj so le–ti zapadli v letu 2018. Ker pa je bil v letu 2018 planiran tudi celoten prihodek iz 
naslova odločb NUSZ za leto 2018, je realizacija nižja glede na plan. Odločbe za NUSZ 
za leto 2018 so bile tudi izdane proti koncu lanskega leta in zaradi datuma zapadlosti le-
teh so prihodki v večini realizirani šele v letošnjem letu. Nekaj zavezancev pa je odločbe 
poravnalo predčasno. 
 Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 134 % glede na plan, 
kar znaša skupno 552.000,00 EUR, večji prihodki so bili na račun turističnih taks in 
okoljske dajatve za odpadno vodo. 
 Nedavčni prihodki so znašali 8.943.000,00 EUR oziroma 93 % glede na plan. Na 
udeležbi nad dobičkom in dohodki od premoženja je bila realizacija 93 % glede na plan, 
kar znaša 8.089.000,00 EUR. Največ prihodkov iz tega naslova je 4,435 milijonov evrov 
koncesijskih dajatev iger na srečo. Realizacija iz tega naslova je za 71.000,00 EUR 
manjša v primerjavi s preteklim letom, za 182.000,00 EUR pa v primerjavi z letom 2016. 
 Iz naslova najemnin se je nateklo v proračun 2.888.000,00 EUR, kar je približek 
realizacije leta 2016.  
 Takse in pristojbine so bile realizirane v višini 107 % glede na plan, globe in druge 
kazni v višini 80% glede na plan, prihodki od prodaje blaga in storitev pa 89 % glede na 
plan. 
 Realizacija drugih nedavčnih prihodkov je znašala 605.000,00 EUR, kar 
predstavlja 98% planiranega, največji prihodek iz tega naslova je iz naslova komunalnih 
prispevkov, ki so bili realizirani v višini 375.000,00 EUR, kar je 94 % planiranega.  
 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so znašali 181.000,00 
EUR, kar predstavlja realizacijo 32% glede na plan. Realizacija je tudi posebej razvidna v 
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine. 
 Prejete donacije so bile realizirane v višini 158% glede na plan. Gre pa predvsem 
za vire krajevnih skupnosti. 
 Transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije so bili realizirani v 
skupnem obsegu 1.477.000,00 EUR, ki so bili od skupnega plana, ki je znašal 
1.837.000,00 EUR nižji za 360.000,00 EUR. Realizacija tovrstnih prihodkov je posledica 
časovne dinamike sofinanciranja projektov. 
 Na odhodkovni strani je znašala realizacija 32.605.000,00 EUR, kar predstavlja 
79 % plana. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 9.385.000,00 EUR, kar je 89% glede 
planiranega. Največ sredstev se je tako v letu 2018 kot tudi 2017 namenilo tekočim 
transferjem, ki so v letu 2018 znašali 13.623.000,00 EUR oziroma 95 % planiranega, od 
tega se je največ namenilo dejavnosti javnih vrtcev. 
 Investicijskim odhodkom je bilo namenjenih 8.344.000,00 EUR, katerih realizacija 
je znašala 56 % glede na plan. Največ je vrednost odstopanja na področju investicij. V 
letu 2018 je bilo na proračunski postavki, namenjeni za nakup poslopja in pripadajočih 
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površin nekdanjega Kemometala v višini 1.3 milijone evrov, za katerega posel ni bil 
izveden. 
 Največ investicijskih sredstev se je namenilo za nakup zemljišč za poslovno cono 
v Kromberku, in sicer 2,3 milijone evrov ter celoviti energetski prenovi stavb v Mestni 
občini Nova Gorica v višini 623.000,00 EUR, ki poleg celovitih energetskih sanacij 
vključuje tudi izvedbo ukrepov izboljšanja stanja, in sicer objekt telovadnice OŠ Branik in 
vrtca Dornberk. 
 Investicijski transferji pa so bili realizirani v višini 1.252.000,00 EUR, kar 
predstavlja 87 % glede na plan. Zaradi zamika dinamike investicij, ki so financirani iz 
drugih virov, se v preteklem letu nismo zadolžili v predvidenem obsegu, pri poslovnih 
bankah pa smo se zadolžili za 3,3 milijona evrov.  
 V letu 2018 smo tako kot v preteklih letih povečali namensko premoženje v 
Javnem skladu za razvoj malega gospodarstva v višini 121.000,00 EUR, v Stanovanjski 
sklad smo pa v lanskem letu namenili 123.000,00 EUR. Povečali smo kapitalski delež v 
podjetju Komunala Nova Gorica d. d. za 467.000,00 EUR. 
 Če povzamem še druge podatke iz bilance. Mestna občina Nova Gorica je imela 
konec leta 2018 kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v višini 2.421.000,00 EUR, kar ne 
odstopa v bistvenem obsegu v primerjavi s preteklim letom. Vse obveznosti so bile 
poravnane pravočasno, tako, da ni bilo nobenih ne zapadlih računov. Konec leta 2018 pa 
se izkazuje kratkoročnih terjatev v višini 5.125.000,00 EUR, od tega zapadlih 
1.059.000,00 EUR. Največje terjatve so iz naslova NUSZ v višini 2.014.000,00 EUR, 
največ zapadlih terjatev pa je iz naslova terjatev do kupcev, do najemnikov javne 
gospodarske infrastrukture.  
 Stanje sredstev na računih je bilo 31. 12. 2018 838.000,00 EUR proračunskih 
sredstev, od tega pripada krajevnim skupnostim 291.000,00 EUR.  
 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da obravnava predlog 
Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in ga po 
obravnavi sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Najprej pozivam odbore k mnenju. Odbor za prostor, predsednik Luka Manojlović. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor je zadevo obravnaval in predlaga, da se zadeva sprejme. Kolegica Vida Škrlj pa 
bo dala še eno pobudo, s katero se tudi odbor strinja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo kar predsednici odbora za socialno varstvo in zdravstvo, svetnici Vidi 
Škrlj. 
 
Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je obravnaval predlog Zaključnega računa 
proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in je zaradi slabe realizacije investicij 
v preteklem proračunskem obdobju sprejel sklep, da je potrebno sproti spremljati 
realizacijo investicij. Skrbniki proračunskih postavk so dolžni sproti obveščati svetnike o 
stanju na tem področju. Ta zaključek odbora je nekoliko splošen in ga je verjetno težko v 
praksi izvajati, zato sem pripravljena nekoliko podrobneje razložiti razloge za tak sklep in 
ga seveda v tem delu dopolniti. Če dovolite, bi kar nadaljevala. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Da, prosim. 
 
Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Zaključni račun proračuna za leto 208, ki je pred nami, pokaže, kako je občinska uprava 
uresničevala naloge, ki so ji mestni svetniki naložili s sprejemom proračuna za to leto 
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skupaj s tremi rebalansi. Na žalost tako kot v preteklih letih tudi v letu 2018, občinska 
uprava ni bila uspešna. Ni uspela v večji meri realizirati načrtovane naloge. Proračunski 
prihodki so bili realizirani 90 %, proračunski odhodki 79,4%, najslabša realizacija je na 
področju investicij, ki so bile realizirane le 55 %.  
 Kaj to pomeni? To pomeni, da proračunska sredstva, ki so stalen in zanesljiv vir 
za investicije, ni bil učinkovito uporabljan. Ne samo, da nismo uresničili investicij, ki jih 
naši občani nujno potrebujejo, saj so iz tega razloga bile uvrščene v proračun, nismo tudi 
pomagali gospodarstvu. Ker vsi vemo, koliko so investicije pomembne za gospodarski 
razvoj nekega območja. Polovico sredstev od 15,2 milijona evrov, kolikor je bilo 
namenjeno za investicije, nismo izkoristili, kar pomeni, da nismo dali možnost 
gospodarstvu, da dela s temi sredstvi. Torej, vse gradbene gospodarske družbe, vsi 
podizvajalci in tako naprej, ki bi morebiti dobili delo na teh investicijah, te možnosti niso 
imeli. 
 Zato ima ne izvrševanje investicij večplastne posledice in mislim, da je to 
ugotovitev mimo katere ne moremo, če želimo seveda doseči napredek pri razvoju naše 
občine in tudi spremeniti dosedanjo prakso. 
 Če mislimo torej, da je realizacija proračuna prenizka in ta sigurno je, moramo 
nekaj ukreniti in sama se tu strinjam s tistimi, ki pravijo, da je lokalno skupnost, občino 
možno voditi kot gospodarsko družbo. Sigurno v tem delu procenti držijo. Slabi rezultati 
so enako pomembni v lokalni skupnosti kot v podjetju in dobro veste, da v podjetju s 
takimi rezultati kot je 55 % ne bi mogli resno govoriti. Torej želim biti tu kooperativna in 
predlagati konkretne rešitve. Če mislimo, da je realizacija prenizka, to nesporno je, kaj 
lahko ukrenemo. Mislim, da se na prvem mestu moramo tu svetniki zavedati, da kadar 
vključujemo investicije v proračun, moramo vključiti tiste investicije, pri katerih obstaja 
politični konsenz za vključitev v proračun in ki tudi imajo vso potrebno dokumentacijo. Če 
tega ni, jemljemo s temi sredstvi le prostor nekim drugim investicijam, ki so mogoče bolj 
upravičene. To je prvi in pomemben korak.   

Drugi korak je pa nadzor nad investicijami. Vi veste, da nadzor nad delom 
občinske uprave imamo svetniki le pri obravnavi medletnega obračuna, torej januar – 
junij. Obračun dobimo do 15. 7. na mizo in edino takrat med letom lahko pogledamo, 
kako se uresničuje stanje proračuna. Naslednji je zaključni račun, ki vidite, da je tri 
mesece ali štiri po preteku obračunskega obdobja, kar je nesporno prepozno. Zato 
mislimo, da je prav, da imamo svetniki podatke o stanju investicij tudi med letom.  
 Seveda kako poročati o investicijah je stvar razmisleka. Možno je vpeljati 
evidenco o evidenci načrta razvojnih programov, možno je spremljati le večje investicije, 
možno se je dogovoriti, da se spremljajo samo kot neka stopnja dokončanja v procentu, 
možno je prenesti spremljanje investicij na odbore iz posameznih področij. Kaj je prava 
rešitev boste verjetno povedali tudi ostali v razpravi.   

Sigurno pa mislim, da ne moremo iz situacije, ko nadzora med letom ni bilo, 
skočiti na neki totalni nadzor, zato predlagam, da bo to letošnje leto neko poskusno leto 
oziroma prehodno obdobje, torej, da se v tem delu začne ta zadeva spremljati in zato 
predlagam naslednji sklep: «Mestni svet bo spremljal realizacijo investicij vključenih v 
proračun tekočega leta na sejah mestnega sveta v maju in septembru. Pristojne službe 
naj pripravijo za ta namen finančne podatke o stanju investicij ter kratko obrazložitev 
stanja za investicije, ki so uvrščene v tekoči proračun in to za investicije v vrednosti 
100.000,00 EUR ali več. Prvo tako poročilo za letošnje leto naj bi bilo obravnavano na 
seji mestnega sveta v septembru 2019.« Torej letos septembra.  
 Dodatno pojasnjujem, da je to prehodno obdobje, ki je potrebno tudi zaradi 
posebne situacije, v kateri se nahajamo. Namreč zaradi začasnega financiranja in 
poznega proračuna bodo letos podatki maja nerealni, zato mislim, da v maju tega 
poročanja ne bi bilo, torej, da bi prvič spremljali septembra in bi seveda potem imeli 
možnosti, da ta način spremljanja spremenimo, dopolnimo, da mogoče drugo leto gremo 
na večji obseg investicij ali celo vse investicije, če bo možna neka avtomatska obdelava 
in spremljanje teh podatkov. Vsekakor mislim, da se nam taka situacija kot jo sedaj 
vidimo v zaključnem računu proračuna za leto 2018, ne sme ponoviti. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj ugotavljam, da ste formulirali sklep na osnovi razprave odbora. V zapisniku odbora 
besedilo ni identično temu, ki ste ga sedaj prebrali, zato prosim, če lahko prinesete, da 
bomo imeli sklep tu in ga bomo potem pred glasovanjem še enkrat prebrali.  
 Besedo predajam predsedniku odbora za kulturo, šolstvo in šport, svetniku 
Simonu Rosiču. 
 
Simon Rosič, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor je zadevo obravnaval in nismo imeli pripomb. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K besedi pozivam še predsednico odbora za gospodarstvo, svetnico Damjano Pavlica. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je predlog obravnaval in nanj nismo imeli pripomb. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo.  
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Še za krajevne skupnosti. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Se opravičujem. Besedo predajam predsedniku odbora za krajevne skupnosti, svetniku 
Antonu Hareju. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Tudi mi smo obravnavali to točko in nismo imeli pripomb. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj pa razprava. K razpravi je prijavljen svetnik Robert Golob. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
V resnici se nisem imel namena prijavljati, me je pa malo zmedla ta razprava o dodatnem 
sklepu. Ne da imam kaj proti poročilom, z veseljem bom vsa poročila, ki jih boste sedaj 
dajali mestnemu svetu, prebral. Se strinjam.  
 Vprašanje je samo ali si ne nalagate, ali pa mestni upravi ne nalagate tudi v tem 
mandatu enega previsokega cilja, tako, da pozivam k premisleku, kako boste ta sklep 
formulirali in izvajali, ker tistih 55 % sem jih sicer iskal, vendar jih nisem našel, ampak 
verjamem, da so resnični, bi lahko nekdo, ki je nepoučen, smatral, da je 55 % denarja za 
investicije nekje ostalo. Pa sem šel gledati, koliko imamo presežka na računu in sem 
ugotovil, da je neki minus tam, da ni nobenega presežka na računu, da nismo investicije 
realizirali, tako, da vsako številko se lahko obrne tako in drugače. Zato še enkrat 
premislite ali je kriterij, kot je bil uporabljen ta pravi, ker se zna zgoditi, da bo konec leta 
2019, ko ne bo nobenega drugega, ki bi mu lahko naprtili to, ta cifra na istem nivoju ali pa 
še manjša. Torej ne vem, če je za problematizirati cifro in ne se vprašati, kakšne bodo 
posledice te iste enačbe čez sedem mesecev. To je ena stvar.  

Druga stvar. Verjamem, da je večina tega izpada poleg tistih investicij, med 
katerimi je tudi pokopališče v Kromberku, kjer piše, da ne gre v skladu s planom in res ni 
šlo v skladu s planom in žal ga tudi v proračunu za letos ni, ko ga bomo rabili, ampak to 
je manjši detajl, na račun ne po črpanih evropskih sredstev in zato spet pozivam, da 
bodite pozorni, ker evropska sredstva so nekaj kar statistično izrazito vpliva na to cifro. 
Jih pa ne bomo videli še veliko časa, jih pa boste videli, ko bo šla stvar mimo.  
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Tako, da ne si dati sami sebi zanke po nepotrebnem, ker si jo dajete sebi, je ne 
dajete nobenemu drugemu za naprej. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo. Pravzaprav je svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Opozoril bi na nekaj zadev seveda iz vidika podeželja in pa tudi zadolževanja. Najprej 
pogrešam seveda izvajanje LAS projektov, na kar pač občina ni imela vpliva, jih pa 
nestrpno pričakujemo na podeželju. Ravno tako v skladu z ugotovitvami, ki jih je podala 
že kolegica, ga. Vida Škrlj, ugotavljam, da kolesarska pot Šempeter-Prvačina- Dornberk- 
Branik, postavka 7308 je realizirana 0 EUR stroškov. Mi seveda to kolesarsko pot želimo, 
ker je v bistvu to neposredna kolesarska povezava z mestno občino, s samim centrom 
mesta. Tako, da bomo pozdravili in bom pač podprl predlog ge. Vide Škrlj. Hkrati si želim, 
da bi to nadaljevali tudi, če je ta proračunska postavka v tem trenutku za leto 2018 0.  
 Hkrati bi pa rad opozoril na še eno zadevo, o kateri smo razpravljali na odboru za 
krajevne skupnosti, pa nisem hotel ob sklepu tega omenjati. V letu 2018 smo se zadolžili 
za 3,3 milijone evrov, za leto 2019 bi torej s tega naslova dal pač opozorilo v izogib 
situaciji, v kateri smo bili leta 2015, ko smo gradili Čistilno napravo v Vrtojbi, ko smo imeli 
likvidnostne težave. Namreč, imamo pred seboj do 2023 za realizirati veliko evropskih 
projektov, to pomeni, da bo pritisk na letno izvajanje investicij velik. Imamo 4 milijonski 
bazen, dva EZTS projekta, kolesarske poti in pa zdravstvo, potem imamo CTN 
Cankarjevo naselje, vse to je treba realizirati v teh letih. Če se zadolžimo v letu 2019 do 
maksimuma, pač apeliram na inštitucije, upravo in pa na vas, župan, da dajte malo že 
sedaj planirati vse te investicije, da ne bi pač imeli likvidnostnih težav v letih 2021, 2022. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato bomo najprej prešli na glasovanje o dodatnem 
sklepu, ki ga je predlagal odbor za socialno varstvo in zdravstvo.  
 Berem sklep: »Mestni svet bo spremljal realizacijo investicij vključenih v 
proračun tekočega leta na sejah mestnega sveta v maju in septembru. Pristojne 
službe pripravijo za ta namen finančne podatke o stanju investicij ter kratko 
obrazložitev stanja za investicije, ki so višje od 100.000,00 EUR. Prvo poročilo bo 
obravnavano na seji mestnega sveta v septembru 2019.« To je predlog Sklepa, ki 
ga dajem na glasovanje. Glasovanje teče.  
  
Od 28 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Maja Dakskobler, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Marjan 
Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Sedaj pa dajem na glasovanje še celoten predlog Zaključnega računa proračuna 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2018. Glasovanje teče.  
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert 
Golob, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Zaključni račun je bil sprejet. 
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PRILOGA 29 
 
 
 
10. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na 
območju Mestne občine Nova  Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalki, vodji oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe Martini Remec Pečenko. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Pripravili smo nov predlog odloka, ker želimo v primerjavi z veljavnim odlokom uveljaviti 
določene spremembe, za katere menimo, da so smiselne. Upravičenci po tem odloku so 
tako kot do sedaj že imetniki stanovanjskih objektov s stalnim prebivališčem na območju 
Mestne občine Nova Gorica, katerih objekti so izven aglomeracij, ki jih je dolžna opremiti 
občina. Ker pa se zavedamo, da so nekatera območja aglomeracij še neopremljena, smo 
predvideli tudi možnost sofinanciranja v primeru, ko je vgradnja malih komunalnih čistilnih 
naprav pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, se pravi tudi znotraj meja aglomeracij. 
 Bistvene razlike v primerjavi z veljavnim odlokom pa so, da sama vgradnja male 
čistilne naprave ni več upravičen strošek, tu so mišljena gradbena dela, torej ta ne bi bila 
več upravičen strošek po predlogu odloka, povečuje pa se odstotek sofinanciranja iz 40 
na 50 % oziroma nominalni znesek iz 1.200,00 EUR na 1.500,00 EUR v primeru vgradnje 
male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt. V primeru vgradnje skupne 
male komunalne čistilne naprave so ti odstotki oziroma zneski še višji, lestvica pa se tako 
kot že do sedaj določi v javnem pozivu.  
 Razlika je tudi upravičen strošek DDV. Prijavitelji se na javni poziv lahko prijavijo 
oziroma dajo vlogo šele, ko je mala komunalna čistilna naprava vgrajena in obratuje in z 
razliko od sedaj, ko so tudi pridobili rezultate prvih meritev, da so parametri 
onesnaženosti ustrezni. Določen pa je tudi rok, in sicer, da je prijava na javni poziv 
možna le v roku šestih mesecev po pridobitvi rezultatov prvih meritev. To so bistvene 
razlike.  

Predlagamo, da odlok obravnavate in ga sprejmete.  
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor, svetnik Manojlović. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor je obravnaval, nima pripomb in predlaga mestnemu svetu v sprejetje. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Besedo ima svetnik Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Pozdravljam ta odlok in predvsem tudi to spremembo, ker mislim, da je bistveno in da ta 
sprememba pravzaprav navaja investitorje, da bodo kupovali kvalitetnejše naprave, ki 
bodo delovale.  
 Imam pa dve praktični pripombi, in sicer na 2. člen, ki v 4. točki določa izjeme,  
kdaj se sofinancira čistilna naprava tudi na območjih, kjer je javno kanalizacijsko omrežje 
že zgrajeno, ali je gradnja načrtovana. Ta predvideva, da so te izjeme takrat, ko se je 
težko priključiti, ali če rečem ekonomsko neupravičeno zaradi mogoče kakšnih fizičnih, 
reliefnih preprek. Predlagam pa, da se razširi ta možnost tudi na območja, kjer je gradnja 
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načrtovana, je pa časovno oddaljena. Kar pomeni, ne vem, če bomo čez deset let imeli 
nekje pač možnost se priključevati na čistilno napravo, mislim, da v teh desetih letih lahko 
pač imamo svojo čistilno napravo.   
 To in ravno ena od sprememb, ki jo je vodja navedla, me moti, ker mislim, da je v 
definiciji malo slabo izražena. To je razlika od prej, da se oddajo vloge oziroma prijave na 
javni poziv, da so možne le v roku šestih mesecev. Mislim, da je mišljeno do šest 
mesecev, ali najkasneje v šestih mesecih verjetno po pozitivni analizi, je možno še vložiti 
to. Ampak, če bereš na hitro, to pomeni, da pred šestimi meseci ne moreš vložiti. Torej 
mislim, da je to malo slabo tolmačeno.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima Valter Vodopivec. Imate razpravo? Potem pa je pred vami na vrsti še svetnik 
Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Opozoril bi na sledeče. Navadno, ko se da nek ukrep, se začne z nekimi procenti. Mi smo 
v prejšnjem mandatu v odboru za gospodarstvo namenili 40 %, sedaj se ta procent viša 
na 50 %. Navadno je tako, da kadar daš na začetku je višji, potem pa ga počasi znižuješ. 
Mi ga povečujemo. Ne vem, kakšna je ocena, če se je naredila ocena. Zgleda, da za to 
so finančna sredstva, da lahko povečamo na 50 %. To me zanima.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam dve načelni pripombi. Prva je ta, da bi posebno pozornost skozi odlok tudi namenili 
problematiki uvajanja malih čistilnih naprav na vodovarstvenih območjih s pitno vodo, ker 
tam mora biti interes vseh občanov, da je ta problematika čim bolj korektno in ekološko 
nesporno urejena.  
  Druga pripomba se nanaša pa na omejevanje sredstev, ne omejevanje, tam je v 
6. členu pač navedeno, da se sredstva dodeljujejo do porabe sredstev in potem konec.  

Moj predlog je, da bi nekdo v občinski upravi poskušal pridobiti informacije glede 
na to, da ponudniki malih čistilnih naprav morajo biti kvalificirani z nekimi certifikati in jih ni 
neskončno, da tako rečem, da bi pridobili informacijo, koliko malih čistilnih naprav je bilo 
na območju občine v tekočem letu vgrajenih in se potem že ve, kakšen znesek bo 
potrebno predvideti v proračunu. Tako, da se ne bi zgodilo, da nekdo zato, ker je 
zmanjkalo sredstev, izpade iz te subvencije.  

To je moj predlog za drugo obravnavo, če se ga da upoštevati.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Tehtni predlogi. Bomo proučili. K repliki se je javil svetnik Luka Manojlović. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Bo v redu kar replika. Saj kolega Vodopivec je to tudi na odboru izpostavil in smo imeli 
kar nekaj razprave na to temo. Zdi se nam to smiselno in tudi naložili smo službam, da 
naj poskušajo pridobiti tudi informacijo o tem, koliko malih čistilnih naprav ali pa skupnih 
čistilnih naprav bi bilo potrebno narediti na vodovarstvenih območjih, ki so še posebej 
pomembna. Tu bi tudi v duhu tistega kar je kolega Robert Golob povedal na prejšnji seji 
na temo ekologije, tudi na nas svetnicah in svetnikih je, da spodbujamo k temu predvsem 
na podeželskih ali pa tiste, ki nimajo direktne priključitve na vodovod oziroma na 
kanalizacijsko omrežje. Ker se izkaže, da se ta sredstva relativno slabo črpajo. Mogoče 
nekoliko zaradi tega, ker ljudje ne vedo, po drugi strani zaradi tega, ker ljudje ne marajo 
iti v te investicije, ampak kljub temu mislim, da je dobro, da poskušamo čim bolj osveščati 
občanke in občane, ki bodo to morali v bodoče tako ali tako narediti ob prvih 
rekonstrukcijah oziroma ob novo gradnjah.  
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 Tako, da apeliram na vse, da poskušamo narediti kar je v naši moči, da 
spodbudimo ljudi k temu, da to uredijo, ker konec koncev vemo, kakšni izzivi kar se tiče 
pitne vode, nas čakajo v naslednjih desetletjih. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K razpravi ni več prijavljenih, zato zaključujemo to prvo obravnavo.  
 Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se o predlogu Odloka o 
sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine 
Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravami opravi druga obravnava in 
se upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razprave. 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, Robert Golob, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 30 
 
Tako prehajamo na 11. točko. 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za 
najem nekdanje stražnice na Sabotinu 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K besedi vabim vodjo projektne pisarne Andrejo Trojar Lapanja. 
 
Poročevalka: Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD) 
Podajam kratko pojasnilo k predlagani točki dnevnega reda. Mestna občina Nova Gorica 
je v januarju 2018 pridobila v okviru pogodbe o brezplačnem prenosu s strani Ministrstva 
za obrambo na Sabotinu v last tri objekte. Glede na dejstvo, da je obstoječi najemnik z 
ministrstvom imel podpisano najemno pogodbo, so se tudi prenesle obveznosti na 
Mestno občino Nova Gorica. Skladno s postopkom, ki ga predpisuje Zakon o stvarno 
pravnem premoženju države in lokalnih skupnosti, je mestna občina v mesecu marcu 
objavila javno dražbo za oddajo poslovnega prostora v najem. Do roka vplačila varščine 
je varščino vplačal en dražitelj. S plačnikom varščine predlagamo, da se poda soglasje za 
podpis najemne pogodbe. 
 Najemna pogodba je bila na vpogled v Projektni pisarni Mestne občine Nova 
Gorica in s strani zainteresiranih smo jo podrobneje pojasnili. Predlagamo, da mestni svet 
torej poda soglasje k najemni pogodbi. 
 Najemnik je obstoječi gostinski ponudnik na Sabotinu, ki opravlja gostinsko 
ponudbo kvalitetno in se pogodba z njim sklepa za nedoločen čas. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo dajem predsednici odbora za gospodarstvo svetnici Pavlici. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo na predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za 
nedoločen čas za najem nekdanje stražnice na Sabotinu nima pripomb.  
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 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za najem nekdanje stražnice na 
Sabotinu sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo.  
 Podajam na glasovanje predlog Sklepa, ki se glasi: »Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica daje soglasje k najemni pogodbi, s katero za nedoločen čas 
odda v najem nekdanjo stražnico na Sabotinu, objekt št. 9, ki stoji na parceli 
številka 1259/7, k. o. 2292 Šmaver. 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, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 31 
 
Prehajamo na točko 12. 
 
 
 
12. točka dnevnega reda  

Predlog Sklepa o odpisu neizterljive terjatve do družbe Polo Inn, d.o.o. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam Mateji Mislej. 
 
Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD) 
Dolg izhaja iz naslova neplačane najemnine za poslovne prostore v nekdanjem 
gostinskem lokalu Marco Polo na Kidričevi 13 v Novi Gorici. Sklenjena je bila med 
Mestno občino Nova Gorica in s podjetjem Polo Inn. Navedeni prostori so bili v 
solastništvu, in sicer je bila mestna občina solastnica 70,45 % in Polo Inn z deležem 
29,55%. Čeprav bi mestna občina zaradi neplačevanja najemnine lahko odstopila od 
pogodbe, vendar bi na podlagi zakonodaje Polo Inn lahko še vedno imel pravico do 
souporabe teh prostorov. Zaradi tega, ker ni plačeval najemnine, smo dali štiri izvršbe. 
Dve sta bili uspešni, dve pa zaradi začetka stečajnega postopka nista bili, in sicer konec 
leta 2016 ni bilo razdelitve mase stečajnim upnikom, družba je bila izbrisana iz sodnega 
registra. Ker se nam ne zdi smiselno, da bi še vedno vodili terjatev do dotičnega podjetja 
v poslovnih knjigah, predlagamo, da se  terjatev iz knjig izloči.  
 Naj še povem, da na podlagi odloka o proračunu župan lahko odpiše dolg do 
20.000,00 EUR na letni ravni, če je pa več, je potrebno dati predlog odpisa na mestni 
svet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za gospodarstvo? 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je po razpravi sprejel dva sklepa: «Odbor za gospodarstvo na 
predlog Sklepa o odpisu neizterljive terjatve do družbe Polo Inn, d.o.o., nima pripomb. 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o odpisu 
neizterljive terjatve do družbe Polo Inn, d.o.o., sprejme.« 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Oton Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Splošno znano je, da se občina obnaša kot slab gospodar, zato, ker, da se zgodi nekaj 
takega, da dovoli, da dolgovi gredo v take številke, torej 70.000,00 EUR ni tako malo 
denarja, zato mislim, da ni dovolj, da opravičimo dogodek s tem, da zaradi neplačevanja 
najemnine, če bi odstopili od pogodbe, nič ne bi bilo. Mislim, da je prav, da se preveri 
odgovornost za ta dogodek glede na znane dogodke pred tem, ko je šlo za možen odkup 
tudi tistega drugega deleža v Marcu Polu, torej teh 29 %, ko so bili tu predlogi, da se ta 
dežel odkupi in se s tem prepreči take dogodke, kakor so se zgodili in je bilo takrat nanje 
opozorjeno. Mislim, da je potrebno preveriti odgovornost in dogodke, ali smo res 
pravočasno vlagali naše izvršbe, skratka smo se obnašali tako, kot bi nam omogočilo, da 
zmanjšamo pač ta manko.  
 Tu ni mogoče glasovati drugo kot za odpis, ampak mislim, da je treba podrejeno 
skleniti tudi, da se ta zadeva razišče in odgovornost tistega, ki ni uspel torej doseči 
plačila. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Maja Erjavec. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
Iz moje strani opomba in vprašanje. Predmetni stečaj je bil zaključen s sklepom o 
končanju brez razdelitve upnikom, kar pomeni, da gre v zadevi za situacijo, ko 
premoženja dolžnika oziroma stečajne mase sploh ni bilo oziroma ta ni zadoščala niti za 
kritje stroškov postopka. Odpis terjatev je sicer zakonsko priznan kot odhodek na podlagi 
pravnomočnega sklepa o zaključenem stečajnem postopku, zato bi se mi zdelo 
primerneje, če bi v izrek sklepa zapisali, da se terjatev odpisuje na tej podlagi in torej ne 
neposredno zaradi njene neizterljivosti.  
  Glede na to, da gre, kot že rečeno za odpis v posledici končanja stečaja, do 
katerega je prišlo dne 1. 9. 2016, pri čemer je ta sklep postal pravnomočen že dne 17. 9. 
2016, me zanima, zakaj je predlog za odpis podan šele v letu 2019.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali je kakšen odgovor na to vprašanje? 
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD): 
Na to lahko podam samo, da smo z inventurno komisijo letos podrobneje prečesali vse in 
smo se odločili, da bomo dali predlog na mestni svet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ampak vprašanje se je glasilo, zakaj na podlagi, ki ste jo predlagali in ne na podlagi  
zaključenega stečajnega postopka. Pravna služba? 
 
Mojca Belingar Vodopivec, vodja pravno premoženjske službe (UD): 
Podlaga za predlagani sklep je Zakon o javnih financah, ki pravi, da lahko terjatve do 
določene višine, se pravi tiste višine, ki je določena v proračunu, odpiše župan, za druge 
višje terjatve je pač pristojen mestni svet. Sedaj je ta terjatev neizterljiva, presega višino 
20.000,00 EUR, za katero je pooblaščen župan, zato je takšna podlaga navedena za 
sprejem tega sklepa. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K razpravi se je prijavil Anton Harej. 
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Svetnik Anton Harej: 
Moje vprašanje je, zakaj nismo to uveljavljali takrat in kakšno je sedaj lastništvo tega 
objekta. Verjetno so bili še drugi upniki, to je bila potem poravnava. Kakšno je sedaj 
lastništvo mestne občine do tega objekta? 
 
Mojca Belingar Vodopivec, vodja pravno premoženjske službe (UD): 
Občina ni več lastnica tega objekta, svoj solastniški delež je prodala. Postopek je bil pa 
zaključen s stečajem. Takrat je bil tudi dolžnik Polo Inn izbrisan iz sodnega registra. 
Tako, da dolžnik ne obstaja več. 
 
Svetnik Anton Harej:  
Lahko še jaz? 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Sprašujem se, po kakšni ceni je takrat občina prodala to, verjetno ne po dobri ceni. Ker je 
bila stvar verjetno v postopku, me prav zanima cena prodaje tega objekta. 
 
Mojca Belingar Vodopivec, vodja pravno premoženjske službe (UD): 
Občina je svoj solastniški delež prodala na javni dražbi, se pravi v običajnem postopku, to 
ni bilo v okviru stečajnega postopka. Kolikšna je bila pa pogodbena cena, tega podatka 
žal nimam. 
  
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sedaj bom postavil eno kmečko vprašanje po kmečki logiki. Če je občina prodala svoj 
delež, ga je prodala z obremenitvijo, brez obremenitve, z dolgom, s terjatvijo do kupca, 
brez terjatve. Kaj so prodajali? Dobro bi bilo to pojasniti. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Pravna služba. 
 
Mojca Belingar Vodopivec, vodja pravno premoženjske službe (UD): 
Občina in družba Polo Inn sta bila solastnika v idealnem deležu. Tudi obremenitve, ki jih 
je imel takratni dolžnik Polo Inn, so bile vpisane samo na njegov solastniški delež, naš 
delež je bil bremen prost. Je pa tu šlo za idealni delež, se pravi, ne za neko delitev v 
naravi. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Če lahko župan pojasni. Če smo mi kupovali svoj delež, sprašujem, zakaj niso vzeli 
kupnine plus dolg. Saj tisti, ki je imel denar za plačati, odkupiti naš delež, bi imel tudi še 
tisti denar, da bi plačal dolg, če je bil dolg tistega, ki ga sedaj odpisujemo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Pravna služba. 
 
Mojca Belingar Vodopivec, vodja pravno premoženjske službe (UD): 
Kupec solastniškega deleža občine in dolžnik nista isti pravni osebi. Niti ni pravni 
naslednik.Tako. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Repliko ima Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Spet bom zelo kratek. Tu smo se obnašali kot slab gospodar. Bili smo večinski lastnik in 
potem nas je nekdo izsiljeval. Najprej smo prodajali sigurno po slabi ceni, po dobri ne, ker 
so bile že verjetno tožbe in namesto, da bi ga stisnili in njegov dolg do nas prelevili v večji 
delež, bi sedaj lahko bili 100 % lastnik objekta, ki bi ga lahko namenili za kreativno 
industrijo ali pa kaj takega. Sedaj smo brez premoženja, plus tega nam je ostal dolg. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima tudi Maja Erjavec. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
Nisem dobila odgovora, zato bom še enkrat ponovila. Ali ne bi bilo primerneje, če bi v 
izrek sklepa, ki ga sprejema mestni svet, zapisali, da se terjatev odpisuje na podlagi 
pravnomočnega sklepa o zaključku stečajnega postopka?  
 Še enkrat. Zanima me tudi, zakaj je predlog za odpis podan šele v letu 2019, če 
ste bili s spremljanjem stečajnega postopka, v katerega ste prijavili terjatev, o dejstvu 
prenehanja te terjatve oziroma njene neizterljivosti obveščeni v septembru 2016. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali ima pravna služba kakšno pojasnilo? 
 
Mojca Belingar Vodopivec, vodja pravno premoženjske službe (UD): 
Predlog dodatne točke sklepa se lahko upošteva, ni ovir, ker to drži. Stečajni postopek je 
bil pravnomočno zaključen tako, da se lahko doda kot druga točka, pa potem je tretja 
točka: »Ta sklep velja takoj.«.  
 Glede časovnice odpisa terjatev vam je pa že vodja razložila, kako je bilo s tem.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima tudi svetnik Sebastjan Komel. 
 
Svetnik Sebastjan Komel: 
Rekel bi samo to, da smo se na zadnji seji ukvarjali s 65.000,00 EUR, danes se 
ukvarjamo s 79.000,00 EUR, oglašate se predvsem tisti, ki ste sedeli tu noter in ste 
odločali takrat o teh zadevah. Dajte porabiti svoj čas za kaj bolj produktivnega, saj nam  
milijoni evropskih sredstev tečejo mimo, tako kot je povedal g. Golob. Dajmo svoj čas 
usmerjati v te stvari in ne o tem kaj se je zgodilo pred tolikimi leti.  
 Zadeva je zaključena. Če obstajajo kakršnekoli variante oziroma sumi za 
oškodovanje javnega premoženja, potem naj se sprožijo ti postopki. Sedaj je brez zveze, 
da o tem razpravljamo še ure in ure o tem, kaj je bilo pred tremi, štirimi oziroma desetimi 
leti. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravo ima Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Da, meni so se porajali podobni pomisleki kot mojim predhodnikom. Me pa še nekaj 
zanima. Če je sedaj ta družba Polo Inn izbrisana iz sodnega registra, kdo je sedaj lastnik  
tega deleža 29,55 %.  
 
Mojca Belingar Vodopivec, vodja pravno premoženjske službe (UD): 
Se pravi, občina je svoj solastniški delež prodala, kupila je zasebna družba, sedaj pa 
resnično ne vem na pamet, se pa da na hitro ugotoviti s pogledom v zemljiško knjigo. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravo ima svetnik Luka Manojlović. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Imel bi en predlog. Sicer ne vem, kako ga bomo v komponirali k tistim poročanjem, ki jih 
je prej predlagala kolegica Vida Škrlj, bi bilo pa očitno najbolj pametno poročati tudi o 
takih problematikah. Se pravi, če se nekje nabirajo dolgovi, bi bilo dobro, da v teh 
kvartalnih poročanjih, se pravi maja in septembra, dobimo informacije, da lahko o tem 
nemudoma odločamo in interveniramo. Očitno se je dogajalo v preteklosti, da so se te 
stvari nabirale več let in sedaj je tako, tu smo in kaj hočemo sedaj.  
 Strinjam se s kolegom Sebastjanom Komelom, da pač nima smisla, sedaj pač to 
moramo obravnavati, ampak vsak evro šteje po drugi strani. Tudi teh 70.000,00 EUR 
šteje in bi bilo prav, da se nikoli več take stvari ne zgodijo. Tako, da bi predlagal službam, 
ne vem sedaj, kako bomo to spravili skozi sicer, ampak to ni več moj problem, da se na  
majski in septembrski seji, kjer se delajo poročila glede stanja projektov, informira o 
zapadlih obveznosti. Tu lahko določimo tudi neko velikost ranga, nekaj tisoč evrov, ki 
vemo, da se bodo v letih pač povečali na take vsote, kot jih obravnavamo danes.  
 Mislim, da takih najemov oziroma zamud ni prav veliko, ampak bi morali 
odgovorno ravnati in če bi sedaj to nalogo na upravo oziroma na finančno službo dali, 
mislim, da bi bilo to čisto korektno. Zato, ker je res, ampak pri količini vsega gradiva in 
vseh točkah in kdo ve kdaj smo to obravnavali, se lahko kaj hitro zgodi, da svetniki več ne 
vemo, kdaj smo se s temi zadevami ukvarjali oziroma mogoče tudi takrat ne bi bili preveč 
pozorni in tako dalje. Na takšen način se pa to ne bi moglo zgoditi.  

Še enkrat ponavljam, naj se na majski in septembrski seji kjer se obravnava 
stanje projektov, odpre tudi vprašanje zapadlih terjatev. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Manojlović, če je to predlog spremljajočega sklepa, potem prosim pisni predlog.  
 Repliko ima svetnik Robert Golob. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
Se bojim, da spet širimo temo na področje, kjer vas bo na koncu bolela glava, ampak 
čutim dolžnost, da vas opozorim na to.  
 Pravilen je predlog svetnice Erjavec, da se dopolni, ker v bistvu mi tega ne 
odpisujemo danes samo zaradi neizterljivosti, ampak je neizterljivost jasno nastala zaradi 
stečajnega postopka. Če ste pa dobro poslušali načelnico, zakaj imamo to danes, je 
zaradi tega, ker ni vzpostavljenega mehanizma, da ko do zaključka stečajnega postopka 
pride, se takrat avtomatsko vse terjatve, ki ji imamo do teh subjektov, ažurno pripeljejo 
naprej in so to terjatev našli v inventuri dve leti kasneje »slučajno«. Namenoma karikirano 
govorim, ampak tako je. Tako poročanje ne bo nič koristilo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker 
kar je do 20.000,00 EUR tako ali tako odpisuje župan, saj bo župan odpisoval in kar je 
nad, mora priti na mestni svet. Problem v tej konkretni točki je, da je prišlo malo čudno 
pozno. Se pravi, da poročanje ne bo nič pomagalo. Potrebno je vzpostaviti mehanizem, 
da bodo zaznali, da je nekaj narobe s terjatvami. Ma to ni stvar mestnega sveta, to je 
stvar učinkovitega delovanja uprave in verjetno službe za finance, vzpostavi s pravno 
službo zelo jasen mehanizem in da jih pravna služba tekoče obvešča o vseh stečajnih 
postopkih potencialnih poslovnih partnerjev. Potem pregledajo terjatve in jih ažurno 
odpisujejo. Ali so manjše, ali so večje nima zveze. Ali pride na mestni svet, ali jih odpiše 
župan, je popolnoma irelevantno. 
 Kako ni bil stečaj? Je nepomembno. Še vedno je… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim sedaj za malo discipline… 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
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To nima sedaj zveze z mestnim svetom. Poročilo… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj se je tu razvila zasebna debata. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
Zaradi mene imejmo tu debate o stečajih, ni noben problem. Samo poročanje pa ne reši 
tega vprašanja. Mestnemu svetu zagotovo ne, ker danes nam poročajo. Nismo dobili 
nobenega odgovora, zakaj je nastala terjatev in tudi nimamo gradiva mimogrede, zakaj 
smo mi prodajali in nismo kupili tega objekta. O tem smo dosti debatirali, ampak tega 
gradiva danes ni. Zato je danes ta debata, eni se nekaj spominjamo, vas drugih ni bilo in 
s poročanjem za naprej ne bomo na noben način ne tega problema, ne podobnih 
problemov ne rešili, ne anticipirali. Tisto kar pa je pomembno zame je, da se vzpostavi 
učinkovito obveščanje znotraj služb med različnimi oddelki, da so stvari ažurne, ker ta res 
ni ažuren. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Mateja Mislej. 
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD): 
Mogoče bi še dodala, ker imam ravno prilogo zaključnega računa, da na 294. strani je še 
navedena ena pravna oseba, do katere imamo že staro terjatev in to je terjatev do 
podjetja MIP v stečaju, ki znaša 274.000,00 EUR. Imamo tudi specificirane posebej 
terjatve, vidite do 30 dni, za vsako obdobje 30 dni. Sedaj drugih večjih ni razen do 
najemnikov javne gospodarske infrastrukture Vodovodi in kanalizacija. Druge terjatve so 
v zelo, zelo manjšem obsegu. Izvršbe pa delamo natančno in sproti. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo, zato podajam popravljen sklep na 
glasovanje. Torej, ne glasujemo o sklepu, ki ste ga dobili v gradivu, označen s številko 
12. Glasujemo o Sklepu, v katerega bomo vrinili en del stavka in ga bom sedaj v 
celoti prebral: »Iz poslovnih knjig Mestne občine Nova Gorica se na podlagi 
pravnomočnega sklepa o zaključku stečajnega postopka odpiše neizterljiva 
terjatev do družbe Polo Inn, d.o.o., v višini 75.659,91 EUR.« Glasovanje teče. 
  
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Sašo Kogovšek, 
Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, 
Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 32 
 
Pavza? Dajmo še točko 13.  
 
 
 
13. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2246/5 k.o. 
Solkan 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalki, vodji oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Aleksandri Torbica. 
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Poročevalka: Aleksandra Torbica, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Gre za predlog ukinitve javnega dobra na parceli v k. o. Solkan. V bistvu gre za parcelo, 
ki trenutno ne služi več svojemu namenu in je v izključni uporabi lastnika hiše. Pridobili 
smo tudi pozitivno mnenje krajevne skupnosti.  
 Zato predlagamo, da se na tej parceli ukine status grajenega javnega dobra in se 
na ta način omogoči tudi prodajo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor.  
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor je obravnaval in ni imel pripomb. Predlaga sprejetje. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Drugi odbori niso imeli tega na obravnavi.  
 Odpiram razpravo. Svetnik Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
To točko bomo seveda pač podprli in se strinjamo, rad bi pa opozoril na en vidik, ki ga 
mogoče niti oddelek, odbor za prostor, niti sami v upravi niso predvideli.  
 V mislih imam kolesarsko pot Nova Gorica - Banjšice oziroma proti temu delu 
naše občine. Mogoče bi bilo za razmisliti v tem trenutku. Vsekakor verjamem, da sam vrt 
in dvorišče ni problem, pač ni stvar pomislekov, vendar ta zgornji del na koncu te parcele 
se še enkrat pot dotakne te ceste in tu bi bilo smiselno kakor sem gledal po mapni kopiji, 
da bi tu se pot odcepila desno kolesarka in bi prišla z odkupom seveda naravnost na 
krožno križišče Sveta Gora, Grgar in Ravnica. Če ne razmišljamo o kolesarski poti preko 
Damberja oziroma Kekca, bi bilo malo za razmisliti glede trasiranja.  
 Nekatere občine na primer Slovenj Gradec ali pa se lahko zgledujemo Celje in 
tako naprej razvijajo kolesarske poti, mi pa že s trasiranjem imamo težave. Tako v izogib 
in tudi verjetno sami restavraciji Oddih bi bilo v interesu, da je kolesarska pot v 
neposredni bližini. Dvomim, da bi bil kot lastnik tega a priori proti. Tako, da dajem še to v 
razmislek. Trasiranje kolesarske poti tako proti Dornberku in Braniku, kakor trasiranje 
kolesarske poti proti Grgarju, Banjšicam je stvar neposredne prihodnosti. Želel bi si, da bi 
bila relativno hitro.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predstavnica oddelka, boste odgovorili na to? Repliko ima še Sebastjan Komel. 
 
Svetnik Sebastjan Komel: 
Sam ne vidim, ali smo gledali s kolegom Harejem isto ali ne, ampak ta kos o kateri 
govorimo, gre praktično skoraj po hiši, po dvorišču, tako, da ne vem, če bi si kdaj tam 
Oddih želel imeti kolesarsko stezo, saj bi mu morali podreti pol hiše, da tam naredimo 
kolesarsko stezo.  
 
Svetnik Anton Harej: 
Bil sem neposredno izzvan. Imam repliko. 
 Kakor sem gledal po kopiji, se najprej ta del na samem njihovem dvorišču in 
desno, se pravi ob vhodu v samo restavracijo, tam je prvi odklon od ceste, potem gre 
preko vrta in spet pride malo višje, pride spet na magistralko. O tem spodnjem delu ni 
govora, seveda je logično, da bi se prodalo. Vendar od tistega, ko se konča njihova 
parcela, na zgornjem delu, kjer je sedaj javno dobro, bi bilo pa smiselno nameniti začetku 
kolesarske poti desno, ki bi se končala v tistem krožnem križišču, kakor sem prej rekel za 
Sveto Goro, Grgar, Ravnico. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Kot Solkanec lahko zajamčim, da tam kolesarska steza ni izvedljiva. Je treba iti na teren, 
saj je tam strmina taka, da padeš dol. Tam bi kvečjemu bila »downhill« kolesarska steza. 
Za to je ta pomislek brezpredmeten. Če se peljemo na Lokve, ali pa do Ateta se je reklo 
včasih, vidimo, da je ena velika serpentina, tako, da s težavo kolesarji, če gredo v Grgar, 
prisopihajo na vrh, ne pa da bodo šli diretta. Brez zveze resno.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo nima dodatnih pojasnil, prijavljenih na 
razpravo tudi ni.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. 
št. 2246/5 k. o. Solkan. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
PROTI je glasoval: Oton Mozetič.  
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 33 
 
Medtem smo bili na vezi z Rajkom Lebanom, ki je tik pred Novo Gorico, prihaja iz 
Ljubljane in predlagam, da se po kratki pavzi vrnemo, da od delamo še dve točki in to 
potem odkljukamo. 
 
Nadaljujemo s 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, in sicer nadaljujemo 
s točkama, ki jih imate označene kot 7. in 8. in smo jih prestavili na konec dnevnega reda 
in obe zahtevata eksternega poročevalca.  
 
 
 
7. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 in o potrditvi Letnega 
plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 za 
Mestno občino Nova Gorica  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Pri tej točki sem se dogovoril z vodjo oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe in z direktorjem GOLEA, da bomo obravnavali samo poročilo o izvedenih ukrepih, 
ne pa tudi Letni plan aktivnosti iz akcijskega načrta LEK, saj želim k temu Letnemu načrtu 
dodati oziroma ga razširiti, ga dopolniti, mu dodati nekatere elemente, tako, da ga bomo 
sprejeli bolj celovitega in takšnega, ki bo natančneje odražal nove prioritete našega 
mandata. Tako, da bomo še enkrat povabili direktorja GOLEE, da bo opravil ta del.  
 Torej, danes govorimo samo o Letnemu poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta Lokalnega energetskega koncepta in besedo predajam direktorju GOLEE, g.  
Rajku Lebanu. 
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Poročevalec: Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica 
G. župan, hvala za besedo. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, najprej opravičilo. 
Imel sem pač druge obveznosti na konferenci na Brdu pri Kranju, tako, da sem pa prišel 
in bom z veseljem podal poročilo.   
 Obrazci so tudi zame zoprna zadeva. Poročilo je na obrazcu skladno z 20. členom 
Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, zato sem 
pripravil raje v obliki  powerpointa, tako, da bo malo bolj zanimivo. 
 Dejansko je Mestna občina Nova Gorica sprejela leta 2009 Lokalni energetski 
koncept, katerega pa smo 2017 novelirali na nove podatke, tudi uskladili z novim 
pravilnikom, tako, da smo že dajali poudarek na tudi okoljski vidik samega koncepta, da 
je malo bolj moderen in če  primerjamo LEK na neke primerljive evropske dokumente, je 
to SEAP system Sustainable energy action plan. Dejansko skozi projekt CitiEnGov smo 
ravnokar zaključili tudi SEAP, še lektorirali in ga bomo lahko oddali mestni občini na 
vpogled. Je pa to nek prehodni dokument k SECAP-u. Dejansko bi SEAP v slovenskem 
terminu uporabljal Trajnostni energetsko-podnebni načrt. Dejansko tudi na nivoju 
Evropske komisije sta se dve gibanji združili, tako, da imamo sedaj enotno gibanje in 
obravnava tako energetiko kot tudi okolje in bo seveda potem SECAP zahteval tudi 
dodatne vsebine. Zelo sem vesel tudi, ko prebiram javne medije, da vidim, da mesto je 
odločeno, da bo skrbelo za kvaliteto zraka, dejansko, da se bo z vseh vidikov potem tudi 
v tem dokumentu obravnavalo. Predlagam, da gremo kar naprej.   

Sedaj, če povzamemo, tu je neka shema, kako poteka samo poročanje. Mi smo 
kot energetski menedžer bolj tisti, ki zbiramo podatke in pri tem sodelujemo skupaj z  
občinsko upravo, da lahko pripravimo to letno poročilo in letno poročilo je pač ena od 
aktivnosti energetskega menedžerja skladno s 325. členom Energetskega zakona. 
 Ključna naloga je tudi sistem upravljanja z energijo. Samo energetsko 
knjigovodstvo je prva faza, da zbiramo podatke iz mesečnih računov. To, da se samo 
zbira podatke, kakšen je strošek oziroma kakšna je raba energije, še ne prinese 
prihrankov. Potrebno je delati analize, potrebno je potem delati delavnice, se pogovarjati 
z uporabniki, hišniki in šele na tak način pridemo tudi do prihrankov. V bistvu smo to 
implementirali v Sloveniji skozi direktivo številka 27. V Energetskem zakonu imamo 
potem, da morajo osebe javnega sektorja vzpostaviti sistem upravljanja z energijo in s 
tem je sledila tudi uredba, katera je stopila lansko leto v veljavo in dejansko je potrebno 
letno poročati Ministrstvu za infrastrukturo v nacionalno bazo tako o letni rabi kot o letnih 
stroških za energijo. 
 Sedaj, če pogledamo, mi uporabljamo spletno aplikacijo, kateri objekt se dejansko 
izvaja. To spletno knjigovodstvo v Mestni občini Nova Gorica skladno z uredbo oziroma z 
zakonom je potrebno izvajati v vseh objektih nad 250 m2 ogrevalne površine in kot sem 
prej rekel, sami podatki so eno, drugo je, ko se začne delati analize. Tu imamo primer, ko 
se je lepo videlo, kako je vodarina poskočila v Osnovni šoli Kozara, tudi v drugih objektih 
in tu je dejansko razlika v stroških približno 6.000,00 EUR na leto. Tu se postavi 
vprašanje, mogoče pregled, potrebno je videti, ali se lahko hidrante zamenja s kakšnimi  
sodobnejšimi, z manjšo priključno močjo in s tem tudi ta strošek. Tako, da to so potem 
ukrepi s katerimi se mora ukvarjati energetski menedžer.   

Primer Osnovne šole in vrtca Šempas. Po tem, ko smo šli na toplotno črpalko, se 
vidi na eni strani zmanjšanje rabe kurilnega olja, na drugi strani višja raba električne 
energije.  

Osnovna šola Solkan. Dejansko je bil izveden terenski ogled, potrebne so bile 
nastavitve režimov ogrevanja, tako, da takrat, ko ni potrebno, da se ne ogreva in spet 
nastane prihranek pri stroških za energijo. 
 Zanimivo je tudi to, da smo skozi projekt NEKTEO Slovenija-Avstrija namestili 
osem nadzornih sistemov v glavnem z merilno opremo, tako, da on line vidimo, kaj se 
dogaja, in ven nam je padel pas rabe električne energije. Dejansko se je na podlagi 
terenskega ogleda ugotovilo, da se topla sanitarna voda pripravlja z električnim bojlerjem, 
pa čeprav imamo možnost tudi s kotlom na zemeljski plin in v bistvu po odklopu tega 
bojlerja je 5.000,00 EUR prihrankov na letnem nivoju. 
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 Tu imamo potem tudi OŠ Milojke Štrukelj. Če pogledamo, imate tam potem tudi 
številke, ki so v poročilu, kakšen je tu potem strošek občine za upravljanje z energijo. 
Delamo terenske oglede in vidite, da dejansko že nekaj ukrepov ta strošek pokrije. 
 Poročamo za večino stavb, za katere je potrebno poročati. To smo izvedli do 31. 
marca, tako, da je mestna občina s tem tudi izpolnila svoje obveznosti iz tega naslova.  
Mestna občina Nova Gorica je vključena tudi v tehnično pomoč ELENA, kjer je vključenih 
25 občin. Dejansko je vsega skupaj 32 partnerjev. Gre za  73 investicijskih projektov, 380 
izdelanih dokumentov zato, da izvedeno vsaj 45 milijonov investicij, 1/20 od tega znaša 
tehnična pomoč, kar pomeni, da smo pridobili 2.250.000,00 EUR tehnične pomoči. 90 % 
je delež Evropske investicijske banke, 10 % prispevajo občine. Sedaj gremo v zadnje 
leto, projekt bomo sicer podaljšali vsaj do marca 2020, to pa zato, da polovimo še te 
investicije, ki bodo v naslednjem proračunu. 
 Če vzamemo Mestno občino Nova Gorica, je bil plan približno 6 milijonov, naredili 
smo dobrih 3, tako, da bo tu treba še kaj narediti, sicer imamo v bistvu prekoračeno 
tehnično pomoč. 
 Povsod tam kjer se je z evropskimi sredstvi prenovil nek projekt, je potrebno 5 let 
poročati, tako, da imate v poročilu potem tudi ta poročila. Konkretno smo Osnovno šolo 
Trnovo prenovili skozi projekt Obnovljivi viri energije iz Švicarskega prispevka in vsako 
leto 5 let moramo poročati o doseženih prihrankih. 
 Kot sem že prej omenil, smo skozi projekt NEKTEO Slovenija-Avstrija katero smo 
kot partnerico povabili tudi Mestno občino Nova Gorica, izvedli osem energetsko 
nadzornih sistemov, tako, da tam lahko marsikaj izmerimo in tudi marsikaj lahko potem 
pokažemo. Na drugi strani pa tudi zmanjšamo potem stroške rabe. 
 Tu imate sedaj izvedene investicije. V prvem sklopu je vezano na Komunalno 
energetiko. V glavnem smo tu veseli, da je prišlo do priklopa Srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, ker se raba manjša in če se ne bo omrežje širilo, potem bo 
vedno večji pritisk na odjemalce, vsaj na tudi fiksne in variabilni del. Dobro, variabilni del 
se izračuna glede na stroške. 
 Potem imamo v bistvu paket štirih stavb, kjer se je izvedla energetska sanacija, in 
sicer telovadnica Solkan, telovadnica Branik, vrtec Šempas in vrtec Dornberk. V prejšnji 
finančni perspektivi so bile še sorazmerno visoke stopnje financiranja tam nekje 85 %, v 
sedanji je 40 % upravičenih stroškov, DDV ni upravičen strošek. Marsikateri ukrep je 
treba izvesti, ki ne prinaša prihrankov, ne gre za energetsko sanacijo, vendar na podlagi 
odločb inšpekcijskih služb, tako, da imamo stopnjo financiranja na koncu med 20 in 30 %, 
kar je sorazmerno malo.  
 Potem je tudi najem električnega avta, pa še nekaj manjših ukrepov, in sicer 
sanacija oken v Podružnični šoli Ledine, sanacija fasade na Podružnični šoli Trnovo, pa 
sanacija kotlovnice v vrtcu Najdihojca.  
 Glede plana imate sicer prikazano, vendar ne bom poročal, tako, da gremo kar 
naprej. Skušal sem biti kratek v tem uvodnem delu.   

Naj zaključim, da smo dejansko v tranziciji energetike, se dogajajo stvari in to je 
vprašanje, kam se bo pozicionirala Mestna občina Nova Gorica v naslednjih letih in ali bo 
dejansko dosegla cilje, katerih si želi oziroma si želijo tudi občani občine.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Odbor za gospodarstvo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je o tem poročilu za 2018 in 2019 razpravljal in sprejel naslednje 
sklepe: »Odbor za gospodarstvo je obravnaval predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim 
poročilom o izvedenih ukrepih  iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 in 
o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 
2019 za Mestno občino Nova Gorica in sprejel naslednja dva sklepa:  
1. Mestna občina Nova Gorica naj zagotovi kompetentno osebo, ki bo pokrivala 

področje znižanja ogljičnega odtisa občine.  
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2. Letni plan aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in 
njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica naj se dopolni s 
strateškim projektom SECAP čezmejnega programa Slovenija–Italija, v okviru 
katerega se bo izdelal tudi SECAP.  

3. Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in 
njihovih učinkih za leto 2018 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega 
načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica z 
dodatnima sklepoma sprejme. 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Tudi odbor za prostor predlaga mestnemu svetu v sprejem ta sklep. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Robert Golob.  
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
Sem razumel, da ne debatiramo za naprej, zato se ne bi opredeljeval za naprej.  
 Mogoče bi glede 2018 vseeno imel nekaj vprašanj, in sicer, ali je energetski 
menedžer Mestne občine Nova Gorica GOLEA tudi uradno s sklepom ali kakorkoli, ali za 
to obstaja oseba v občinski upravi. Kdo v občinski upravi, če ni menedžer, če je vsaj oficir 
za zvezo, da tako rečem, kdo je tista odgovorna oseba, ki skrbi za koordinacijo dela med 
občinsko upravo in GOLEO.  

Ena stvar, ki mi je mogoče malo manjkala iz poročila je, koliko smo uspeli ta 
ogljični odtis s temi ukrepi v 2018, vsaj v tej prezentaciji je ni, saj verjamem, da je kje 
drugje, zmanjšati in koliko smo bili pri tem stroškovno učinkoviti. Se pravi, koliko nas je 
stala ena tona CO2. Zakaj? Na področju energetike se stvari res spreminjajo hitro in tudi v 
povezavi z mojo pobudo zadnjič in odgovorom, da, res je, LEK je bil sprejet v letu 2016. 
Od 2016 do letos je svetovna energetika postavljena na glavo, pač singularna točka v 
energetskem času. Se ne dogaja vedno to. Energetika je bila sto let stabilna, sedaj v tem 
trenutku je pa zelo nestabilna z vidika tega, kaj prinaša prihodnost zaradi razvoja 
tehnologij.   
 To singularno območje se bo nadaljevalo še nekaj časa, še približno tri leta, 
potem se bo pa spet stabiliziralo, zato je v tem obdobju žal tako, da koncepti, ki so veljali 
pred štirimi leti in ki so bili podlaga za sprejem tega LEK-a, povsem upravičeno ne držijo 
več. Koncepti so se spremenili. Bom dal en banalen primer. Kjerkoli danes ustavite 
toplotno črpalko in prav je, da jih vstavljate v veliki meri, tudi sistem KENOG-a bi bilo za 
razmisliti, kako nadomestiti v čim večji meri s toplotnimi črpalkami, pa kjerkoli bo toplotna 
črpalka zraven, je takoj naslednji korak sončna elektrarna za konkretno tisto toplotno 
črpalko. Nič govoriti za naprej, bomo že debatirali za naprej. Govorimo tam, da se je 
koncept spremenil in seveda v poročilu za nazaj tega ni. Poročilo za nazaj temelji na 
paradigmi, če hočete učinkovite rabe energije in sanacije stavb, itd. 
 Paradigma je bila zelo dominantna v tem preteklem obdobju. Tisto kar se je 
spremenilo, se je spremenilo to, da je še vedno pomembna učinkovita raba energije, 
vendar se je spremenilo tudi to, da so pretvorbe, se pravi, katere energente uporabljamo, 
zakaj so se spremenili in je zaradi tega tehnologija drugačna, ki vstopa v naše objekte. 
 Tako, da zaradi te spremembe, paradigme bo tudi težko primerjati učinkovitost v 
letu 2018 z učinkovitostjo 2019, vendar bi bilo vseeno dobro pogledati parametre, ki jih 
bomo uporabljali za naprej glede na učinkovitost ukrepov, ki smo jih imeli za nazaj, ker 
boste videli res stroškovno učinkovitost. Ker na koncu tisto kar šteje je, da smo dali toliko 
evrov, privarčevali smo toliko energije, sami smo sproducirali toliko obnovljive energije s 
tem denarjem in privarčevali smo toliko CO2. Te tri pokazatelje, ko se pogleda vse skupaj, 
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se potem dobi enotno celovito sliko. V preteklosti nikoli nismo gledali tako celovito, ali ni 
bilo potrebe, ali pa tehnologije tega niso omogočale.  

Še to, zakaj sem toliko sedaj govoril o prihodnosti in o preteklosti. Tudi, če je bil 
nek objekt v 2018 ali 2017 v skladu z LEK-om, poudarjam, v skladu z LEK-om saniran, to 
ne  pomeni, da je njegova energetska tranzicija ali zelena preobrazba končana. Ni. 
Zelena preobrazba se začne na novo. Tudi, če je bil katerikoli vrtec saniran in odlično 
izoliran, to ne pomeni, da je njegova preobrazba končana. Se pravi, ko se bo delalo 
pogled naprej, je treba začeti dobesedno iz ničle. Pregledati je potrebno še enkrat vse 
objekte zato, da se jih dokonča, da se preobrazba teh objektov z novimi pristopi dokonča.  
 O tem bo dosti debate, bi pa si vseeno dovolil eno stvar, ker je bil KENOG 
izpostavljen kot je noter in ni noter v smislu, da je sestavni del tega problema in ni 
sestavni del tega problema. Vprašanje KENOG-a si zasluži posebno pozornost in upam, 
da bomo to imeli kmalu zaradi tega, ker je veliko vprašanje, ali je smiselno, da ima občina 
tako javno službo ali pa javni zavod kot je KENOG. V novih časih občine takega tipa 
službe nimajo več in toplotna oskrba, se pravi ti nizkotemperaturni cevovodi niso noben 
trend prihodnosti. Imajo fantastično velike energijske izgube, zato se jih nadomešča.   

Samo še to in potem končam. Na Dunaju, ki je precej napreden, ima velikanske 
sisteme, se igrajo s tem, da nadomeščajo take sisteme z velikimi toplotnimi črpalkami. Ko 
rečem veliki, to ne pomeni 10 KW, kot je pri nas navada, ampak 1 MW, 10 MW, 20 MW. 
To je toliko, kot je moč KENOG-a. Obstajajo že take toplotne črpalke. Na Dunaju se z 
njimi igrajo. Tako, da tega v LEK-u seveda ni iz leta 2016, zato bomo morali mi zelo, če 
hočemo res izpolniti ta načrt, ki ga je župan povedal, biti radikalni pri spreminjanju 
koncepta za naprej.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj vas samo tako na hitro seznanim. S KENOG-om smo v resnih  pogovorih in smo tudi 
že prešli to razpravo o esenci KENOG-a, ki je seveda že izpeta in gledamo že vlogi tega 
podjetja v naprej in ga poskušamo gledati tudi kot občinski razvojni subjekt na področju 
energetike.  
 Sedaj bi pa prosil direktorja, da pojasni te stvari, ki so bile tu odprte in so zelo 
aktualne. En del javnosti se zelo zanima za njih, drugi del javnosti bi pa radi senzibilizirali 
za to problematiko, ker je to res pomembna problematika za naše okolje, za naš planet. 
Tako, da vas prosim, da čim bolj poljudno pojasnite, kaj je bilo narejeno in kakšna je vaša 
vloga pri tem.  
 
Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica: 
Najprej odgovori na uvodno vprašanje. 8. januarja 2009 je Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica sprejel Lokalni energetski koncept in takrat je za energetskega menedžerja 
imenoval GOLEO, tako, da le-ta na podlagi sklepa mestnega sveta izvaja te naloge. 
Seveda je potrebno sodelovanje tudi z občinsko upravo. Če bi šel malo po hierarhiji, je v 
bistvu pristojen oddelek oziroma naša načelnica je ga. Martina Remec Pečenko, za 
aktivnosti LEK pa največ koordinira zaposlen na oddelku Matej Živec. Dejansko pa skozi 
projekt NEKTEO, ki sem ga prej omenil, se je na projekt zaposlil tudi Robert Malečkar, ki 
v bistvu skrbi z vidika pregleda nad samo rabo energije. 
 Vprašanja, ki so bila mogoča malo za naprej. Sam sem se trudil in sem zelo vesel, 
da smo uspeli pridobiti strateški projekt na Slovenija-Italija SECAP, ker to je priložnost, da 
dejansko postavimo usmeritve v tej novi luči, tudi v novi evropski politiki in če gledamo na 
Slovenijo, bo Slovenija letos sprejela nacionalni energetski podnebni načrt, ki naj bi bil 
tudi nek temelj na nacionalnem nivoju. Vsekakor je treba pa na občinskem potem narediti 
trajnostno energetsko-podnebni načrt za Mestno občino Novo Gorico in v njem odgovoriti 
na vsa ta vprašanja. 
 Strinjam se, da dejansko gredo stvari zelo hitro naprej in poudarek je vedno večji 
tudi na samo oskrbi. Ker, če bi šli vsi na toplotne črpalke, na električne avtomobile, potem 
nam omrežje razpade, ker ne prenese. Ali pa bi morali ogromno sredstev vlagati v 
omrežja, v bistvu gre v decentralizacijo, tudi proizvodnje, digitalizacijo, regulacijo in tako 
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naprej, kar je vezano na plan. Mislim, da bo morala biti tema na eni naslednjih sej, ko se 
bomo pogovarjali o planu. Tudi bo pripravljeno ustrezno gradivo s tem namenom, tako, 
da ne bi sedaj detajlno šel v to.  
 Tu edino predlagam županu in mestnemu svetu, predvsem županu, da se 
imenuje usmerjevalni odbor za izdelavo SECAP. Tudi na odboru za prostor je bilo to 
izpostavljeno, v bistvu pristojnih oddelkov v mestni upravi, zainteresiranih svetnikov, 
predvsem pa tudi zainteresirane javnosti, pa tudi podjetij, ki delujejo na tem področju, 
zato, da bo potem skozi usmerjevalni odbor prišlo do predlogov in rešitev, ki jih mesto 
potrebuje. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo. 
 Zato dajem sklep na glasovanje, ampak pozor. Sklep, ki ga imate v gradivu 
označenega pod številko 7 gre na glasovanje tako, da gre brez točke 2. Se pravi, 
glasujemo o točki 1. in točki 3. Bom kar prebral.  

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z Letnim poročilom o 
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in 
njihovih učinkih za leto 2018 za Mestno občino Nova Gorica, ki ga je pripravil 
občinski energetski menedžer Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica.  
Glasovanje teče. 
   
Od 23 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, 
Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

PRILOGA 34 
 
Prehajam na točko, ki jo imate označeno kot 8. 
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Nova 
Gorica, za leto 2018 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ponovno  predajam besedo direktorju GOLEE, g. Rajku Lebanu. 
 
Poročevalec: Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica 
Tu boste imeli malo tudi v sliki. Če pogledamo, ustanoviteljica GOLEE je Mestna občina 
Nova Gorica s tem, da je GOLEA energetski menedžer enaindvajsetim občinam 
predvsem na Primorskem skladno s 325. členom Energetskega zakona in to naše 
poslanstvo smo si že pred leti postavili v bistvu trajnostni razvoj Primorske z več 
energetske samooskrbe, izboljševanjem energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih 
virov energije. Tu bomo mogoče lahko še kaj dodali, preoblikovali v prihodnje in ključno 
je, da strmimo k obnovljivi prihodnosti.  
 Če pogledamo samo poslovanje v preteklem letu, je bilo dejansko vseh prihodkov  
1.347.947,00 EUR, odhodkov 1.305.654,00 EUR, tako, da smo beležili presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 42.294,00 EUR in v bistvu čisti presežek je 41.495,00 
EUR, kateri se pa skladno z določili statuta nameni za izvajanje osnovnih dejavnosti 
zavoda.  
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 Na trgu bi lahko te prihodke razdelili na tri glavne skupine. Dejansko iz naslova 
dejavnosti na trgu beležimo 192.167,00 EUR. Večinoma je to iz naslova energetskega 
menedžmenta v enaindvajsetih  občinah. To je približno 140.000,00 EUR. Potem so pa 
še ostale zadeve na trgu, kakšne študije, kakšen DIIP. Potem imamo tehnično pomoč 
ELENA, ki sem jo prej omenil. Tam je 10 % neupravičenih stroškov, ki jih prispevajo 
občine, tako, da mi občinam izstavljamo račune in tega se je potem nabralo za 
104.000,00 EUR. Potem imamo pa še ta projektni del, knjigovodsko kot druge prihodke v 
višini 996.449,00 EUR, od tega največ ELENA 581.929,00 EUR, to je tistih 90 % od 
Evropske investicijske banke, drugi projekti pa 414.374,00 EUR, to je pa tistih 85 % 
sofinanciranje iz projektov. 
 Če pogledamo tudi po strankah, vidite, da so v glavnem to občine, kjer tudi na 
trgu potem dosegamo realizacijo, Občina Kobarid je zaradi vračanja tehnične pomoči, 
drugače so pa nekje občine skladno s tistim tudi kot se je delalo na ELENI. 
 Če grem na stroške. Dejansko največji strošek je strošek blaga, materiala in 
storitev 636.310,00 EUR. Tu predvsem iz naslova tega, da dejansko so v tehnično pomoč 
ELENA vključeni tudi projektanti kot zunanji strokovnjaki in tam gre dejansko za  
prefakturiranje. Imamo tripartitne pogodbe, in sicer projektant, GOLEA, konkretna občina. 
Projektant nam izstavi račun, mi pa potem 90 % zahtevek do Evropske investicijske 
banke, 10 % račun v občine in dejansko je bilo teh storitev potem za 361.402,00 EUR.  
 Potem sledijo stroški dela 629.678,00 EUR. Če bi šli tu na ure, je tam 14,97 
zaposlenih. Konec leta se je tudi zmanjšalo število iz 15  na 14. Strošek amortizacije še 
omembe vreden je 28.000,00 EUR in stroški financiranja, vsi ostali so potem pa drugi 
stroški znotraj dveh tisoč evrov.  
 Če pogledamo nabavo po strankah, dejansko predvsem projektanti, ne vem, kako 
se vidi, sam bolj slabo vidim. Mogoče tu ni projektantska hiša, je Šolski center Nova 
Gorica, kateri nam je skozi projekt NEKTEO izdelal modele za izobraževanje otrok in pa 
družba ENEKOM je tisto, kar imamo najet software za izvajanje energetskega 
knjigovodstva. 
 Kot sem že prej omenil, izvajamo v enaindvajsetih občinah naloge energetskega 
menedžerja. Mi smo v  preteklem obdobju izdelali 14 LEK-ov, tudi nekaj SEAP-ov, skozi 
projekt CitiEnGov zaključujemo tudi SEAP Nova Gorica, Koper in Ajdovščina. V izdelavi 
smo pa štartali s projektom ravno v tem mesecu, bodo pa štirje SECAP Nova Gorica, 
Koper, Ajdovščina in Idrija. 
 Potem mednarodni projekti. Dejansko imamo osem aktivnih mednarodnih 
projektov. Tudi, če gledamo zasedenost, imamo nekje do sredine drugega leta pokrit 
kader, za naprej bo treba pa pridobiti nove projekte. Že prej sem omenil tehnično pomoč 
ELENA, tako, da ne bom šel podrobno. Tu je malo več podatkov o projektu. Trajanje je tri 
leta, katerega bomo podaljšali sigurno za šest mesecev. 
 Če pogledamo v bistvu, kaj vse se je naredilo. To sem tudi že prej povedal, in 
sicer ogromno dokumentov. Približno 1/3 budžeta je na izvajalski enoti, katera je imela 
sedem zaposlenih. S tem, ko bomo podaljšali projekt, bomo seveda morali število 
zaposlenih v enoti znižati, ker mi imamo enak budžet ne glede na trajanje. Podaljšati pa 
moramo zato, da lahko občine v bistvu izvedejo načrtovane investicije, ker je prišlo do 
manjšega zamika pri izvajanju investicij.  
 Tu imamo ta investicijski program, ki sem ga tudi že prej omenil. Tam moramo 
pač doseči 45 milijonov realizacije in na naslednjo sejo usmerjevalnega odbora tehnične 
pomoči ELENA, ki bo 22. maja in do takrat bomo morali z občinami doseči dejansko 
točno kakšen bo končni plan in potem tudi projekt pripeljati do konca. Tu vidimo dejansko 
plan, pa potem tudi koriščenja tehnične pomoči predvsem tam kjer je presežena, bo treba 
dejansko pogledati kako in kaj. 
 Če pogledamo za naprej. Pred nami je pred prijava tehnične pomoči na področju 
trajnostnega mestnega in tudi čezmejnega potniškega prometa. Mi smo bili pobudnik na 
EZTS GO za to, da se je prijavil na razpis B-Solutions, zato, da se dela čezmejni sum z 
namenom, da se odpravi problem kabotaže, da bodo lahko ti avtobusi ne glede na to, ali 
je to NOMAGO ali je to APT normalno vozili čez mejo in pobirali na obeh straneh potnike. 
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 Tu imamo potem tudi druge projekte in vse to bo treba spakirati skupaj tudi z 
drugimi občinami, izdelati paket 30 milijonov plana investicij in potem pridobiti 3 milijone 
tehnične pomoči za pripravo teh projektov, za študije, projektno dokumentacijo,  
investicijsko dokumentacijo in tako naprej. Tako, da je to izziv in priložnost.  

Ravno tako so izziv in priložnost novi projekti. Vse gre pa vedno bolj v smeri 
okolja. Ne več toliko energetike. Pripravljamo en projekt na programu LIFE. Gre v bistvu 
kako zaščitiTI zavarovana območja, kjer so kakšni parki in kako potegniti projekt ven. 
Dejansko, da je na začetku varovanega območja pametno parkirišče, potem so pa še 
kolesa, shuttle, da se dejansko pride do končne destinacije. Toliko za samo predstavitev.  

Če bo kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za gospodarstvo? 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo ni imel pripomb. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Prav tako ni imel pripomb in predlaga, da zadevo potrdimo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Golob. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
Če ste mogoče opazili, kljub temu, da je ustanovitelj te lokalne energetske agencije 
Mestna občina Nova Gorica, smo bili mi med zadnjimi oziroma zadnji, ki smo podpisali 
pogodbo in pooblastilo za energetskega menedžerja za GOLEO. Da, da, ostali so bili 
precej pred nami, vendar nič zato. Imamo primer, če hočete dobre regijske prakse, kjer 
smo bili pobudniki v Novi Gorici, izpeljali smo pobudo sami, nismo spraševali ostalih, ali 
so za, ali niso za, ali bi šli zraven, ali bi se zmenili za pravila, kako bomo skupaj delali in 
ta pobuda se je celo prej prijela zunaj kakor pri nas. To je dober zgled. Odličen zgled.  
 Zakaj nam je uspelo? Tudi zaradi tega, ker smo imeli pravega človeka na pravem 
mestu. In bi rad tu izrazil, ker to je pa letni načrt oziroma poslovanje agencije, da je 
direktor Leban pravi človek na pravem mestu. Ima sicer smolo, da se ne zna prav dobro 
prodati. Tudi danes tu, ko sem vas gledal, ste bili malo zdolgočaseni. Mu bomo pomagali 
naslednjič, da bo svoje dosežke znal prodati tudi taki javnosti še bolj učinkovito lahko, 
ampak tisto delo, ki ga on opravlja oziroma agencija je, da s temi štirinajstimi ljudmi, ki jih 
ima, delajo zelo dobro vsi in so praktično z vidika proračunskega financiranja za razliko 
od vseh ostalih, veste sami, koliko jih imamo tu v občini in koliko denarja moramo dajati, 
skorajda neodvisni. 
 Če bi pogledali, koliko dobijo oni dotacij iz Mestne občine Nova Gorica, boste 
ugotovili, da merimo tam nekje na nivoju med 20 in 30 tisoč. Mogoče sem zgrešil za 
nekaj tisoč. Delo, ki ga opravljajo, se pa meri v milijonskih investicijah. Fantastičen zgled 
in meni je žal, da ga zato, ker se direktor premalo hvali, ne dovolj prepoznamo.  

Zato sem se sedaj oglasil, da mu izrečem to priznanje. Rajko, hvala.  
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Manojlović. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Spet bom rekel, saj je v redu tudi, če je replika. Bi se malo navezal na to, kar je rekel 
sedaj g.  Golob. Mislim, da je izjemna priložnost.  
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 Tudi na odboru za prostor smo obravnavali to priložnost usmerjevalne skupine. V 
tem vidimo veliko priliko v bodoče, ker je kakor je tudi g. direktor in na odboru in tu na seji 
poudaril, možnost vključevanja pravzaprav vseh deležnikov, tako nas svetnikov, kot 
zainteresirane javnosti, kot podjetij, ki se s tem ukvarjajo, tako, da se tu sedaj lahko 
pripravijo ene dobre iztočnice za delo v naprej.  

Tudi sam bi se pridružil tej pohvali. Tudi na odboru se mi je zdelo, da je kot 
poročevalec g. Leban res odlično speljal stvari in tudi mislim, da so rezultati dela očitni. 
Tako, da čestitke in uspešno delo še naprej. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Očitno moramo biti bolj ambiciozni na občini.  
 
Rajko Leban, direktor zavoda GOLEA, Nova Gorica: 
Če lahko komentiram? V bistvu imamo v Sloveniji sedem energetskih agencij. Nekateri 
so javni zavodi, pa malo vegetirajo zraven občine, ker dobijo za plače denar, ne glede na 
to, kaj naredijo. Mi nismo javni zavod. Mi smo zavod sicer v 100 % javni lasti, ampak se 
moramo obnašati, kot da bi bili firma. Dejansko tudi kar dobimo od mestne občine, 
dobimo to, kar naredimo. Nič ne dobimo zastonj. Jaz se strinjam, to je dobro, ker, če bi 
bili ujčkani, ne bi tako delali. Strinjam se in dejansko vidim tudi, ko gledam po Sloveniji. 
Tiste agencije, ki imamo podobno organizacijsko strukturo, podoben status moramo malo 
bolj migati. S tem, ko moraš migati, seveda imaš potem tudi boljše rezultate.  
 Res je, da je Mestna občina Nova Gorica leta 2006 ustanovila GOLEO. Sedaj pa, 
ko imaš ti nek zavod, ko je malo prepuščen sam sebi, je logično, da potem išče svoj 
prostor pod soncem in nam je dejansko uspelo, da pokrivamo celotno Primorsko. V 
lanskem letu se nam je pridružil tudi Logatec, zato sem rekel tudi prej o tistih  
enaindvajsetih občinah, ena je izven in tudi kar smo prej razpravljali, verjamem, da skozi 
dober usmerjevalni odbor bomo lahko skupaj veliko naredili. 
 Mi ne moremo sami v neki občini veliko narediti, vedno rabiš sogovornika. Tudi mi 
ne moremo iti na šolo in tam nekaj vijačiti. Mi rabimo hišnika. Lahko se pa z njim 
pogovarjamo, mu kaj razlagamo, ampak na koncu rabiš nekoga, s katerim nekaj narediš. 
Tako, da verjamem, da boste uspeli sestaviti dobro območno usmerjevalno skupino za 
SECAP in da bo to v letu, dveh postal tak dokument, ki bo res pokazal pot naprej in da se 
bo po tem akcijskem načrtu tudi delalo. Ker mi lahko nek dokument naredimo, ga 
napišemo, če ga bomo dali v predal, bo v bistvu škoda denarja in časa. Če se bo pa na 
njem delalo in ga uresničevalo, bodo potem pa konkretni rezultati. Tako, da možnosti so, 
nič ni zamujeno. Sedaj smo dejansko prav v trenutku, ko se marsikaj dogaja, stvari se 
spreminjajo, politike se spreminjajo in če bomo skupaj dobili ta pravo smer, se bo lahko 
poznalo tudi občanom.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Kot je napovedal svetnik Manojlović, ste k vsemu temu dogajanju vabljeni tudi vi, 
razmislite, katerega strokovnjaka bi lahko predlagali v ta proces. Mislim na svetniške 
skupine oziroma stranke in gibanja, ki stojijo za njimi.  
 Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo. Zato dajem na glasovanje 
predlagani Sklep, da se je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica seznanil s 
Poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za 
leto 2018. Glasovanje teče. 
  
Od 22 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
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PRILOGA 35 
 
S tem zaključujem 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica v tej sestavi in 
vam želim lep preostanek večera, lep vikend in veliko lepih doživljajev med prazniki. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.43 uri.  
 
 
 
                 Miran Ljucovič                         dr. Klemen Miklavič    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                           ŽUPAN                   
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