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Številka: 900-26/2019-17 
Nova Gorica, 23. maj 2019     
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. maja 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 27 svetnikov, in sicer: dr. Mirjam Bon Klanjšček, 
Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, dr. Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, 
Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
Damjana Pavlica, mag. Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, mag. Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin.  
 
Opravičeno odsotna: Gordana Erdelić, Luka Manojlović, Simon Rosič. 
 
Odsotna: Matej Arčon, Karmen Belingar. 
 
Seji so prisostvovali: 
●   Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave MONG 
●   mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
●   Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe  
●   Zdenka Kompare, višja svetovalka za gospodarski razvoj   
●   mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica  
●   mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 
●   mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka, d. o. o.   
●   Črtomir Špacapan, direktor Regijske razvojne agencije Severne Primorske, d. o. o.,  

 Nova Gorica   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Lepo pozdravljeni. Najprej začnemo z žalostno vestjo, ki nas je dosegla oziroma za 
katero smo izvedeli v začetku maja.  
 V začetku maja je namreč v Gorici v 85. letu starosti umrla literarna zgodovinarka 
in jezikoslovka Lojzka Bratuž, naša častna občanka. Imela je vidno vlogo pri seznanjanju 
italijanskega prostora s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo. Rodila se je v Gorici leta 
1934 skladatelju in glasbeniku Lojzetu Bratužu in pesnici Ljubki Šorli. Poučevala je na 
goriških srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom. Aktivna je bila pri Slavističnem 
društvu Trst-Gorica-Videm, na glasbenem področju ter v različnih prosvetnih društvih na 
Goriškem. 



  

2 

 Za zasluge pri vzpostavljanju in ohranjanju skupnega narodnega in kulturnega 
prostora obe Gorici in Goriške ter za njeno zdravstveno in strokovno delo ji je leta 2013 
Mestna občina Nova Gorica podelila naziv častna občanka mestne občine. 
 Zapustila nas je velika predstavnica slovenske narodne skupnosti na Goriškem in 
v zamejstvu. V njen spomin predlagam minuto molka. 
 Slava ji! 
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Vida Škrlj in 
- Anton Harej. 

 
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na sejo so bili vabljeni k 6. točki mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica, k 7. točki mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške, k 8. točki mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega 
tehnološkega parka in k točki 9. g. Črtomir Špacapan, direktor Regijske razvojne agencije 
Severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica.  
 Naknadno ste prejeli k 2. točki dodatne odgovore na pobude, predloge in 
vprašanja svetnic in svetnikov, ki so bila podana na sejah mestnega sveta in k 5. točki 
dodatno kadrovsko zadevo, in sicer imenovanje nadomestne članice sveta zavoda Javni  
zavod za šport. 
 O tej zadevi moramo tudi glasovati. Najprej odpiram razpravo na ta dodatek k 5. 
točki. Razpravljavcev ni.  
 Dajem na glasovanje predlog, da se 5. točka dnevnega reda razširi še za eno 
točko, in sicer za imenovanje nadomestne članice sveta zavoda Javni zavod za 
šport. Glasovanje teče. 
 
Od 24 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, 
Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Hkrati najavljam umik 14. točke. To je točka v zvezi s spremembo Odloka o ustanovitvi 
zavoda VIRS.  
 Odpiram razpravo na predlagani dnevni red. Svetnik Anton Kosmačin. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
G. župan, predlagam, da tudi 15. točko umaknete iz dnevnega reda, ker smatram, da je 
nepotrebna. Namreč z vsebino odgovora se strinjam. Ampak postopkovno mi ni jasno. 
Namreč v odgovoru predlagatelju Fišerju ste odgovorili, da je bilo to sprejeto na občinskih 
službah, zraven tega pa je že pisalo v časopisu Primorske novice, da je to sprejeto. Zato 
ne vem zakaj bi mi 60 dni po praktično urejeni stvari, nekaj glasovali. Ker drugače ste me 
postavil v trilemo, ne samo v dilemo, v trilemo, in sicer, da je 32 svetnikov Kekcev, da so 
Primorske novice bivše Rude pravo iz ČSSR-ja ali pa, da ne vemo, kaj delamo.  
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Bo oddelek dal kakšno pojasnilo? 
 
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Sprejeta je bila pobuda, da mestna občina pristopi k sofinanciranju cepljenja proti 
klopnemu meningoencefalitisu. Potrebujemo pa pravno podlago za sklenitev pogodbe z 
Zdravstvenim domom Osnovno varstvo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali vztrajate pri predlogu umika 15. točke? 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Še zmeraj smatram, da je nepredmetno. Z vsebino se strinjam, nimam nič proti vsebini, 
ampak postopkovno se mi zdi popolnoma nesprejemljivo. Vrstni red se mi zdi 
nesprejemljiv. Razumete, da mi sprejemamo nekaj, kar že velja, kar je prav, da velja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če vztrajate, da to umaknemo, bomo dali to na glasovanje, ampak s tem bomo preprečili 
tudi sprejetje vsebine, kajti sedaj smo slišali obrazložitev oddelka, da je potreben ta sklep 
zato, da lahko pobudo uresničimo. Torej, sprašujem vas, ali še vedno vztrajate pri 
glasovanju o umiku 15. točke dnevnega reda. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Ne vztrajam več, g. župan, na umiku 15. točke dnevnega reda. Samo z odgovorom in 
postopkom nekaj ni v redu in s tem sem hotel, ne preprečiti, ampak sem hotel opozoriti, 
da nekaj ni v redu.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Protest je bil sprejet in zaznamovan. Svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte, jaz se moram kot mnenje pridružiti kolegu Kosmačinu. Namreč sam ocenjujem, da 
je bila storjena napaka tisti trenutek, ko je v medije prišla novica, da se bo to naredilo in 
tudi o višini sredstev, ki se bo za to namenilo. To je prehitevanje po desni, bi rekli po 
navadi. Nič ni narobe s pobudo, nič ni  narobe s samo akcijo, vendar lepo prosim, dajte 
spoštovati procedure tudi, ko komunicirate z javnostjo preko medijev, sicer se počutimo 
svetniki dejansko kot glasovalni stroj, ki je včasih celo slabo namazan.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Tu je sedaj morda prišlo do nesporazuma. Nihče ni komuniciral z mediji. Mediji so 
spremljali zapisnik seje oziroma so to zaznali pri prenosu seje. Skratka ta novica ni bila 
sprožena s strani uprave mestne občine. Svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Potem pa samo en droben nasvet, če smem. Če je res tako kot pravite vi, potem ste bili 
dolžni pozvati medije, da popravijo novico oziroma objavijo vaš demanti. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali je še kdo prijavljen na razpravo? 
 Dajem na glasovanje predlog dnevnega reda. Glasovanje teče. 
 
Od 24 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Maja Erjavec, 
Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton 
Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
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Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter 
Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
1.    Potrditev zapisnika 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 18. 
 aprila 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 
6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine 
 Nova Gorica za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta 
 Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 
7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva 
 Goriške za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
 malega gospodarstva Goriške za leto 2019 
8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka, d. 
 o. o., v letu 2018 
9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije 
 Severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica za leto 2018 
10.  Predlog Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju        
       Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (druga  
       obravnava) 
11.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju   
       kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-    
       2020 (prva obravnava) 
12.  Predlog Sklepa o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega    
       zavoda Kulturni dom Nova Gorica za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 
13.  Predlog Sklepa o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Javnega     
       zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za nakup   
       osebne in gasilske opreme ter gasilskega vozila 
15.  Predlog Sklepa o odobritvi sredstev za promocijo cepljenja proti klopnemu     
       meningoencefalitisu.    
 
Še preden gremo na prvo točko, naj povem, da je ta seja posebna tudi z še enega 
razloga. Med nami je prvič novo imenovana direktorica občinske uprave Maja Grapulin  
Vadjunec, ki jo vabim za mikrofon, da vas tudi v tej vlogi pozdravi in vas prvič nagovori. 
Maja. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave MONG: 
Dober dan, lepo pozdravljeni vsi. Kot me je že župan napovedal, sem s 6. majem 
nastopila delovno mesto direktorice, tako, da bi sedaj prosila, da se v bodoče kar je 
vprašanj uprave ali do zaposlenih, obračate name. Najdete me v prvem nadstropju, 
kontakti so, tako, da si res obetam dobrega sodelovanja in iskanja čim boljših rešitev za 
dobrobit vseh. Hvala. 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika  4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je 
bila 18. aprila 2019 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo na zapisnik. Svetnik Valter Vodopivec. 
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Svetnik Valter Vodopivec: 
Moram se oglasiti. Iz zapisnika izhaja oziroma pri točki pobude in predlogi na prejšnji seji, 
ste na mojo pobudo neposredno na seji podal naslednje vaše mnenje ali pa stališče do 
moje pobude.   

Vas bom citiral: «Naj dodam, da smo danes predstavili izbrano direktorico, ki 
nastopi svoj mandat 6. maja.« Tu piše, da smo v aprilu, da je bila nova direktorica 
predstavljena, ne vem komu sicer, ampak, ker je to zapisnik mestnega sveta 
predpostavljam, da je bila predstavljena mestnemu svetu. Sedaj se dajmo zmeniti. Danes 
sem sicer s spoštovanjem poslušal njeno predstavitev, torej pomeni, da je prišlo v 
zapisniku in v vašemu odgovoru na mojo pobudo do lapsusa, bom pa tako rekel.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali lahko poveste še enkrat stran, da najdemo to? 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Samo malo, 14. stran. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na ta dan se je direktorica predstavila vsem zaposlenim na občini in če sem tako rekel, 
ker je to dobesedni prepis, potem je bil to moj lapsus. Tako, da popravljati zapisnika nima 
smisla, ker je bila pač moja napaka. Točno na ta dan, to je bil četrtek, je bila predstavitev 
članov kabineta in direktorice vsem zaposlenim zjutraj. Je še kdo prijavljen na razpravo? 
Ni.  
 Dajem na glasovanje potrditev zapisnika 4. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica, ki je bila dne 18. aprila 2019. Glasovanje teče. 
 
Od 24 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Zapisnik 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila dne 18. 
aprila 2019, je bil potrjen.  
 
 
 
2. točka dnevnega reda  
 Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Še preden gremo v razpravo, naj dodam, da je prišlo tu v tem obdobju 
med 4. in 5. sejo izjemoma do zamika dostave odgovorov, ker je prišlo tudi do tranzicije 
na vrhu, tako, da bodo v bodoče odgovori prišli bistveno prej, kot so prišli v tem obdobju.  
 Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj. 
  
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Na zadnji seji 18. aprila sem občinsko upravo spraševala, koliko denarja bo predvidoma 
namenjenega projektu prenove Cankarjevega naselja, kaj bo v prenovo vključeno, kdaj 
se bo prenova začela in kako bo občina reševala morebitne težave z ne obnovljeno 
komunalno infrastrukturo, ki bi se pojavile po prenovi. Odgovor sem dobila šele včeraj 
zvečer. Pravzaprav odgovorov na svoja vprašanja nisem dobila, pač pa se mi ob vašem 
odgovoru porajajo nova, še posebej glede tega, da je načrt pomanjkljivo pripravljen 
oziroma nedodelan. Zanima me, kdo je to ugotovil, kako in kje je pomanjkljiv. 
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 Res je, da Cankarjeva soseska ni najstarejša, kot pišete v odgovoru, a je največja 
stanovanjska soseska v mestu, kjer bi s prenovo ubili več muh na en mah, saj ne gre 
zgolj za prenovo komunalne infrastrukture, kot izpostavljate v svojem odgovoru. A bi 
vseeno ostala pri zastavljenih vprašanjih na prejšnji seji. Bom malce jasnejša. 
 Zanima me, ali se bo prenova sploh začela. Koliko denarja bo namenjenega in kaj 
bo v prenovo vključeno? Upam, da projekt ne bo ostal zgolj črka na papirju.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Vas samo opozarjam, da s temi odgovori odpiramo grehe za nazaj. Nisem si tega želel, 
ampak jih bo treba očitno.  
 Svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Na zadnji seji sem podala predlog za ureditev varne poti v šolo v Šempasu. Včeraj sem 
dobila odgovor, nisem pa z njim popolnoma zadovoljna.  
 Res sta bila postavljena dva prikazovalnika hitrosti, le da je eden postavljen ob 
glavni cesti, ki praktično o tej varni poti po Šempasu, ne pomaga nič. Moral biti postavljen 
ob vstopu v vas iz smeri, kjer prihajajo v šolo otroci iz Vitovelj in Oseka. To, da se bo 
začelo letos z deli z izgradnjo odvodnika pozdravljam, in dodatna parkirna mesta so tudi 
zelo nujna. Potrebno je tudi odkupiti zemljišča pri vrtcu, za njune zelene površine in še 
dodatna parkirna mesta. S tem, da se naroča zasnova urejanja prometa v luči varnosti 
udeležencev v prometu tudi pozdravljam.  
 Kot mi je znano, je že prejšnji svet za preventivo izdelal načrt najnevarnejših 
odsekov in predvsem zaris prehoda za pešce pri mostu, čez katerega pelje cesta iz 
zaselka Brce v Šempas. Prosim, da preverite ta načrt, ki je bil izdelan in tudi šola je 
pripravila načrt vseh poti, ki vozijo v šolo in mislim, da s tem, če se zariše ta prehod za 
pešce, se tudi poceni prevoz, ker iz Brca ne bo treba voziti otroke z avtobusom. Tako, da 
mislim, da bi bila osnova za ukrepanje že ta načrt.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Oton Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Na prejšnji seji sem postavil dve vprašanji. V zvezi z vprašanjem o obravnavi pri ne 
izvedenem naročilu pri družbi RIKO za gradnjo regijskega odlagališča, razberem iz 
odgovora,  da je bilo poročanje medijev nenatančno, ker je v medijih bilo napisano, da je 
bila družba RIKO izbrana, a z njo pogodba ni bila podpisana. Iz odgovora občinskih 
strokovnih služb izvemo, da je bila pogodba podpisana, natančneje - podpisani sta bili 
celo dve pogodbi, torej za prvo in drugo fazo in je občina od njih odstopila kasneje, takrat, 
ko je bilo ugotovljeno, da projekta v upravičenem obdobju za sofinanciranje ne bo možno 
izvesti zaradi zamika v izdaji gradbenega dovoljenja.  
 Torej ostaja dejstvo, da je bil postopek s strani občine slabo voden in sta bila tako 
razpis kot pogodbi slabo in neodgovorno pripravljeni. K neupravičenemu in 
nepotrebnemu strošku 270.000,00 EUR, ki jih mora občina plačati firmi RIKO, je seveda 
treba prišteti tudi stroške svetovanj, takih dobrih svetovanj očitno in zastopanj. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sedaj bi najprej vprašal, ali so bili včeraj poslani vsi odgovori na vsa vprašanja oziroma 
ali je ostala kakšna pobuda še neodgovorjena. Če temu ni tako, potem komentiram vaš 
komentar na mojo pobudo na sami seji.  
 Sam osebno nisem razumel kot odgovor na mojo pobudo. Sam tudi nisem nikoli 
imel v mislih kakšnih nepremišljenih potez, kar navajate v vašem komentarju. Naj dodam, 
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da z vašim komentarjem na mojo pobudo nisem zadovoljen in zato pričakujem od vas 
konkretnejši odgovor oziroma ukrepanje, sicer bom na prihodnji seji predlagal mestnemu 
svetu, da sklepa o uvrstitvi te problematike na prvo naslednjo sejo mestnega sveta.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Jožef Leban. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Zadnjič sem postavil vprašanje, kdaj bo narejena brv čez Sočo v Kajak centru v Solkanu. 
Odgovor, ki sem ga dobil, je toliko pavšalen, da se ne morem strinjati z njim. Želel sem  
konkretno časovnico, vendar je do tega trenutka nisem dobil.  
 Smatram, da je še zmeraj želja nekaterih, da ta brv ne bi bila postavljena, ker bi 
bila, če bi se k tej stvari pristopilo malo drugače. Od meseca decembra, ko je bil razpis, 
do sedaj je šlo šest mesecev mimo in se na tam področju ni spremenilo še nič. 
 Zato zahtevam, da se to moje vprašanje dopolni tako, kot sem zahteval zadnjič. 
Obenem tudi ne razumem, tam dol so sredstva, ki so iz tega programa in ne vem zakaj,  
jih ne koristimo. Vsi drugi jih koristijo razen naše občine. Zdi se mi, da ni koristila še niti 
evra.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Brv je v pristojnosti EZTS-ja, se pravi druge entitete, mi z našimi močmi pomagamo, 
kolikor se da, da bi čim prej prišlo do realizacije. Dejstvo pa je, da so stroški izvedbe 
projekta bili bistveno manjši, kot so bile cene ponudb za izvedbo tega in tam se je 
zapletlo.  
 Naj vam zagotovim sedaj tu pred mikrofoni, da se zelo trudimo, da bi stvar speljali 
skozi tudi v času, ko so gradbena dela izredno draga. Se trudimo.  
 Svetnica Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
Sem ena tistih, ki nisem prejela odgovora. Res, da ste rekli, da je prišlo do tranzicije in 
ste se nekako opravičili zakaj ni vseh odgovorov. Vendar mislim, da vprašanje, ki sem ga 
postavila v zvezi s cesto od Veterinarskega zavoda do solkanske obvoznice obravnava 
oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo in kolikor mi je znano, se na tem oddelku 
do sedaj še ni nič spremenilo. Ljudje so še vedno isti, kot so delali prej, tako, da bi skoraj 
pričakovala odgovor. 
 Mogoče mi boste pa odgovorili do naslednjič, ko bom danes postavila podobno 
vprašanje v zvezi z dovozno cesto do Pavšičevega naselja.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Dugulin. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
V glavnem z odgovorom nisem zadovoljen v zvezi z Livarno Gorica, ker se mi zdi, da bi 
morali malo resnejše pristopiti k zadevi. Pripravljavka odgovora živi v Mirnu in ne ve, kaj 
se dogaja v Novi Gorici.  
 V tem času sem izvedel za človeka, ki je pripravljen pričati, kako se je delalo in 
kako se dela. V glavnem Livarna je brez metalurgov, to je približno tako, kot bi bila 
bolnica brez zdravnikov. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Tanja Vončina. 
 
Svetnica Tanja Vončina: 
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Sem tudi ena izmed tistih, ki nisem prejela odgovora. Na prejšnji seji sem spraševala, kaj 
je glede izbire projektanta za izgradnjo vrtca v Grgarju glede na to, da je v časovnici 
napisano, da bo izveden do maja 2019.  
 Vprašanje je bilo postavljeno več kot en mesec nazaj in odgovora še zmeraj ni, 
zato bi želela, da se mi ta odgovor čim prej posreduje. V nasprotnem primeru se bojim, 
če bo vse tako počasi teklo, kot so posredovanja teh odgovorov, da bo vrtec zgrajen, ko 
bomo mi že zdavnaj končali mandat.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Pregledujemo, ker imam v spominu, da je bil vaš odgovor podan naprej, ampak nisem pa 
prepričan, ker z grgarskim vrtcem se tudi ukvarjamo intenzivno, nam je blizu srca. 
 
Svetnica Tanja Vončina: 
Verjamem, da se ukvarjate, samo odgovora še nisem prejela, zato sprašujem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Res imate prav, ni bil še poslan naprej. Na razpravo ni več prijavljenih, zato prehajamo 
na naslednjo točko. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 
 Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prvi ima besedo svetnik Jožef Leban. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Uporabniki pločnika med stavbo nebotičnika in Ulico Tolminskih puntarjev dajejo pobudo, 
da se omeji oziroma sankcionira divje, nelegalno in predvsem nevarno parkiranje vozil 
(obrtniki, selitve, dobava…) in raznih kontejnerjev za gradbeni odpad na tem pločniku. S 
takim početjem se zapre prehod za pešce (invalidi, otroški vozički…) in morajo ti hoditi po 
cesti, kar je zelo nevarno in neprimerno. Vozniki oziroma uporabniki kontejnerjev tudi ne 
pridobijo nobenega dovoljenja, saj so jim na Mestnih storitvah, ki izdajajo dovoljenja za 
uporabo javnih površin, povedali, da niso za to lokacijo že dolgo časa prejeli nobene 
vloge za uporabo javnih površin.  

Pristojne inšpekcije sprašujejo, zakaj to nezakonito, neodgovorno in nevarno 
početje dopuščajo tik pred pisarnami inšpekcij in pozivajo, da situacijo spremljajo in 
ustrezno sankcionirajo. Mestne storitve pa naj za to nevarno lokacijo ne izdajajo 
dovoljenj.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Na tem mestu podajam pobudo, da Mestna občina Nova Gorica prične z idejno zasnovo, 
idejnim projektom priprave kolesarske poti Nova Gorica – Prvačina - Dornberk – Branik in 
pa idejnim projektom kolesarske poti Nova Gorica – Trnovsko-Banjška planota.  
 Zdi se mi, da bi bil skrajni čas, da vsaj pričnemo s temi aktivnostmi, da bi vsaj čez 
tri, štiri, pet let iskali sredstva za izgradnjo, da se ne bomo zbudili prepozno. O tem se res  
govori že dalj časa. Ugotavljam pa, da nimamo niti za trasirane trase, tudi v izogib temu, 
da ne bi prodajali, ali kakorkoli zamenjali, ali pa odprodajali zemljišč, ki jih bomo potem 
lahko naknadno potrebovali.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Svetnik Oton Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Moja svetniška pobuda je zelo kratka, zaradi tega pa nič manj pomembna. To je pobuda 
za ureditev zaščitne ograje pri prehodu občinske ceste Preserje – Batuje na most čez 
reko Vipavo.  

Na občinski cesti, ki povezuje naselje Preserje (Branik) z Batujami (državna cesta 
Dornberk-Batuje-Ajdovščina) je prehod preko mosta čez reko Vipavo speljan zelo 
nepregledno in nevarno tako, da je na tem mestu zaradi neutrjenih bankin in slabe 
označbe že prišlo do zdrsa vozil v Vipavo. Posledice so bile, na srečo, le materialna 
škoda. 

Dajem pobudo za ureditev bankin in namestitev zaščitne ograje ter primerne 
prometne označbe, ki bo to nevarnost odpravila.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dajem pobudo za ureditev razsvetljave križišča Kromberške vpadnice z lokalno cesto v 
Kromberk. Občinski upravi oziroma pristojnemu oddelku dajem pobudo, da prouči 
možnost osvetlitve križišča med Kromberško vpadnico in lokalno cesto v Kromberk 
oziroma Loke, v bližini bencinskih servisov Petrol in OMW.  
 Z izgradnjo omenjenih bencinskih servisov je bila urejena tudi osvetlitev le teh. 
Relativno močna osvetljenost omenjenih objektov povzroča voznikom težave v nočnem 
času, saj se po eni strani zapeljejo iz dobro osvetljenega dela ceste v temen neosvetljen 
predel ceste, kjer se nahaja omenjeno križišče. Na tem mestu so se pred leti že zgodile 
nesreče tudi s smrtnim izidom. 

Z ureditvijo razsvetljave bi osvetlili zelo nevarno križišče in s tem zmanjšali 
možnost morebitnih novih nesreč na tem odseku vpadnice. Glede na to, da gre za 
osvetlitev, za postavitev dveh svetilk cestne razsvetljave, ki bi jih lahko sofinancirala tudi 
oba bencinska servisa, menim, da je problem toliko lažje rešljiv. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Aleš Markočič. 

 

Svetnik Aleš Markočič: 

S strani sveta staršev Osnovna šola Frana Erjavca sem bil ponovno seznanjen s 
problematiko prehrane v tej šoli. V šoli so na predlog ravnatelja namreč formirali skupino 
staršev, ki je dva tedna obedovala v šoli, da bi ocenila kvaliteto šolske prehrane s prve 
roke. Ugotovila je, da hrana ni vedno takšna, kot piše na jedilniku. Nekatere jedi so bile 
solidne, večina jedi pa razkuhana in postana. Izbor hrane je bil neprimeren za otroke, 
učenci višjih razredov so bili največkrat lačni. 
 Spoštovani župan, zanima me, glede na to, da obljubljate skrb za naše otroke, kar 
je zelo pozitivno in pohvalno in vas v tej točki tudi zelo podpiram, kako se boste lotili tega 
problema. Vemo, da je zdrava prehrana ključna za uravnotežen otrokov razvoj.  

Želim si in to je tudi moja pobuda, da v prihajajoči rebalans proračuna Mestne 
občine Nova Gorica umestite zadostna finančna sredstva, potrebna za vzpostavitev 
lastne kuhinje.  
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj povem, da smo k temu pristopili že pred nekaj meseci in s podžupanjo Eleno Ušaj 
Zavadlav sklenili, da bomo organizirali soočenje vseh vpletenih. Vi ste poslušali eno 
stran, to so starši, stroka pravi drugo, ravnatelj tretje, skratka naredili bomo srečanje, kjer 
bomo povabili tudi strokovnjake za prehrano iz Ljubljane, za nutricijo in jih bomo poslušali 
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in potem tudi dali možnost razprave, se pravi, da bodo tudi starši imeli besedo pri temu. 
Tako bo najbolj videti, kaj je dejansko tam problem. Tako, da delamo na temu. Svetnica 
Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Ob koncu prejšnjega mandata smo bili svetniki izčrpno seznanjeni s predlogi umestitve v 
vsebino prostora nekdanje trgovine Daimond v središču Nove Gorice. Z novo občinsko 
oblastjo so načrti padli v vodo, zato nas zanima, ali bomo mestni svetniki seznanjeni z 
novimi predlogi in načrti, oziroma vsebinami, ki so predvidene za nekdanji Daimond, ki se 
ga pospešeno prenavlja, saj bo tam v začetku junija že ena prireditev v okviru Mesta 
knjige in zanima me še, na kateri postavki so bila zagotovljena sredstva za to v 
proračunu. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Mirjam Bon Klanjšček. 

 

Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 

Rada bi opozorila na problematiko v zvezi s cesto, ki vodi v Pavšičevo naselje. Konkretno 
mislim na odsek od Veterinarskega zavoda do Pavšičevega naselja. Ta odsek je že dolga 
leta v zelo slabem stanju in je prometno nevaren. Vozišče je ozko, brez utrjenih bankin in 
ustreznega odvodnjavanja. Tudi asfaltna površina razpada, ograje ob propustih potoka so 
neustrezne in štrlijo na cestišče. Srečanje vozil na teh mestih je zelo nevarno. Res pa je, 
da na odcepu ceste v to naselje že dolga leta stoji znak omejitve 10 km/h, kar je 
absurdno. 

Poleg tega je problematično tudi križišče, v katerega krajani vstopajo iz naselja, 
levo proti Veterinarskem zavodu, desno proti obvoznici. Tu je preglednost na obe strani 
zelo omejena, skoraj nična. Predlagam, da se na tem mestu namestijo ogledala. 
Poleg širine mostička čez potok je problematičen tudi sam kot, pod katerim zavijajo na 
mostiček, zato bi tu bila nujno potrebna širitev mostu. Dokler se to ne uredi, pa 
predlagam, da se čim prej dokonča vsaj sanacija ograje na mostičku.  

Naslednja težava je pogreznjenost dovoza v križišče. Voda ob deževju ne odteka 
nikamor. Že po enournem deževju ostane tam 5 cm globok bazen čez celo širino 
cestišča. 

V naselju se povečuje število prebivalcev, trenutno so štiri novogradnje, nastajajo 
mlade družine. Menim, da so težave krajanov naselja res pereče, zato predlagam, da se 
navedeno cesto uvrsti kot prioriteto v naslednji proračun in se jo uredi tako, da bo 
ustrezala sodobnim prometnim standardom. 

Zato dajem pobudo, da si predstavniki pristojnih organov občine čim prej ogledajo 
zadevo in pripravijo predlog rešitve v najkrajšem možnem času. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še svetnica Sara Vodopivec. 
 
Svetnica Sara Vodopivec: 
Moja pobuda se pravzaprav navezuje na pobudo kolega Hareja.  
 Mislim in verjamem, da je Nova Gorica že imenitno povezana s sosednjimi kraji s 
kolesarskimi stezami in peš potmi v smeri juga, po kolesarski stezi pridemo praktično 
lahko do Mirna ter na sever, kjer nas vodi do Plavi, in za katero se nadejamo, da bo 
nekoč speljana do začetka Soške doline, manjka pa varna in sistematično umeščena 
kolesarska oziroma peš pot proti Vipavski dolini, ki bi Novo Gorico in primestna naselja 
proti vzhodu naredila bolj varno dostopno, ne le za domačine, dnevne migrante in 
rekreativce temveč tudi športnike in kolesarske popotnike, ki raziskujejo naše kraje.  
 Na nas so se z vprašanjem oziroma pobudo obrnili prebivalci naselij ob regionalni 
cesti Kromberk – Ozeljan, ki dnevno pešačijo ob robu vozišča do centra vasi Ozeljan in 
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zanima jih, ali je v planu Mestne občine  Nova Gorica izgradnja varnejše peš poti, 
pločnika oziroma kolesarske steze vzdolž omenjene ceste, po kateri se motorna vozila 
pogosto vozijo s hitrostmi 90 ali več km/h, kljub omejitvam hitrosti. 
 Na podlagi opisanih problemov in pobud, ki jih slišimo od občanov, nas v 
Goriški.si, kjer se ves čas zavzemamo za trajnostno mobilnost, za dostopnost mestnega 
središča in vseh storitev v mestu brez avtomobila in tudi za razvoj Goriške z njenimi 
potenciali v športno turistično destinacijo, zanima, ali ima mestna občina že izdelano 
celovito strategijo in morda tudi terminski načrt izgradnje primestnih kolesarskih poti, stez 
in pločnikov. Če da, kdaj so planirana dela na omenjeni trasi med Novo Gorico in 
Ozeljanom.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
S tem zaključujemo 3. točko. Prehajamo na 4. točko.  
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

Poročilo o izvršenih sklepih 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
V gradivu ste dobili dokument z istim naslovom in na ta dokument odpiram sedaj 
razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo.  

Zato podajam na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvršenih 
sklepih 4. seje mestnega seje MONG, ki je bila 18. aprila 2019. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam predsednici pristojne komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Komisija je bila seznanjena z odstopom gospoda Zorana Poberaja iz Nadzornega odbora 
Mestne občine Nova Gorica, zaradi česar je pristopila k postopku imenovanja novega 
člana ter v tem okviru sklenila predlagati imenovanje g. Vojka Krševana.   

Mestnemu svetu predlagamo, da sprejme predloženi ugotovitveni sklep o odstopu 
člana nadzornega odbora ter tudi sklep o imenovanju nadomestnega člana, kot že rečeno 
g. Vojka Krševana. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Zato podajam predlog 
komisije na glasovanje.  
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Se pravi, najprej glasujemo o Ugotovitvenem sklepu o nepreklicnem 
odstopu Zorana Poberaja s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova 
Gorica. Glasovanje teče. 
  
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 
 
Sedaj dajem na glasovanje še predlog Sklepa, da se za nadomestnega člana 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica za preostanek mandatne dobe 
imenuje Vojko Krševana. Glasovanje teče. 
  
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ponovno predajam besedo predsednici komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Zaradi  izteka mandata članov sveta zavoda smo izpeljali tudi postopek imenovanja štirih 
predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova 
Gorica, in sicer v skladu z odlokom o ustanovitvi tega javnega zavoda.  
 Mestnemu svetu komisija predlaga imenovanje predstavnikov, kot izhaja iz 
predloga sklepa, ki ga imate v gradivu, torej g. Miloš Pavlica, ga. Tanja Vončina, g. 
Sebastjan Rosa in g. Renato Podbersič. Mandat članov sveta zavoda bo trajal pet let.   

Pri tem pa še komisija podaja poročilo glede predlaganega člana g. Pavlice, ki je 
član tudi Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica. Komisija najprej pojasnjuje, da 
je v postopku ugotovila, da pravnih ovir za imenovanje g. Pavlice ni oziroma, da 
nezdružljivost njegove funkcije ni podana. Nadalje pa poziva k pozornosti pri doslednem 
izločanju kandidata v postopkih odločanja, ki bi zanj lahko predstavljali konflikt interesov. 
To seveda smiselno velja v vseh primerih akumulacije funkcij in ne samo v tem primeru.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v Svet zavoda Goriški muzej 
Kromberk – Nova Gorica kot predstavnike Mestne občine Nova Gorica imenujejo  
Miloš Pavlica, Tanja Vončina, Sebastjan Rosa, Renato Podbersič. Mandat traja pet 
let. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
PROTI je glasoval: Marko Rusjan.  
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Sklep je bil sprejet. 
 
Ponovno predajam besedo predsednici komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  
Na prejšnji seji mestnega sveta smo imenovali sedem od osmih članov Občinske volilne 
komisije MONG, zato je komisija na podlagi ponovnega razpisa pristopila še k 
imenovanju zadnjega namestnika člana, in sicer tako, da se konstituira organ v popolni 
sestavi.  
 Mestnemu svetu predlagamo, da se za namestnika člana imenuje g. Romana 
Medveška, kot izhaja iz izreka predlaganega sklepa. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Prijavljenih k razpravi ni.  
 Zato dajem Sklep na glasovanje, kot ga je predlagala komisija, in sicer, da 
se za namestnika članice Občinske volilne komisije Mestne občine Nova Gorica 
imenuje Roman Medvešek. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsednica, izvolite.  
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
Komisija je prejela odstopno izjavo članice Sveta zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ge. 
Elene Zavadlav Ušaj. Po opravljanem razpisnem postopku smo za nadomestnega člana 
zavoda sklenili podpreti kandidaturo g. Marjana Zaharja.  
 Mestnemu svetu tako predlagamo, da sprejme ugotovitveni sklep o odstopu ter na 
to mesto imenuje g. Marjana Zaharja, in sicer za preostanek mandatne dobe. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni.  
 Dajem na glasovanje najprej predlog Ugotovitvenega sklepa, da  Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da je Elena Zavadlav Ušaj nepreklicno 
odstopila s funkcije članice Sveta zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Glasovanje 
teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 
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Sedaj glasujemo še o imenovanju Marjana Zaharja za nadomestnega člana Sveta 
zavoda Kulturni dom Nova Gorica za preostanek mandatne dobe. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara 
Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Besedo spet predajam predsednici komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
Komisija je prejela odstopno izjavo ge. Zavadlav Ušaj, da odstopa s funkcije članice 
Sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica.  
 Mestnemu svetu predlagamo, da sprejme sklep s to vsebino, torej, da ugotovi 
odstop. Nadalje pa predlagamo imenovanje g. Stanka Žgavca na mesto člana tega sveta 
zavoda za preostanek mandatne dobe.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Prijavljenih na razpravo ni.  
 Najprej dajem Ugotovitveni sklep na glasovanje. Glasujemo o ugotovitvi 
odstopa Elene Zavadlav Ušaj s funkcije članice Sveta zavoda Glasbena šola Nova 
Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana 
Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, 
Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 
 
Sedaj dajem na glasovanje še Sklep za imenovanje nadomestnega člana Sveta 
zavoda Glasbena šola Nova Gorica, in sicer Stanka Žgavca za preostanek 
mandatne dobe. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana 
Pavlica, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, 
Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsednica. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
Zaradi izteka mandata članov sveta zavoda smo odločali tudi o imenovanju vseh članov 
Sveta zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, in sicer je Mestna občina Nova Gorica v 
skladu z določili odloka o ustanovitvi tega javnega zavoda pristojna imenovati tri 
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predstavnike. Po opravljanem razpisnem in izbirnem postopku smo sklenili podpreti 
kandidature ge. Mire Skočir, ge. Tanje Pipan in ge. Jernejke Harej.  
 Mestnemu svetu predlagamo, da sklep sprejme ter navedene predstavnike 
Mestne občine Nova Gorica imenuje za mandatno dobo petih let. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razprava. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. zato dajem sklep, kot ga je 
predlagala komisija na glasovanje.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v Svet zavoda Goriška lekarna 
Nova Gorica kot predstavnike Mestne občine Nova Gorica imenuje Miro Skočir,  
Tanjo Pipan in Jernejko Harej. Mandat traja pet let. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara 
Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predajam spet besedo komisiji. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
Zaprošeni smo bili tudi za podajo mnenja v postopku imenovanja ravnatelja Osnovne 
šole Kozara Nova Gorica. Svet zavoda nas je seznanil, da se je na razpis kot edini 
kandidat prijavil g. Edvard Vrabič, za imenovanje katerega smo po pregledu predložene 
razpisne dokumentacije in razpravi se odločili podati pozitivno mnenje.  
 Mestnemu svetu predlagamo, da sprejme sklep z enako vsebino. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni.  

Zato predlagam, da glasujemo o Sklepu, kot ga je predlagala komisija, in 
sicer, da   Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje pozitivno mnenje k 
imenovanju Edvarda Vrabiča za ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica. 
Mandat traja pet let. Glasovanje teče. 

 
Od 26 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Še predzadnji sklep.  
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
Na podlagi zaprosila predsednice Sveta zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova 
Gorica ter upoštevaje določila odloka o ustanovitvi ter statuta tega javnega zavoda, je 
komisija odločala o podaji soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma 
Osnovno varstvo Nova Gorica, ge. Petre Kokoravec, ki je to delo opravljala tudi doslej. V 
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postopku je bila to edina kandidatka. Komisija je zadevo proučila, o njej razpravljala ter 
sklenila, da se zlasti iz razloga dosedanjega dela kandidatke njeno imenovanje podpre.  
 Predlagamo torej, da mestni svet poda soglasje k imenovanju ge. Petre 
Kokoravec za direktorico Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica. Mandat 
traja štiri leta. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni.  
 Zato podajam sklep na glasovanje, kot ga je predlagala komisija, in sicer, da 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje k imenovanju Petre 
Kokoravec za direktorico Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica. 
Mandat traja štiri leta. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana 
Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Tanja Vončina, 
Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Še pri zadnji zadevi predajam besedo predsednici komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
Komisija je bila seznanjena tudi z odstopom ge. Maje Grapulin Vadjunec, in sicer iz Sveta 
zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica, zaradi česar je komisija izvedla postopek za 
imenovanje novega člana.  
 Sprejeli smo odločitev, da za preostanek mandatne dobe podpremo kandidaturo 
ge. Aleksandre Fortin, kar izhaja iz sklepa, ki ga v sprejem predlagamo mestnemu svetu. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo. 
 Zato dajem najprej na glasovanje Ugotovitveni sklep o odstopu Maje 
Grapulin Vadjunec z mesta članice Sveta zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica. 
Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana 
Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Tanja Vončina, 
Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 
 
Sedaj dajem na glasovanje še Sklep o imenovanju Aleksandre Fortin za 
nadomestno članico Sveta zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica za preostanek 
mandatne dobe. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter 
Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Ana Zavrtanik Ugrin. 



  

17 

Sklep je bil sprejet. 
 
S tem zaključujemo 5. točko in prehajamo na 6. točno dnevnega reda. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega 
načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2019  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalcu točke, direktorju Stanovanjskega sklada g. Tomici 
Dumančiću, ki ga tudi lepo pozdravljam med nami. 
 
Poročevalec: mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne 
občine Nova Gorica 
Tudi sam vas prav prisrčno pozdravljam v imenu Stanovanjskega sklada Mestne občine 
Nova Gorica. Morda za začetek nekaj dejstev, ker vas je kar nekaj novih.  
 Mislim, da je prav, da vas poskušam seznaniti z nekaterimi dejstvi, ki so na žalost 
izredno resnične. Prvo kot prvo, od leta 1993 v naši državi nimamo nikakršnih stalnih 
sredstev za gradnjo stanovanj. Vse je prepuščeno nekim osebnim iniciativam. Drugo. Od 
leta 2003 ni spremenjena, tako imenovana neprofitna najemnina, kar pomeni, da je na 
letnem nivoju približno 7% zguba vrednosti kapitala s katerim razpolagamo. Na našem 
združenju Stanovanjskih skladov smo ugotovili, da nam v tem trenutku glede na prijave v 
celi državi primanjkuje okrog 12.000 stanovanj. Naslednji korak pa je dejstvo, da nas je v 
letu 2018 5.700 mladih, visoko izobraženih zapustilo, kar seveda kaže na neko golo 
dejstvo, da v tej naši ljubi državi ne vemo točno, kaj bi s tem počenjali, čeprav zadnja 
koalicijska pogodba govori o tem, da naj bi 0,4% BDP vendarle namenili gradnji 
stanovanj v tej državi. Če ste kaj spremljali, je prav pred nekaj dnevi Mestna občina 
Ljubljana svojemu skladu namenila 4,2 milijona za gradnjo stanovanj. 
 Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica razpolaga s 377 stanovanji. 
Potrebe so veliko večje. Zadnji razpis je bil leta 2016. S 1. 6. bomo naredili nov razpis. 
Uspešno smo uspeli razrešiti približno nekaj več kot 1/3 tistih, ki so se prijavljali, skratka, 
če bi v tem trenutku pridobili še kakšnih sto stanovanj, bi lahko govorili o tem, da imamo 
situacijo pod kontrolo. 
 Na žalost je dejstvo tako, da zemljišč ni, sredstev za gradnjo ni, prepuščeni smo k 
temu, da s tistimi sredstvi, ki jih pridobivamo iz najemnin, skušamo gospodariti čim bolj 
racionalno. Mimogrede še to. Stanovanja s katerimi razpolagamo so v povprečju starejša 
od 35 let. Seveda to pomeni, da je potrebnih veliko obnov. Mi že več kot dve leti 
sistematično obiskujemo vse naše najemnike po vrsti. Tam ugotavljamo dejansko stanje, 
izdelujemo zapisnike in na podlagi tega planiramo tako imenovano investicijsko 
vzdrževanje. Moram reči, da nam je recimo v preteklem letu, ko smo vložili približno 
70.000,00 EUR, uspelo obnoviti dvanajst stanovanj, obnoviti ogromno oken in vrat. To ste 
verjetno videli v samem poročilu. 
 Uspelo nam je tudi obnoviti edino stavbo, ki jo imamo v 100 % lasti, to je stavbo v 
Grgarju 39 in moram reči, da sem zelo ponosen, da nam je to tako uspelo, kot smo 
naredili. Brez kakršnihkoli zapletov je sedaj stanje v redu.  

V lanskem letu smo kupili eno stanovanje. Mimogrede vam moram reči, da smo 
na včerajšnjem nadzornem svetu uspeli dobiti potrditev, da kupimo še eno stanovanje in 
ga bomo v naslednjem tednu resnično realizirali in upam, da bomo kakšni štiričlanski 
družini zelo hitro pomagali, da razreši svoj stanovanjski problem. 
 Mi smo pravzaprav iz tistega kar imamo na Erjavčevi 45, verjetno poznate vsi kje 
je to, uspeli iz obstoječega stanja narediti še tri dodatna stanovanja, torej rešiti še tri 
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dodatne družine. Sicer je v podstrešju, ampak vendarle je ustrezno razrešeno vsaj za tri 
družine.  
 Imeli smo tudi v posesti kleti na Cesti IX. korpusa 91 in smo jih odprodali. Te kleti 
so bile dane v neprofitni najem, ne vem s kakšnim najemom, ampak dobro. Sedaj smo to  
tudi na nek način razrešili. 
 Problem, ki smo ga izpostavili tudi na odboru za prostor je tudi ta, da smo lansko 
leto, ko smo pridobivali gradbeno dovoljenje za gradnjo osmih stanovanj za mlade, visoko 
izobražene, ki so se vrnili iz študija in dobili zaposlitev v Novi Gorici. Torej ta razpis bomo 
še objavili. Ko smo iskali gradbeno dovoljenje, smo morali plačati komunalni prispevek 
zaradi tega, ker se je odlok o komunalnem prispevku iz leta 2008 v letu 2014 spremenil in 
smo pač tudi mi bili zavezanci plačila tega tako imenovanega komunalnega prispevka. 
Upam, da se bo to uredilo. 
 Poskusili smo z Grgarjem in iskali možnosti, kje bi se dalo dobiti, da bi pridobili 
gradbeno dovoljenje in se prijavili Stanovanjskemu skladu RS na razpis, kjer so 
pripravljeni polovično odkupiti sami, za eno četrtino nam dati kredit. Na žalost nikakor ni 
šlo, ker lastnik te zemlje hoče 90 EUR za m², kar je neizvedljivo in očitno bomo morali na 
tem tudi obupati.  
 V lanskem letu smo pridobili zemljišče na drugi strani Korna od občine in kupili 
smo še zemljišče od dveh zamejcev in s tem pridobili ustrezni prostor za gradnjo tako 
imenovanih oskrbovanih stanovanj. Do tega smo prišli zaradi tega, ker v lanskem letu 
pred lokalnimi volitvami župani goriških občin niso pokazali nikakršnega interesa, da se 
realizira tisto, kar v Vrtojbi že osem let ali koliko stoji. Povabili smo Nepremičninski sklad 
pokojninsko invalidskega zavarovanja, ki je pristal in smo v fazi idejnih zasnov, približno 
54 oskrbovanih stanovanj, ki bodo nastale na drugi strani Korna.   
 Da so pa potrebe resnično velike pove ta podatek, da imamo približno v tem 
momentu 108 prijav, od tega je 12 parov, vse ostalo so posamezniki, prihajajo pa iz vseh 
teh občin, ki so nastale iz Nove Gorice, pa tudi širše. Upam, da nam v letošnjem letu 
uspe vendarle priti do gradbenega dovoljenja in do izbire izvajalca, da se začne to na 
drugi strani Korna tudi dogajati. Mimogrede še ta podatek, če kaj spremljate Statistični 
urad. Po Statističnem uradu Nova Gorica v tem momentu ima več kot 26 % prebivalcev, 
ki so starejši od 65 let, kar kaže na neko intenzivno staranje in to, da se nam mladi na 
žalost ne vračajo.  
 Kot rečeno, uspeli smo razrešiti približno dobro tretjino prošenj, ki smo jih imeli na 
zadnjem razpisu. Izvajamo pa tudi pospešeno kontrolo nad tistimi, ki so v naših 
stanovanjih, in sicer zakon nam to dovoljuje vsakih pet let, da prekontroliramo, ali 
resnično izpolnjujejo pogoje. Uspeli smo celo doseči to, da smo dva taka najemnika 
spravili ven in enim, da smo jim zaračunali tržno najemnino, ker niso več izpolnjevali 
pogojev, ki so za to potrebni. 
 Kaj nameravamo v tem letu? Verjetno ste seznanjeni, da je v zaključni fazi 
postopek javnega naročanja oziroma izbire izvajalca za teh osem stanovanj v Prvačini. 
Prijavilo se jih je šest. Sam vam kaj več o tem ne smem v tem trenutku govoriti, računam, 
pet smo jih še povabili na neko pogajanje v smislu, če bomo dobili kakšen popust pri njih. 
Je pa res tisto, kar je rekel prej župan, da so gradbeniki se oproščam izrazu, ponoreli. 
Cene so blazne. Verjetno ste slišali, da se v stari Gorici dobijo stanovanja, ki so 
neprimerno cenejša kot so v Novi Gorici oziroma na drugi strani baje kot so mi razlagali 
ljudje, ki so kupili, kupijo 80 m2 za tisto, kar bi na tej strani dali za garsonjero.  
 Ministrstvo za izobraževanje je pred kratkim imelo javni razpis za eno garsonjero 
tu v nebotičniku in izklicna cena je bila 1.850 EUR/m², kar je nepojmljivo ampak na žalost 
je očitno ponudba in povpraševanje v takem razmerju, da se nam to preprosto dogaja. 
Torej računamo, da bomo tam nekje do 10. junija imeli zaključen razpis za Prvačino in da 
potem pristopimo k podpisu pogodbe. Poskrbel bom, da bomo imeli zelo ustrezen 
nadzor, ki bo vsakodnevno tam in bo nadziral, kaj se dogaja, da se ne bo zgodilo tako, 
kot smo imeli, ne vem, Trubarjevo, da smo morali po devetih letih menjati streho. To se 
mi zdi neverjetno in bom z vsemi svojimi močmi in sodelavci poskrbel, da se to ne ponovi. 
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 Trenutno smo tudi v razpisu oziroma pripravljamo razpis za obnovo stavbe, ki je 
ena najstarejših v Novi Gorici, to je na Streliški 10. Bom zelo hiter, se oproščam, če se 
malo vleče, ampak imam veliko za povedati, skratka imamo zagotovljen denar za vse to, 
kar bomo počenjali.   

Upam pa, da mestna občina skladu, ki izvaja neko stanovanjsko politiko občine, 
končno pridemo na letnem nivoju do takega denarja, da lahko tudi pripravimo ustrezno 
strategijo na osnovi analize obstoječih podatkov. Se oproščam, če sem bil predolg. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Odpiram razpravo. Svetnik Robert Golob. Se opravičujem, najprej odbori, in sicer 
odbor za prostor, ki ga bo danes zastopal svetnik Valter Vodopivec. 
 
Valter Vodopivec, član odbora za prostor: 
Odbor za prostor na predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 nima pripomb, zato 
predlaga Mestnemu svetu MONG, da oba dokumenta sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj pa svetnik Robert Golob. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
Kar podrobno sem poslušal direktorja in ker se mi zdi, da določene teze, ki jih je 
predstavil, jih sam vidim drugače sem se odločil, da se bom oglasil.  
 Vrnil se bom približno deset let nazaj, kjer je seveda bil drugi direktor oziroma 
direktorica, tudi drugi župan, in takrat smo imeli po dolgem času prvič in očitno tudi 
zadnjič v mestnem svetu sprejeto strategijo. Strategijo v bistvu, ki je vsako leto 
Stanovanjskemu skladu zagotovila iz občinskega proračuna približno 1 milijon evrov 
namenskih. Da, seveda smo bili mi pobudniki tega, ampak to ni pomembno. Tisto, kar 
sem hotel povedati je, da ta denar v vsem tem času žal ni bil porabljen in ta denar je tisti, 
ki bo sedaj mogoče omogočil, da se bodo gradila stanovanja v Prvačini. Vmes smo pa 
zaspali vsi skupaj. 
 Najprej ena polemika. Strategija in priprava strategije ne potrebuje denarja. Ste 
me slišali, dobro, da smo imeli v preteklosti preveč denarja, ki ga nismo znali porabiti, 
zmanjkalo nam je strategije in predvsem ciljev, ki jih potem tudi nismo bili prav preveč 
striktni pri zasledovanju. Tako, da za pripravo strategije ne rabimo dodatnega denarja 
Stanovanjskemu skladu. Pojavilo se je pa cel kup problemov, zakaj je bil Stanovanjski 
sklad lahko tudi objektivno zelo neučinkovit pri doseganju tiste prejšnje strategije. Eden 
od teh ciljev za katerega vem, da ste se ga počasi tudi lotili in ste ga začeli nastavljati so 
zemljišča. Če želi sklad graditi, potem seveda rabi zemljišča, kjer bo to počel. Zanašanje 
na to, da bomo našli v arhivih občine neko zemljo, na katerih lahko gradimo in to 
brezplačno in jo potem podarili Stanovanjskemu skladu, to je bila taktika prejšnjega 
vodstva, ki se je izkazala kot neuspešna. Tudi danes žal ne postopamo bistveno drugače. 
 Meni je žal, ampak, če misli občina resno, potem bo občina morala začeti načrtno 
pridobivati zemljišča, ki danes mogoče še niso opredeljena kot stavbna, jih opremiti tako 
kot pri industrijskih conah in potem na njih s Stanovanjskim skladom, ki bo za to imel 
denar, zgraditi namenske stanovanjske soseske. Če tega ne bomo začeli izvajati 
sistematično, je zastonj, da dajemo denar, ker smo to že poskusili. Dali smo denar in 
zaustavilo se je zato, ker ni bilo zemljišč. 
 Potem samo še en tak med klic. Mislim, da moramo zelo jasno razmejiti med 
poslanstvom Stanovanjskega sklada glede na stanovanja za mlade in stanovanja za 
socialne družine, za socialno ogrožene. Čeprav imamo sedaj projekt, ki naj bi bil 
namenski, ves čas v tej zgodovini mešamo eno in drugo, je tudi eden od razlogov, zakaj 
potem nismo ravno najbolj uspešni pri zagotavljanju stanovanj. So skupine ljudi, ki 
potrebujejo prvo stanovanje, ki ni nujno, da je lastniško in so skupine ljudi, ki potrebujejo 
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trajno rešitev. Ponudba za eno in drugo skupino ne more biti enaka. Kdor potrebuje trajno 
rešitev, mu moramo omogočiti, da tako stanovanje odkupi, ne da ga sofinanciramo do 
smrti skozi neprofitno najemnino in kdor potrebuje začasno rešitev, tisti dobi neprofitno 
najemnino za omejeno časovno obdobje. To je logika, ki deluje kjerkoli, pri nas je pa na 
nek način, ali je to iz politične korektnosti ali pa iz politične naivnosti, pa ne župana, 
ampak služb, ki so za to zadolžene, ne znamo uveljaviti.  

Tako, da res pozivam, naj se pripravi strategija. Nobenega dodatnega denarja ne 
potrebujemo za to, samo nekaj zdrave kmečke pameti. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Oton Mozetič.  
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Tudi pri nas razmišljamo zelo podobno kot Robert Golob, ker mislimo, da manjka tu 
načrtovanje in da tarnanje, da ni denarja, vsekakor ni upravičeno, ker preprosto 
ugotavljamo, da tudi če bi denar imeli, zaradi nepripravljenih stvari nismo imeli pogojev za 
gradnjo, nismo imeli zemljišč. Še več, mogoče bi tu celo rekli, da smo bili verjetno 
najmanj nerodni, ali nepozorni, ker v tem času, govorimo v preteklem letu, ker mislim, da 
se to poročilo nanaša predvsem na preteklo leto, je kljub vsemu bilo kar nekaj priložnosti, 
da bi neka zemljišča, ki so uporabna in so celo v središču mesta, bila na voljo, Ni mi 
jasno, kako smo bili tako nerodni, tako neosveščeni in tako neaktivni, da tega nismo 
zaznali. Govorimo o zemljišču na Havajih, govorimo o zdajšnjem naselju.  
 Naprej. Ne morem se izogniti tudi vtisu, ki ga dobimo iz tega poslovnega poročila, 
ki je zelo poljudno, zato si bom tudi sam privoščil mogoče malo poljudnega razmišljanja. 
Torej, na računu imamo denar, realizacija je nič oziroma eno stanovanje smo kupili v 
lanskem letu. Imamo pa načrte in smo silni optimisti, kako bomo to počeli v prihodnosti. 
Sedaj se bomo pa popravili, sedaj bomo začeli načrtovati, sedaj bomo začeli razmišljati in 
delali bomo, da rečem strokovno, natančno, po vesti. Sedaj pa ne vem, ali se je prikradla 
tu ena nerodnost recimo poročevalcu, ker v poročilu v tem trdnem namenu kako bomo 
dobro delali, navede torej nekaj stvari, ki dopuščajo v resnici pomisleke glede 
gospodarnosti in zakonitosti delovanja sklada. 
 To je recimo primer, sedaj sem sicer razumel, da je z včerajšnjim nadzornim 
svetom to pač odpadlo, ampak to je gradnja stanovanj v Grgarju, ki ponuja možnost 
pridobitve finančnih sredstev s strani Stanovanjskega sklada RS in bi morali pred 
pričetkom del pridobiti gradbeno dovoljenje, kar je tudi temeljni pogoj. In pomislite sedaj vi 
nekaj. Mi smo sedaj to zadevo zaupali firmi REIS, d. o. o., in polagamo vsa upanja in  
optimizem, da se bodo potrudili in izpolnili vse zakonske obveznosti in pripravili potrebno 
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogledal sem, kaj je ta firma REIS in 
tam gor je napisan tudi direktor. To je firma, ki je v lasti ustanovitelja  kapitala, to ni toliko 
pomembno, ampak iz Republike Severne Makedonije in registrirana za prodajo na debelo 
z mlekom, mlečnimi izdelki, jedilnimi olji in tako naprej. Med stotimi in ne vem kolikimi 
dejavnostmi, nisem zasledil kakšne… Poslušajte, mi sedaj polagamo v to firmo vsa svoja 
upanja, kako bomo mi v prihodnosti delali. Vem, da to niso svetniška vprašanja, ampak 
vseeno sprašujem naslednje. Kakšna je v resnici ta strategija glede pridobivanja 
gradbenih dovoljenj za te projekte? Kaj pomeni pismo o nameri, ki je tam navedeno? Po 
kakšnih kriterijih je Stanovanjski sklad izbral takega izvajalca? Ne vem ali je to inženiring 
firma, nisem razumel prav točno. Ali spoštujemo Zakon o javnem naročanju tudi za to? Ali 
je še kdo drug ponujal razen tega REIS-a ta inženiring, ponudbo? Ali ta REIS ustreza 
pravzaprav pogojem skladno z Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturi in inženirski 
dejavnosti? 
 Mislim, da so to resna vprašanja, ki bodo ta naš optimizem in to voljo, da bomo 
nekaj naredili, kar do sedaj nismo naredili, v resnici tudi realizirali, tako kot je treba. 
Strokovno, po vesti in tudi zakonito. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Predlagam, da gremo naprej, da si vi pač zapišete in potem na koncu vam dam besedo, 
da še pokomentirate oziroma odgovorite na vprašanja, ki so vam bila zastavljena.  
 Repliko ima Robert Golob. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
Nimam pojma o tem REIS-u, ampak tisto kar sem hotel povedati je ravno to, da se 
katerikoli sklad ali agencija obnaša kakor, da je država v malem. Je narobe in je treba pri 
sistematizaciji občinske uprave to spremeniti. Skladu je določena pooblastila treba 
pobrati. Nima kaj sklad izbirati, kdo bo to delal, to je treba centralizirati. Zato imamo 
projektno pisarno. Bistveno večji projekti in bistveno bolj usposobljeni ljudje so na občini 
kakor na skladu. Ne rabimo podvajati osebja na skladu, če danes take osebe, ki bi znala 
kvalitetno izbirati ni. To je absurd. Mislim, da je treba temeljito pogledati. To smo že 
enkrat imeli na mizi in potem je bil poskus neuspešen. Pustimo stati.  
 Verjamem, da boste sedaj z novo ekipo, ki je pomlajena in verjamem tudi željna 
izzivov, znali najti tudi boljše rešitve. Sklad sam ni usposobljen za to in potem se dogajajo 
očitno REIS-i. Sam sem naiven in verjamem, da gre za neusposobljenost. Ampak rešitev 
ni v tem, da zaposlujemo na skladu strokovno osebo, ki se bo ukvarjala s takimi majhnimi 
stvarmi. Kajti to so banalne stvari z vidika gradbeništva in tudi dela je banalno malo. Z 
lahkoto lahko to strokovno usposobljeno osebje v občinski upravi te naloge opravlja za 
sklad in še za vse ostale zraven. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Maja Dakskobler. 
 
Svetnica Maja Dakskobler: 
Najprej bi se rada direktorju zahvalila za poročanje, za poročilo. Potem bi se pa v bistvu 
na vas obrnila, ne samo kot svetnica mestnega sveta, ampak tudi kot predstavnica mlade 
generacije Goričanov, ki smo po študiju pač nadaljevali z delom v Ljubljani in si tam 
služimo kruh. Marsikomu izmed nas se poraja vprašanje glede na to, da smo mladi, kje 
bomo nadaljevali svoje življenje, se pravi svojo življenjsko pot. In tu se srečujemo tudi z 
vprašanjem, se pravi z možnostmi iskanja stanovanja z ustvarjanjem nekega doma za 
vsakega izmed nas.  
 Glede na to, da imate veliko izkušenj, imam v bistvu za vas eno tako splošno 
vprašanje. Kaj je po vašem mnenju vloga stanovanjskega sklada v neki lokalni 
skupnosti? Tu govorim na lokalnem nivoju, se pravi v povezavi z državnim skladom.  
 Se pravi, kaj lahko stanovanjski sklad ene mestne občine stori, se pravi, če ste vi 
zadovoljni z delom vaše institucije, ali se vam zdi, da je mogoče tu še nekaj manevrskega 
prostora, da bi pristopili recimo k oblikovanju neke strategije, ki jo je omenil kolega Golob.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Direktor, vam dajem besedo, da odgovorite na vprašanja. 
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Seveda sem pogledal tudi strategijo, ki je nastala pred leti in so jo strokovnjaki naredili na 
ne reprezentančnem vzorcu ljudi, ki so jih spraševali po mnenjih in izpeljali po mojem 
absolutno neuporabno stvar. Na osnovi razmišljanja 130 ljudi od populacije čez 32.000 
kot jih je bilo takrat, sklepati o nekih značilnostih, po mojem ni primerno. Z veseljem bi se 
lotil strategije. Jaz in moji sodelavci razpolagamo z ogromno konkretnih podatkov okrog 
tega kakšne so potrebe, ampak, če nimam pojma, s čim razpolagam, kaj naj pišem Ano 
Karenino številka tri. To je za moje pojme, za moje razumevanje neodgovorno. Če bo 
občina zagotovila sredstva, če bo občina imela ustrezne prostore, pa naj vam povem, od 
kar sem v tej hiši, sem se ukvarjal z neumnostjo preteklosti, spraševal sem vedno kje so 
kakšna zemljišča? Ta občina nima zemljišč. Mi je zelo žal.  
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 Od leta 2012 občina Stanovanjskemu skladu ni dala »fičnika«. Kakšno strategijo 
naj gradimo? Ogromno mladih prihaja k nam, sprašuje. Na osnovi teh vprašanj smo rekli, 
da v Prvačini, kjer je pač moja predhodnica kupila zemljišče po 88 EUR za m2, ga ne 
moremo prodati, da ga moramo uporabiti. Od tu je nastala ideja, da naredimo poseben 
razpis za osem stanovanj za mlade, visoko izobražene, ki so se vrnili v Novo Gorico, 
dobili službo, želijo ostati in se jim to da za določeno obdobje desetih let z neprofitno 
najemnino. To je ideja, to je želja in to je bilo že v prejšnji sestavi na nek način potrjeno. 
 V zvezi z Grgarjem. To zemljo so ponujali, kadar sem prišel, hodili so kar naprej 
spraševati, potem seveda, ker nimamo lastnega denarja, smo poskušali iskati varianto, 
kako priti do tega. S pomočjo projektanta iz Nove Gorice smo z minimalnimi sredstvi prišli 
do idejnega osnutka za 22 stanovanj in se prepričali, da Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, ki ima denar, hoče pristopiti zraven. Kot sem rekel, oni bi odkupili, za drugo 
polovico za ¼ bi nam dali kredit, ampak, če se hočemo prijaviti na ta razpis, moramo 
imeti gradbeno dovoljenje. Če nimamo gradbenega dovoljenja, se nimamo kam prijavljati. 
Ne samo ta nesrečni REIS, seveda so bili zainteresirani, pokazali so strašni interes, da 
bodo nekaj naredili, ko smo naleteli na ceno 90 EUR za m² je bilo konec. Goriška firma 
Ginex je isto naredila.   

Torej vidim strašanske potrebe po tem, da se nekaj zgodi, vidim strašanske 
potrebe, da nekaj naredimo, čutim tudi priložnost, vidim izhodišče, kako bi se dalo 
narediti, ampak veste, če nimate nič, s čim boste gradili. Kot sem vam rekel, koliko stane 
m² v stolpnici, ki je stara, vi to veste boljše kot jaz, 1.850 EUR. S čim? Denar, ki smo ga 
zbrali, da naredimo tisto v Prvačini, smo dobili na tak način, da smo prodali stanovanja na 
Havajih, kjer so pač prevelika in za naše družine, ki so pri nas prijavljene absolutno 
prevelika in nimajo kaj tam počenjati, ker bi morali imeti osem člansko družino, da bi 
zadostili pogojem. To je hvala bogu nadzorni svet sprejel in smo speljali. Kupovati vmes, 
kot sem vam rekel pri taki neprofitni najemnini, bi bilo neodgovorno dajati po 1.850 za m² 
stanovanja. Hvala Kristusu, očitno je nova zasedba začutila interes in potrebe in resnično 
smo prepričani, da se želi nekaj spremeniti. Če pridemo do tega, da vemo, s čim 
razpolagamo, potem se bomo pa lotili stvari. Vendar, če nimaš nič, kaj naj pišem. Saj me 
boste čez dve leti vprašali, ali si ti normalen, kaj si zapisal. Se oproščam, čustveno sem  
odgovoril na to, kar sem videl.  

Kar sem pa rekel o strategiji, ki je bila narejena. Glejte, tam je pisalo nekaj 
doktorjev, ki bi jim morali odvzeti naslov doktorata, da na osnovi vzorca 130 ljudi sklepajo 
o značilnostih populacije 34.000. Lepo vas prosim. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnica Dakskobler Maja. 
 
Svetnica Maja Dakskobler: 
Po eni strani vas sicer razumem, po drugi strani pa ne. Ker se mi zdi, da je to kot, da bi 
se recimo prijavljali na nek razpis brez vsebine, ko dobimo denar, bomo pa začeli 
razmišljati, kaj bomo pa s tem denarjem počeli. Nočem vas karkoli kritizirati, ampak 
vseeno bi se mogoče recimo uprava ali pa tudi potem mestni svet lažje odločil za 
dodelitev kakšnih sredstev, če bi z vaše strani dobili neko proaktivnost v smislu nekih 
novih recimo inovativnih modernih rešitev bivanjske problematike.  
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Saj zadruga deluje zelo aktivno in zelo, zelo perspektivno, vendar kot rečeno glede na to, 
da ne razpolagamo z zemljišči, da sem čakal ta štiri leta in sem spraševal okolje in 
prostor in da nikoli nisem dobil odgovora, kje je karkoli na razpolago, dokler nismo dobili 
tisto ob Kornu, ki je tudi po OPPN-ju opredeljeno za te namene, drugega prostora na 
žalost v Novi Gorici ni. Sam ne vem, kaj storiti. S čim naj ga kupimo? Mi smo pa v funkciji 
izvajanja stanovanjske politike Mestne občine Nova Gorica. Glejte, s tem, ko smo mi 
morali plačati komunalni prispevek za Prvačino v višini 34.000,00 EUR, sem zbral 
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podatke iz vseh drugih mestnih občin in nikjer tega ni. Zakaj se je tako odločilo leta 2014, 
nimam pojma. Stanovanjski sklad RS, ki gradi sedaj v Mariboru, v Kranju, v Novem 
mestu, v Kopru, če bo moral plačati komunalni prispevek, ne bo prišel zraven. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dobro, hvala. 
 
mag. Tomica Dumančić, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica: 
Samo še en stavek, če dovolite. Zagotovo, če se odločimo za neko akcijo, bo v dveh 
mesecih pripravljena strategija. Saj jo imam v glavi, vendar nima smisla, da vam jo tu 
razlagam kot neko mojo utopijo, ker ne vem, s čim razpolagam. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Seznam prijavljenih na razpravo je izčrpan. Imamo težave. Prijavil se je še svetnik Aleš 
Dugulin. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Mislim, da po vsem povedanem in vse kar je rečeno tu s strani direktorja, je ta služba 
slaba. Menim, da bi bilo prav, da se temu Mestnemu svetu reče: »Prosim vas, da mi 
daste nezaupnico.» Zakaj? Ker se nič ne dogaja.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj pa je seznam prijavljenih na razpravo res izčrpan.  
 Predlagam, da glasujemo o Sklepu, ki ste ga dobili v gradivu z oznako 
številka 6, in sicer vsebuje tri točke. Pod prvo točko sprejemamo Letno poročilo 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in pod drugo točko 
sprejemamo Poslovni in Finančni načrt Stanovanjskega sklada Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2019. Glasovanje teče. 
   
Od 27 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Sašo Kogovšek, Anton Kosmačin, Jožef 
Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Zahvaljujem se direktorju Stanovanjskega sklada za poročanje in prehajamo na 7. točko. 
 
 
 
7. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega 
načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Med nami pozdravljam direktorico gospo Podobnik. 
 
Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške 
Pozdravljeni vsi skupaj. Javni sklad malega gospodarstva Goriške je v letu 2018 izvajal 
dva razpisa, in sicer iz leta 2017, ki je bil objavljen v skupni višini 1.000.000,00 EUR, iz 
naslova tega razpisa smo podelili 994.700,00 EUR posojil in pa posojil iz leta 2018, ta je 
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bil objavljen konec avgusta, v višini 1.150.000,00 EUR. Trenutno še teče in iz naslova 
tega razpisa je bilo v letu 2018 podeljeno 119.000,00 EUR. Skupno smo tako v letu 2018 
podelili 1.113.700,00 EUR za področje gospodarstva, nakazali smo 100.000,00 EUR 
manj zaradi tega, ker je eden izmed posojilojemalcev potreboval malce daljši čas za 
ureditev zavarovanja. 
 Javni sklad za področje gospodarstva izvaja tri razpise, eden je investicijski 
razpis. V okviru tega razpisa smo podelili 888.000,00 EUR, nakazali 100.000,00 EUR 
manj. 386.500,00 EUR se pravi 49% je prišlo v Mestno občino Nova Gorica, slab 1 % 
6.300,00 EUR je šlo v Občino Kanal ob Soči, 108.200,00 EUR, to je 14 % je šlo v Občino 
Miren-Kostanjevica in 287.000,00 EUR 36,5 % v Občino Šempeter- Vrtojba. 

Skupna vrednost projektov, ki smo jih v bistvu podprli s posojili znaša 
2.209.000,00 EUR, tako, da je lastna udeležba posojilojemalcev v bistvu visoka 
1.421.000,00 EUR in predstavlja kar 64 %. Ti posojilojemalci zaposlujejo 101 človeka, 
napovedali pa so 37 novih zaposlitev.   
 Po namenskosti je največ denarja šlo za nakup poslovnega prostora, in sicer 
296.000,000 EUR, sledi nakup poslovne opreme v višini 248.600,00 EUR, adaptacije 
poslovnega prostora v višini 203.400,00 EUR in pa gradnja poslovnega prostora v višini 
40.000,00 EUR.  
 Kar se tiče dejavnosti podjetij, tako kot pretekla leta prevladujejo podjetja iz 
predelovalne dejavnosti, so se pa v lanskem letu po nekaj letih zatišja ponovno pojavila 
podjetja, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo in prvič smo imeli tudi podjetje, ki se 
ukvarja s kulturno dejavnostjo. 
 Drugi razpis, ki ga objavljamo, je bil razpis za razvojne projekte. V okviru tega 
razpisa je bilo razpisanih 250.000,00 EUR, podelili pa smo 150.000,00 EUR. Ta razpis je 
v bistvu zasnovan tako, da naj bi podjetjem pomagali pri financiranju razvoja novih 
izdelkov, pri nadgradnji obstoječih izdelkov, pri prodoru na nove trge, ali pa pri prodoru na 
obstoječe trge z novimi proizvodi. Kot sem povedala, smo podelili 150.000,00 EUR. Od 
tega je šlo 100.000,00 EUR v Mestno občino Nova Gorica in 50.000,00 EUR v Občino 
Šempeter–Vrtojba. Skupna vrednost projektov, ki bodo izvedena s temi sredstvi, znaša 
407.000,00 EUR, tako, da je lastna udeležba tu znašala v bistvu 257.000,00 EUR. Ti 
posojilojemalci zaposlujejo 24 ljudi. Napovedali pa so osem novih zaposlitev po končanih 
projektih oziroma tri leta po zaključku projektov. 
 Podjetje, ki prihaja iz Občine Šempeter-Vrtojba, je potrebovalo sredstva za prodor 
na nove trge, medtem, ko sta dejansko podjetji iz Mestne občine Nova Gorica sredstvi 
pridobili za prodor na obstoječe trge z novimi izdelki. Vsa tri podjetja pa prihajajo iz 
dejavnosti trgovine. 
 Lani smo potem prvič izvedli tudi razpis za mikro posojila, in sicer v višini 
150.000,00 EUR. Mikro posojila so nekakšen mix med zelo malimi investicijami in pa v 
bistvu obratnimi sredstvi. Zneski, ki jih posojilojemalci lahko tu pridobijo, znašajo od 
4.000,00 EUR pa do 25.000,00 EUR, doba odplačil je tudi relativno kratka, v bistvu štiri 
leta z vključenim letom moratorija. Od razpisanih 150.000,00 EUR, je bilo lani podeljenih 
75.700,00 EUR, in sicer 52.000,00 EUR v Mestno občino Nova Gorica in pa 23.700,00 
EUR v Občino Renče-Vogrsko. Vrednost projektov, ki bodo izvedena s temi posojili, 
znaša 105.700,00 EUR, lastna sredstva so v primerjavi s preteklima dvema oblikama 
posojil bistveno nižja, in sicer znašajo 28 % oziroma 30.700,00 EUR. Ta podjetja 
zaposlujejo devet zaposlenih, napovedali pa so šest novih zaposlitev. 25.000,00 EUR je 
bilo namenjeno nakupu materiala medtem, ko 50.700,00 EUR za investicije. Glede 
dejavnosti prihajajo iz različnih sektorjev, in sicer, trgovina, gostinstvo, predelovalna 
dejavnost in pa poslovnih storitev.  
 V Mestno občino Nova Gorica je tako skupaj v letu 2018 prišlo 538.500,00 EUR, 
za razvojne projekte 100.000,00 EUR, za investicije 386.500,00 EUR in pa za mikro 
posojila 52.000,00 EUR. Tudi v mestni občini prevladujejo predelovalne dejavnosti. 
Največ denarja je šlo za nakup poslovnega prostora 146.000,00 EUR, 143.400,00 EUR je 
šlo za adaptacijo poslovnega prostora, 124.100,00 EUR za nakup opreme, 25.000,00 
EUR za nakup materiala in 100.000,00 EUR za povečanje prodaje.  
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 V letu 2018 smo izvedli tudi razpise za kmetijstvo, in sicer tudi tu sta bila dva. 
Zaključili smo z razpisom iz leta 2017, in sicer smo nakazali 43.100,00 EUR dvema 
posojilojemalcema, ki sta potrebovala malce več časa za ureditev zavarovanja. Objavljen 
je bil nov razpis v višini 300.000,00 EUR in podeljenih 289.800,00 EUR, tako, da je bilo 
skupaj v letu 2018 kmetijstvu podeljenih 332.900,00 EUR in tudi nakazanih ravno toliko. 
 V Občino Brda smo nakazali 140.500,00 EUR 42%, v Mestno občino Nova Gorica 
152.600,00 EUR, to je 46%, 12% oziroma slabih 40.000,00 EUR je pa šlo v Občino 
Kanal. Skupna višina projektov, ki bodo izvedeni s temi posojili, pa znaša 485.000,00 
EUR. Lasna udeležba kmetov je 152.500,00 EUR. Večina denarja je bila namenjenega 
za nakup opreme, in sicer 292.900,00 EUR, 40.000,00 EUR pa za adaptacijo prostorov. 
Kar se tiče dejavnosti, se kmetje ukvarjajo z različnimi, prevladujejo pa vedno 
vinogradniki in vinarji in tako je bilo tudi letos. Vinogradništvu je bilo namenjeno 
230.400,00 EUR. Iz Nove Gorice smo nakazali kmetom 139.400,00 EUR in tudi v mestni  
občini prevladujejo vinogradniki. Večina denarja je bila nakazana za nakup opreme, 
40.000,00 EUR pa v bistvu za adaptacijo. 
 Če na hitro pregledamo še pretekla štiri leta. Kar se tiče področja gospodarstva, 
smo razpisali 5.200.000,00 EUR, podprli smo 104 projekte, ki so napovedali 160 novih 
zaposlitev. V mestni občini smo podprli 55 projektov in nakazali 2.357.700,00 EUR. Na 
področju kmetijstva smo razpisali 972.500,00 EUR in podprli 36 projektov, od tega 15 v 
Mestni občini Nova Gorica kamor smo nakazali 363.800,00 EUR. 
 Bilance vodimo po načelu denarnega toka, tako, da smo leto zaključili z 
zmanjšanjem sredstev na transakcijskem računu v višini 75.000,00 EUR, in sicer 
25.000,00 EUR na račun kreditov kar pomeni, da smo dali več kreditov, kot pa smo dobili 
vračil noter in 50.000,00 EUR na račun poslovanja. 
 Kar se tiče leta 2019, načrtujemo ponovitev razpisov kot v letu 2018 s tem, da 
bomo za gospodarstvo namenili 1.100.000,00 EUR. Spremenili smo dobo odplačevanja, 
in sicer prilagodili smo potrebam podjetnikov od 3 do 9 let z možnim letom moratorija. Kar 
se tiče razvojnih projektov, kar smo sedaj šli v bistvu na razvojno poslovanje, smo tu 
podaljšali to dobo. Prej smo imeli tu 5 let, sedaj smo šli tudi tu na 9 let, ker smo povečali 
možni znesek posojila na 100.000,00 EUR. 
 Kar se tiče mikro posojil, smo spremenili samo dobo odplačevanja od 3 do 6 let, 
ker se tu pojavljajo predvsem mali podjetniki, ki jim je vsako leto pri odplačilu izredno 
pomembno. Načrtujemo tudi nov razpis za kmetijstvo, in sicer v višini 400.000,00 EUR. 
Zaradi tega, ker smo zaznali, da so potrebe bistveno večje kot pa smo jih do sedaj opazili 
oziroma kot smo imeli  sredstev za ta namen, hkrati pa smo sploh na račun briške občine 
kjer so velike potrebe po urejanju dopolnilne dejavnosti oziroma kapacitet za turizem 
povišali na višji možni znesek posojila, in sicer iz 40.000,00 EUR na 60.000,00 EUR.  
 Letos načrtujemo, da bomo zaključili z znižanjem sredstev v višini 790.000,00 
EUR, in sicer 93.000,00 EUR na račun poslovanja, 697.000,00 EUR pa na račun danih 
kreditov. Toliko. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Najprej predajam besedo odboru za gospodarstvo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške za leto 2019. O tem predlogu je odbor za gospodarstvo 
razpravljal in soglasno glasoval za oba predloga in oba predloga tudi daje mestnemu 
svetu v potrditev. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ostali odbori tega niso obravnavali, zato odpiram razpravo.  
 Prijavil se je svetnik Robert Golob. 
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Svetnik dr. Robert Golob: 
Dovolil si bom eno primerjavo med prejšnjo točko in to točko. Če imamo na 
Stanovanjskem skladu zelo slabo učinkovito delujoč sistem, imamo na tem skladu 
izjemno učinkovito delujoč sistem. Tako, da s tega vidika vam gre delitev denarja 
fantastično od rok, kar je vaše osnovno poslanstvo. S tega vidika nimam nobene 
pripombe. Bi pa rad vseeno imel najprej dve vprašanji, potem bi postavil še eno tezo.  
 Zanima me, ker sem vas poslušal vedno, ko ste govorili o tem kakšni naj bi bili cilji 
dajanja posojil, se pravi, kaj so obljubili posojilodajalci, ste vedno govorili v pogojniku, naj 
bi ustvarili toliko delovnih mest. Tako, da me zanima, koliko so ti, ki so posojila jemali, 
prvič, kakšno imamo dobesedno sleditev, ali odpis terjatev iz vidika neizpolnjevanja in pa 
ta je lažji, ker vem, da je tudi podatek zapisan v poročilu, drugič, kako je z delovnimi 
mesti. Ali imate za ta delovna mesta, ki naj bi bila ustvarjena na podlagi teh posojil,  
statistiko in spremljate, ali so dejansko ustvarjena in najpomembnejše kakšne plače imajo 
ljudje, ki so zaposleni na teh delovnih mestih. To je vprašanje.  

Bi pa kasneje razvil tezo, ko bom dobil odgovor, ker ne bi želel špekulirati naprej. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlagam, da zberemo še kakšno vprašanje, če je in potem bom dal besedo. Boste kar 
vse skupaj združili v odgovore. Vidim, da ni drugih vprašanj, tako, da vam kar predajam 
besedo. 
 
mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške: 
Kar se tiče odpisa terjatev. Terjatve, ko bo vse zaključeno, bodo odpisane približno v eno 
letnem vložku ustanoviteljev, to je 233.000,00 EUR. To bo odpisano na račun 25 letnega 
poslovanja, ker v bistvu sem sama dobila neko zatečeno stanje, so zadeve, ki se vlečejo. 
Ampak mislim, da to ni slab podatek. 
 Drugo vprašanje je bilo glede zaposlitev. Torej, kar se tiče podjetij, odkar sem  
prišla na sklad - zadnja tri leta jim sledim, koliko zaposlujejo in bom rekla tako, da 80% se 
držijo tega, kar napovejo. Drugo vprašanje kar se tiče višine plač - tu je pa od žalosti do 
veselja. Tako.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
Sedaj bi pa razvil tezo do konca. Še enkrat, imamo… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Samo prijavite se na repliko. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
Oprostite. V bistvu imamo zelo učinkovit sistem - 250.000,00 EUR pri zneskih, ki jih 
obračate, verjemite mi, da je zelo v redu. Tudi, če je zapuščina preteklih let. To je zelo 
majhen delež odpisanih terjatev. Se pravi, imamo sistem, ki deluje, kar pomeni, da imajo 
tudi dobro kontrolo, tisto kar je zagotovo manjkalo. Zato sem spraševal, če je delovno 
mesto kriterij, ker mislim, da je sedaj nastopil čas, ko bi morali pri kriterijih, ne samo pri 
razvojnih projektih, ampak pri vseh projektih postaviti, da ima prednost ali pa da je celo 
izključujoč pogoj višina dodane vrednosti na zaposlenega. Bom direkten. V tej državi si 
naši sodržavljani in sodržavljanke ne zaslužijo delovnih mest z dodano vrednostjo 20 ali 
30 tisoč evrov. In si ne zaslužijo minimalnih plač in ni nobene potrebe, da mi z javnimi 
sredstvi podpiramo tiste delodajalce, ki na koncu izkoriščajo ljudi z minimalnimi plačami in 
bi bil skrajni čas, da to preprečimo. Vsaj pri javnih sredstvih.  
 Ker sedaj govorimo o tem, da take delodajalce tu mi sofinanciramo. Tudi če nam 
bo kakšno leto ostal denar, je boljše kot da spodbujamo še naprej to vzdrževanje 
dobesedno tlake pri teh zelo dobrih delodajalcih. Dajmo narediti en zgled naprej v smislu, 
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da hočemo res razvojno naravnana delovna mesta in  da bomo podpirali samo tiste, ki 
bodo en del denarja, ki ga bodo ustvarili, prelili tudi svojim zaposlenim. Ne da so samo 
besede. Tu imamo direkten mehanizem, kjer to lahko naredimo. Tako, da vzemite ta 
poziv zelo resno in ga dajte vgraditi v razvojne plane.  
 Druga stvar, ki me moti osebno je namembnost. Tri četrt zelo čez palec 
namembnosti tega denarja gre v zidove. Dodatne gospodarske vrednosti se ne ustvarja z 
zidovi. Ali veste komu ustvarjamo vrednost z zidovi? Lastnikom, ki pridejo poceni do 
nepremičnin, ki potem karkoli se že z njimi zgodi. Na noben način s tem ne ustvarimo 
dodatne vrednosti. Sam bi eksperimentiral in bi v letošnjem letu ne naredil nobenega 
razpisa za nepremičnine razen, če ne bomo imeli zadaj zelo visoke dodane vrednosti, kar 
se mora vedeti, da turizem kot je briški, lahko ustvari tudi z nepremičninami. Ampak samo 
tam. Drugje zelo težko.  

Tako, da sem vas malo izzval, vendar verjamem, da ste sposobni izpolniti ta izziv 
zato, ker imate zelo dober mehanizem in je škoda, da tako dobro naoljen mehanizem 
uporabljamo v resnici po nepotrebnem za slabe namene. 
 
mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške: 
Ali lahko samo dam povratni komentar? Bom zelo kratka. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Da. Izvolite.  
 
mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške: 
Sicer se z vami povsem strinjam, je pa tu treba še nekaj drugega vedeti, in sicer pri nas 
se velikokrat prijavijo tudi samostojni podjetniki, kar je povezano z odgovorom na nizko 
dodano vrednost, ker oba veva, da kjer se da, ljudje pač optimizirajo. Da, žal je življenje  
takšno.   
 Druga zadeva. Kar se tiče nepremičnin oziroma razvojnih projektov. Da, ampak za 
razvojne projekte mi potrebujemo čas, da jih ljudje spoznajo oziroma, da se med 
podjetniki v bistvu primejo. V bistvu mi sedaj delamo na tem, da bi čim bolj s promovirali, 
da bi ljudje sploh videli kakšna dodana vrednost je v tem posojilu, ker kot ste dejansko 
videli je trenutno samega povpraševanja malo. To bi bilo vse. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Robert Golob. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
Saj ne vem, mogoče bi bilo bolje, da bi bil tiho. Ponosen sem na to, da plačujem vse 
davke in sem ponosen na to, da moji zaposleni plačujejo vse davke in zato se bom pač 
boril, da jih bodo tudi vsi ostali. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razprava je še odprta in ker ni razpravljavcev jo zapiram.  
 Predlagam, da glasujemo o sklepu pod zaporedno številko 7. Sklep je v več 
točkah. Bom samo povzel, kar sprejemamo. Sprejemamo Letno poročilo Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške, potem pokritje presežka odhodkov nad 
prihodki, potrjujemo poslovni in finančni načrt javnega sklada, potrjujemo vplačila 
namenskega premoženja in potrjujemo plačila sredstev za delovanje javnega 
sklada. Glasovanje teče. 
  
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
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Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, 
Ana Zavrtanik Ugrin.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Zahvaljujem se ge. Iris Podobnik.  

S tem prehajamo tudi na naslednjo točko, in sicer 8. točko. 
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega 
parka, d. o. o., v letu 2018 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlagam, da še to točko naredimo pred pavzo. H govornici vabimo direktorico 
Primorskega tehnološkega parka, Tanjo Kožuh. Dobrodošla. 
 
Poročevalka: mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka, d. o. 
o., Nova Gorica 
Lep pozdrav vsem. Naše letno poročilo ste dobili v gradivu, zato sem se odločila, da bom 
te minute, ki so mi bile dodeljene, namenila predstavitvi Tehnološkega parka in njegovih 
ključnih razvojnih faz, ker se mi zdi to pomembno. Danes se prvič predstavljamo v novi 
sestavi mestnega sveta.   

Tehnološki park je bil ustanovljen leta 2000, in sicer z namenom, da se vzpostavi 
pogoje, ki bodo spodbudni za nastajanje, razvoj in rast zagonskih podjetij. S tujko tem 
podjetjem rečemo start up podjetja. Gre za posebno skupino podjetij, namreč start up 
podjetja niso vsa novoustanovljena podjetja, ampak samo tista, ki razvijajo nove izdelke 
in storitve z visoko vsebnostjo lastnega znanja, ki so že od samega začetka namenjena 
mednarodnemu trgu in katerih nosilci, večinoma lastniki in ožje ekipe imajo velike 
ambicije, da razvijejo hitro rastoče podjetje, ki bo v prihodnosti zaposlovalo in tem 
podjetjem primarno kreiramo pogoje za delovanje.  
 V prvih letih poslovanja pa se je Tehnološki park ukvarjal predvsem s tem, kako 
zagotoviti prostorske kapacitete za naselitve podjetij. Mestna občina Nova Gorica in 
Občina Šempeter - Vrtojba sta se v letu 2003 odločili za nakup takratnega carinskega 
skladišča v Vrtojbi, ki je bil potreben temeljite prenove. Ta prenova je potekala v dveh 
fazah, obakrat s pomočjo evropskih sredstev. V drugi fazi je za ta sredstva kandidiral 
Tehnološki park, pridobil približno 38 %, za preostanek pa se je zadolžil za nekaj več kot 
2 milijona evrov. To posojilo odplačuje Tehnološki park še danes in bo pač poteklo 
približno ob polovici leta 2022.  
 Naslednji izziv je bil napolniti te prostore. 2007 je bil objekt prodan v celotnemu 
namenu in ravno takrat smo bili pred gospodarsko krizo. Na eni strani je Tehnološki park 
zabeležil izjemen porast števila novih inkubirancev, kar se vidi tudi v naših tabelah v 
poročilu, ki smo ga predložili, vendar pa so v tistem času podjetniki prihajali večinoma 
zaradi nuje, ne pa zaradi tega, ker bi na trgu prepoznali priložnost. S temi podjetniki se je 
v večini zgodilo to, da po nekem času niso bili več v stanju plačevati svojih obveznosti in 
med drugim tudi ne najemnine in takrat je imel Tehnološki park res izjemno hude težave 
kako odplačati posojilo. 
 Ob polovici leta 2012 sem vodenje Tehnološkega parka prevzela sama in takrat 
smo se z ekipo, ki je štela skupaj štiri ljudi odločili, da želimo razviti vrhunski start up eko 
sistem v naši regiji, da želimo postati eden najboljših Tehnoloških parkov in zgled dobre 
prakse tako v Sloveniji kot v tujini, zato smo se lotili temeljite prenove programov. Med 
prvimi v Sloveniji smo začeli prilagajati in prevzemati programe vitkega in agilnega 
podjetništva, ki so bili razviti na uglednih univerzah v tujini. Odločili smo se pa tudi, da 
bomo delali vrhunsko, da bomo za izvajalce naših programov najemali najboljše 
predavatelje, da bomo za mentorje angažirali najboljše podjetnike z lastnimi izkušnjami in 
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da bomo iskali povezave doma in v tujini, ki bi našim podjetnikom lahko pomagali pri 
razvoju svojega posla. 
 Naš cilj je podjetnikom dati ključno znanje, mentorstvo in povezave. Seveda pa 
smo takoj ugotovili, da za tako velike načrte nimamo dovolj financiranja, zato smo se lotili 
iskanja primernih evropskih projektov, se vključevati v konzorcije in v lanskem letu lahko 
rečem, da nam je uspelo tisto, kar smo si želeli. Neposredno za razvoj podjetij smo samo 
v lanskem letu namenili približno 350.000,00 EUR. Tu noter niso vštete naše plače in 
naši stroški delovanja. V primerjavi s celotnim proračunom so ta sredstva, ki smo jih dobili 
iz evropskih virov v lanskem letu, predstavljala 85% vseh virov financiranja, preostali del 
tri občine soustanoviteljice in nekaj sponzorjev iz gospodarstva. Večinoma so to naši 
nekdanji člani. 
 Naj povem še to, da smo prihodke iz evropskih sredstev v lanskem letu podvojili 
napram predhodnemu letu, v primerjavi z letom 2016 pa potrojili. Seveda je to za nas kot 
Tehnološki park pomenilo tudi svojevrsten finančni izziv, kako vse to s financirati. Namreč 
tisti, ki poznate kako delujejo evropski razpisi, veste, da je potrebno aktivnosti realizirati, 
jih poročati, prihodke knjižiti v tekočem letu, medtem, ko likvidna sredstva pridejo z 
zamikom leta ali leta in pol. Zato smo seveda tudi v lanskem letu izvedli dva ukrepa. 
Najeli smo premostitveno posojilo na eni strani, na drugi strani pa minimalizirali vse 
stroške, ki niso bili neposredno vezani na izvajanje teh aktivnosti.  
 Kljub vsemu pa smo vsa tri leta zapored poslovali z bonitetno oceno trojni A in v 
lanskem letu dobili tudi certifikat Zlate bonitetne odličnosti, na kar smo seveda tudi zelo 
ponosni. 
 Preden pač povem, da smo še bolj ponosni na naše start upe, pa je le prav, da 
predstavim tudi področje delovanja, v katerega vlagamo že 16 let, in sicer razvoj 
podjetnosti mladih. Na tem področju smo v Sloveniji pionirji uvajanja tovrstnih aktivnosti v 
vse tri smeri izobraževanja, in sicer od osnovne šole, preko srednješolcev do študentov in 
te aktivnosti smo združili pod blagovno znamko POPRI, ki jo verjamem da marsikdo 
izmed vas pozna. POPRI je bil v letu 2016 tudi nacionalni zmagovalec za Evropsko 
nagrado za spodbujanje podjetnosti. 
 Za konec kar sem že prej napovedala. Naši start upi so tisti, ki nam dajejo 
motivacijo in zagon. Ker smo se prej pogovarjali o številu delovnih mest, lahko povemo, 
da je pet najboljših start up podjetij, ki so mlajša od pet let, v teh petih letih ustvarilo 42 
novih zaposlitev večinoma za mlade izobražene kadre. Res je, da v start upih v začetku 
niso ravno najboljše plače, ker vsi vlagajo v razvoj podjetja, ampak kasneje se to popravi. 
 Včeraj in predvčerajšnjim je v Mariboru potekala največja podjetniška konferenca 
Jugovzhodne Evrope PODIM. Na tej konferenci vsako leto izberejo start up leta. Letos je 
bilo tako kot vedno pet finalistov, med temi finalisti smo imeli dva start upa iz našega 
Tehnološkega parka KOBI in OLLO. V okviru te konference je včeraj potekal tudi posebej 
izziv pred investitorji. Samo pet start upov se je lahko predstavilo mednarodnim zasebnim 
investitorjem, za to se je potegovalo več kot 160 start upov iz 33 držav iz Evrope. Med 
temi petimi start upi, ki so dobila priložnost je bil spet naš start up KOBI. To vam govorim 
zato, ker prihajamo iz okolja, ki je glede na kritično maso podjetnikov, študentov, podjetij 
precej manjše kot recimo Ljubljana ali Maribor, vendar sem prepričana, da so tudi naši 
rezultati dela posledica tega, da imamo dobre start upe. Hvala lepa. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala direktorica. Vsebino točke je obravnaval odbor za gospodarstvo, predsednica 
Damjana Pavlica.  
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo na predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega 
tehnološkega parka v letu 2018 nima pripomb. Mestnemu svetu Mestne občine Nova 
Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega 
tehnološkega parka, d.o.o., v letu 2018 sprejme.  
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Spoštovana direktorica, meni se zdi odlično, da ste se odločili za tak način predstavitve, 
poročilo smo si pogledali.   

V imenu Liste Mateja Arčona čestitam tako celotni ekipi kot tudi vam osebno, ker 
delate res dobro in v bistvu vas ne pohvalimo prvič, ampak smo vas praktično vsako leto. 
Prav ti zadnji podatki, ki ste jih predstavili, kažejo, da ste res na pravi poti in predvsem, 
da verjamete v to, da se trudite in da ste predani in da vam je mar. Hvala in uspešno 
naprej. 
 
mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka, d. o. o., Nova 
Gorica: 
Lahko rečem samo hvala. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Robert Golob. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
Saj obljubim, da po pavzi bom šel.   

Če smo imeli prej en primer neučinkovitega sistema, en primer učinkovitega 
sistema, ki pa je deloval na račun tudi konstantnih javnih dotacij, imamo sedaj en primer, 
ko je ena oseba prevzela v roke sistem v razsulu brez javnih dotacij, ampak zares v 
razsulu, ga je spravila najprej finančno k sebi in sedaj še osvaja Evropo z njim. Škoda, da 
nimamo več Tanji, da bi lahko klonirali, da bi jo dali še kam drugam.  

Takega primera v Novi Gorici se v resnici ne spominjam, da imamo še kakšnega 
in je zaradi tega prav, ne glede na to, da jo vsako leto pohvalimo, da v tem mandatu to 
tudi naredimo in tudi vemo, zakaj jo hvalimo in ne zato ker je to inercija, ker ima dobre 
rezultate, ampak, ker je do teh rezultatov prišla sama s svojo ekipo s trdim delom. Ne z 
jamranjem v mestnem svetu, da rabi več denarja in da ima strategijo v glavi.  

Tisto kar pa moramo vsi vedeti, da vsi uspehi, ki jih Primorski tehnološki park ima, 
niso ostali neopaženi tudi v Sloveniji in da obstaja velika nevarnost, ne bom rekel težnja, 
da jih tudi Primorskemu tehnološkemu parku nekdo ukrade. Tu pa bo potrebovala 
direktorica in ekipa pomoč, tudi politično. Tako, da ne bi potem gledali čudno in se 
spraševali, kako se je to zgodilo, če vsi verjamemo, da to kar počnejo je res nekaj 
edinstvenega in želimo, da to kar je edinstveno, ker je zrastlo v Novi Gorici, v Novi Gorici 
to tudi ostane in dajmo potem tudi podporo na vseh ostalih nivojih, kjer jo potrebujejo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnica Zavrtanik Ugrin. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Repliciram svetniku Golobu. Nikakor nismo pohvalili po nobeni inerciji, ne vem, od kje 
vam to. Pohvalili smo jo zato, ker tako iskreno mislimo in pohvalili smo dejansko delo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še moja majhna pripomba. Čisto brez finančnega sodelovanja mestne občine tudi v tem 
primeru ni šlo.  

Pa morda še sam dodam eno majhno vprašanje. Start upi, gre za začetek neke 
podjetniške poti. Zanima me, kako je s fizičnim ostajanjem takšnih podjetij in zaposlenih v 
naši regiji. Ali se tudi odločajo za to, da tu permanentno postavijo sedež, ali ne?  

Predlagam, da dam besedo še kolegu Sebastjanu Komelu in potem na koncu 
odgovorite še na morebitno vprašanje drugih svetnic in svetnikov. 
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Svetnik Sebastjan Komel: 
Tudi sam bi vas rad zelo pohvalil. Kot sta rekla moja predhodnika so rezultati res 
zavidanja vredni. Predvsem je meni padlo v oči to razmerje virov financiranja, v zadnjih 
štirih letih ste sredstva občine iz 46 % zmanjšali na 16 % oziroma povečali sredstva 
projektov, sponzorstev in donacij, kar pomeni, da ne čakate tako kot mnogi drugi zavodi 
žal samo na sredstva, ki vam jih dajejo občine.  

Tako, da res hvala za to, da vodite ta zavod tako, kot ga vodite. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če ni več prijavljenih na razpravo dajem besedo. 
 
mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka, d. o. o., Nova 
Gorica: 
Najprej se zahvalim dr. Robertu Golobu za njegov prispevek in hvala za vaša vprašanja.  

Podjetja, ki se ustanovijo v Tehnološkem parku oziroma v naši okolici, ker nimajo 
vsi sedeža v prostorih Tehnološkega parka, ostanejo tu. Tudi tista, ki imajo lastnike, saj 
ima namreč približno 40% podjetij v Tehnološkem parku lastnike iz Italije oziroma 
investitorje iz drugih držav, tudi iz Izraela in Silicijeve doline. Zato, ker tu zaposlujejo 
kader iz lokalnega okolja, ker v ožji menedžment vključujejo ljudi iz našega okolja in ki si 
želijo, da se pač tu razvijajo zadeve. Res pa je, da včasih kateri start up, ki zelo hitro 
raste, mora postaviti kakšno svojo enoto tudi v kakšni tuji državi, predvsem kadar gre za 
vzpostavljanje prodajne mreže. Imamo pa tudi obraten primer, ne samo Italijanov. Veste, 
da imamo Coworking že od leta 2013. V Tehnološkem parku smo bili prvi na Goriškem, ki 
smo ga vzpostavili. Danes smo v Coworking prostoru več mesecev gostili eno podjetnico 
iz ZDA, enega podjetnika iz Brazilije in enega Nizozemca. Vsi trije se po nekaj mesecih 
odšli nazaj v svoja okolja, ampak so nam že sporočili po elektronski pošti, da se vračajo, 
ker jim je bilo to okolje prijazno in s podjetniškega vidika spodbudno. 
 Kar se tiče pa virov financiranja, moram povedati, da normalno se sredstva, ki jih 
dobimo od treh občin solastnic, v teh letih niso spreminjale, spreminjala se je samo 
količina sredstev, ki smo jih dobili iz  evropskih virov. Sredstva, ki jih investirajo občine v 
aktivnosti, ki jih izvajamo so pa nujno potrebna. Zakaj? Zato, ker predvsem za področje 
razvoja spodbujanja podjetnosti mladih na trgu ni dovolj priložnosti, kjer bi lahko mi ta 
sredstva dobili. To področje, da mladež od osnovne šole naprej spodbujamo k 
razumevanju procesov reševanja konkretnih problemov ljudi in družbe z vključevanjem 
trgov, ovrednotenja stroškov in načina, kako se ljudem in po kakšni ceni to lahko proda, 
je pa ključno zato, ker dobijo ti mladi kompetenco podjetnosti, ki jo potrebujejo, ne samo, 
če se bodo v prihodnosti odločili za kariero podjetnika, ampak tudi, ko bodo iskali 
zaposlitev. Podjetnike posameznike rabimo vsi v gospodarstvu in v javni upravi. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Tudi sam se pridružujem mojim predhodnikom, vse čestitke, razvidno je, da delate in tudi 
imate rezultate. Rad bi mogoče k predhodnim razpravam dodal še nekaj.   

Tudi za naslednjo finančno perspektivo zelo dobro kaže, za inovacije in razvoj 
bodo še sredstva. Imate eno čudovito področje, ki se obeta tudi za naslednjo finančno 
perspektivo, tako, da boste na dosedanjih izkušnjah in dobremu delu lahko nadgrajevali z 
evropskimi sredstvi tudi v prihodnje. Stanovanjska politika vi za vi, kot smo že slišali 
danes primerjave, je pa eno področje, ki ni bilo v nekih drugih sferah nikoli financirano iz 
evropskih sredstev. Vam pa vse čestitke in dobro delo še naprej.   

Vsekakor bi si želel mogoče razprave še na področju turizma. Videl sem 
konkretno, da je bil eden od projektov tudi Doživetje na Gradu Rihemberk - interaktivna 
zabava za celo družino. Naveden je v poročilu na 16. strani in bi si želel pač se seznaniti 
z njim. Start up izziv na Gimnaziji Nova Gorica. Dobro, to je res. Tako, da bi mogoče tudi 
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na področju turizma še kaj razvijali v tej smeri, ali pa, če bi se seznanil s tem projektom, 
bi zadevo pozdravil.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali želite odgovoriti? 
 
mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka, d. o. o., Nova 
Gorica: 
Bom odgovorila. Sedaj delamo z mladimi predvsem na razvoju podjetnega razmišljanja. 
Mladi prihajajo do različnih idej, se pa še vedno tako zgodi v izobraževalnem procesu, da 
se potem ne odločajo nadaljevati s tem procesom. Morajo namreč zaključiti 
izobraževanje, hkrati pa naša zakonodaja tudi ni najbolj prijazna do tistih, ki se še šolajo 
in ustanovijo podjetje, ker jim potem pač določene pravice odvzamejo. Tako, da dejansko 
je bil to proces zgolj zaradi podjetnega načina razmišljanja.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravljavcev ni več. 

Predlagam glasovanje o Sklepu pod številko 8, in sicer, da se je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica seznanil s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega 
parka, d.o.o., v letu 2018, z datumom marec 2019. Glasovanje teče. 
  
Od 27 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert Golob, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ura je 17.13 minut, predlagam pavzo in ponovno nadaljevanje seje ob 17.30 uri.  
 
Ugotavljam, da smo ponovno sklepčni in nadaljujemo 5. sejo mestnega sveta s točko 9. 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne 
agencije Severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica, za leto 2018 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam direktorju agencije Črtomirju Špacapanu in ga pozdravljam seveda v 
naši hiši. 
 
Poročevalec: Črtomir Špacapan, direktor Regijske razvojne agencije Severne 
Primorske, d. o. o., Nova Gorica  
Hvala lepa g. župan, svetnice in svetniki.  

Na kratko bom poskušal predstaviti finančno perspektivo Evropske unije, kajti na 
Regijski razvojni agenciji se v glavnem ukvarjamo s črpanjem sredstev iz Evropskih 
skladov. Moram reči namreč, da smo v tem trenutku zelo uspešni. Namreč, ne glede na 
to, da se ta finančna perspektiva počasi bliža koncu, verjetno bo podaljšana zaradi 
znanih vzrokov, je bila vsaj za našo regijo zelo uspešna. Pridobili smo iz neposrednih 
spodbud 40 milijonov evrov. Od tega je dobila Mestna občina Nova Gorica 2.700.000,00 
EUR za poslovno cono Meblo, za protipoplavne ukrepe 300.000,00 EUR in za vlaganje v 
vodni sektor 2 milijona in pol, skratka skorajda 5 milijonov in pol sredstev. Zakaj 
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poudarjam to? To ni naša zasluga, ampak za pridobiti ta sredstva je potrebno narediti 
regijski razvojni program, ki je zelo obsežen in zahteven dokument. Brez tega se teh 
sredstev ne da črpati. 
 Mi pripravljamo že nov program za novo finančno perspektivo, ki je pa odvisna 
seveda od političnih razmer Velike Britanije in tako naprej. Upam, da se ne bo zavlekla, 
kajti ta finančna perspektiva se bo končala v letu 2022.  
 Glede na to, da je bila prej razprava o kolesarskih poteh, kolikor sem spremljal, bi 
v nadaljevanju povedal vsaj nekaj besed okrog tega, ker se s tem tudi mi intenzivno 
ukvarjamo. V kolesarske poti je bilo v zadnjem obdobju vloženega veliko denarja. Kot 
veste, je bila tudi ta tema danes že na dnevnem redu, to je brv čez Sočo v Solkanu. 
Zgrajena je bila tudi celotna trasa od Solkana do Plavi z evropskimi sredstvi in 
pričakujemo, da bo dokončana trasa do Bovca. Namreč, v tem programu za razvoj regij 
je približno 5 milijonov evrov namenjenih tudi izgradnji, dokončanju kolesarske poti. V 
kolikor bo seveda zgrajen ta most, potem imamo povezavo nekje do Krasa. Šempeter se 
tudi intenzivno ukvarja s tem. Če ste videli, je sedaj zgradil kolesarsko pot do Bazare in 
bo nadaljeval tudi naprej in tudi proti Krasu je trasa že dorečena. 
 Žal moram reči, da je res prišlo tu do neke zmede. Nekaj časa se pač ni vedelo, 
kdo ureja te kolesarske steze po Sloveniji, vendar se je sedaj ministrstvo nekako zbralo in 
začenja sistematično urejati te poti. Problem je seveda trasa po Vipavski dolini, ker ta 
trasa ni umeščena v mednarodno progo, ali pa recimo kolesarsko pot Bike train in jo bo 
treba še politično, če lahko tako rečem, umestiti, ampak tudi tu je načrtovano, da bo do 
Vipave preko seveda Oseka, Šempasa, Ozeljana in pa seveda teh krajev potekala tudi 
vzporedna kolesarska pot z regionalno cesto, ki vodi od Nove Gorice do Ajdovščine. 
Tako, da tudi ta je v planu. Res pa je, da se bo verjetno malo zavlekla.  
 Pričakujemo, da bo država v naslednjem finančnem obdobju vložila veliko denarja 
v kolesarske poti, kajti to je tudi strategija trajnostnega razvoja, kjer se predvsem vlaga v 
alternativne vire energije, se pravi v naš nožni pogon, če lahko tako rečem na kolesih in 
pa seveda tudi na program elektrifikacije. Mi imamo trenutno tudi tri projekte na področju 
elektromobilnosti. Kot verjetno veste je Evropska unija postavila določene roke, v katerih 
se bo morala vsaka država prilagoditi strategiji nizko ogljične družbe, zato postavljamo 
tudi polnilnice za električna vozila tudi v mestni občini. Z mestno občino se bomo verjetno 
dogovorili z oddelkom za družbene dejavnosti, da bomo posodili ali pa donirali tudi 
električni avtomobil za pomoč na domu. Kajti tudi to smo pridobili iz enega projekta. 
 Kar se tiče strateških projektov, moram povedati, da smo bili na razpisu, ki je bil 
med Slovenijo in Italijo uspešni. Tam so bili pridobljeni trije projekti, in sicer VISFRIM, 
GREVISLIN in pa tako imenovani Ribiški projekt. Mi smo vodilni partner na projektu 
GREVISLIN. Gre za ureditev ali pa sanacijo reke Vipave pred poplavami. V GREVISLINU 
je vključena tudi info točka na gradu Rihemberk in pa proti poplavni ukrepi v dolini 
Vipave. Ta projekt je vreden tri milijone evrov, projekt VISFRIM tudi tam nekje okrog in  
Ribiški projekt še nekoliko več, tako, da je prav za prav za to področje v našem okolju, ne 
govorimo tu seveda, ker Vipava teče od Vipave do izliva v Sočo, na voljo kar okrog 12 
minjonov evrov. 
 V projektu Cona Kona, mi mu pravimo Cona, Italijani mu rečejo Kona, ki ga 
vodimo mi za Vodovode in kanalizacijo in za Irisacquo iz sosednje Gorice je predvidena 
tudi delna sanacija potoka Koren, predvsem kar se tiče monitoringa in pa seveda 
protipoplavnih ukrepov, ki so bili deloma že zagotovljeni. Danes smo imeli tudi sestanek 
na organu upravljanja v Trstu in so zelo pohvalili potek tega projekta, poleg tega pa so 
Vodovodi in kanalizacija in pa Irisacqua prijavili še en projekt na zadnji razpis tudi za 
ureditev proti poplavnih ukrepov v somestju obeh mest. Upamo tudi, da bo ta tudi potrjen. 
Rezultati bodo znani nekje oktobra. 
 Kar se tiče še na kratko o programu, ki je bil zastavljen skupaj z upravo Mestne 
občine Nova Gorica. Moram povedati, da je tisto, kar smo si nekako zastavili, relativno 
dobro uresničeno. Namreč, kot sem že povedal, v denarju za razvoj regij je bila uvrščena 
poslovna cona Meblo vzhod.  
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Pri oblikovanju Zavoda za turizem se je nekoliko zalomilo. Namreč, ko je bila 
oddana prijava za sredstva za ustanovitev Zavoda za turizem je bila narejena neka 
napaka. Moram povedati, da nismo delali mi te dokumentacije, da bomo poskušali pač 
rešiti ta denar, ne gre za malo, gre za 300.000,00 EUR. Enkrat sva bila z g. županom že 
pri ministru, prav za prav pri državni sekretarki in upam, da bodo ta razpis kljub vsemu 
ponovili.  
 Potem pri postopnem urejanju gradu Rihemberk je bila ta prioriteta vhodni stolp 
prva faza. To smo prijavili v program projekta RESTAURA, ki je bil tudi odobren in v 
katerem je tudi Mestna občina Nova Gorica.  
 Kot sem povedal je mreža kolesarskih poti tudi v izdelavi, tako, da to zastavljeno 
nalogo smo tudi uresničili, ali pa jo uresničujemo.  

Potem sta tu še dva projekta, za katera se trudimo, in sicer Muzej aleksandrink v 
Prvačini, da bi seveda odkupili, vendar je problem v tem, da denarja iz Evropske unije za 
sam odkup večinoma ni, gre bolj za to, da se objekti uredijo, ali pa, da se vanje vdihne 
neka vsebina, ki jo tu že imamo in bomo poskušali tudi za to dobiti nekaj denarja in pa 
ureditev Potarjeve hiše v Taboru. Ta naj bi šla skozi program LAS. 
 Moram pohvaliti tudi program LAS. To je za  razvoj podeželja. Mi smo do sedaj 
objavili že tri razpise, sedaj bomo imeli še dva, eden je ravno odprt. Računam, da bomo 
jeseni ali pa pozno jeseni objavili še zadnjega in mislim, da bo tu po črpan celoten 
znesek, to je približno dva milijona evrov, ki jih imamo na razpolago iz Evropskih skladov 
in so namenjeni predvsem razvoju ali pa izključno razvoju podeželja.  

V zadnjem obdobju smo imeli tudi veliko projektov na področju razvoja ali pa 
pomoči srednjemu šolstvu. Ravno danes smo dobili neko pozitivno novico, da bomo 
lahko tudi v bodoče izvajali program za vključevanje mladih v zaposlitev. To so bili tri 
mesečni programi, ki smo jih izvajali že enkrat in smo bili zelo uspešni. Namreč vsak, ki je 
bil v tem programu, je moral narediti svoj poslovni načrt in večina jih je bila uspešnih in so 
pozneje tudi prišli k nam in so povedali, da so dobili službo. 
 Glede na to, da se mi počasi izteka čas, bi rekel, da smo bili tudi finančno 
uspešni. Namreč lani smo poslovali pozitivno. Imamo pa zelo velik problem, in sicer 
zalaganje sredstev za projekte. Kajti, ko mi izvedemo nek projekt ali pa del nekega 
projekta, potem moramo čakati na sredstva približno leto do leto in pol in to nam 
povzroča velike težave in ob razumevanju občin smo to po navadi reševali. Upam, da 
nam bo uspelo tudi naprej, tako, da se je naš obseg sredstev izjemno povečal, s tem pa 
se seveda povečuje tudi zalaganje sredstev.   

Tako, da smo zadovoljni. Trenutno nas je dvanajst. Računamo, če bomo tako 
uspešni na projektih, kajti dobili smo še dva mednarodna projekta, da bomo lahko tudi 
dodatno zaposlovali. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Vsebino točke je obravnaval odbor za gospodarstvo. Damjana Pavlica. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo na predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu 
Regijske razvojne agencije Severne Primorske, d.o.o., Nova Gorica za leto 2018, nima 
pripomb. Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske, 
d.o.o., Nova Gorica za leto 2018, sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Iz poročila veje ogromno projektov. Vsaka čast vam, da ste pač pridobili toliko projektov 
za naše področje. Mogoče bi si želel za naprej, da dajte tudi nas mestne svetnike povabiti 
na te dogodke, ki jih imate v okviru teh projektov. Mene bi konkretno zanimal turizem, 
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okolje, tudi podeželje. Saj ne bomo prišli na vse in tudi ne bomo prišli vsi na vse, ampak 
tiste, ki nas bodo nekako nagovorile, pa se bomo radi udeležili.  
 Potem bi se navezal na mojo današnjo pobudo, ki sem jo dal že pri tretji točki 
dnevnega reda. Danes sem izrazil željo, da bi naredili kolesarsko pot, se pravi, da bi vsaj 
idejni projekt kot občina pripravili, pa tudi, da se začnemo pripravljati za odkup zemljišč,  
če je potrebno in tako naprej. To so dolgotrajni postopki. Občina mora tu izpeljati svojo 
vlogo, tako, da si želim seveda tega sodelovanja med občino in pa Regijsko razvojno 
agencijo na tem področju. Se pravi, da vsak naredi svoje delo. Vi, ki imate znanje in 
vedenje ter usmeritve glede priprave te kolesarske poti in pa občina z odkupovanjem 
zemljišč in pa pripravo vseh potrebnih dokumentov, da bi prišli do te kolesarske poti. 
Danes je poleg mene še ena svetnica izrazila to željo in pričakovanja, da se pač 
vzpostavi tako za nas občane kakor tudi za razvoj turizma v Vipavski dolini, ki je v 
porastu. 
 Gospa Podobnikova je danes izpostavila tudi en vidik. Namreč, razvoj turizma 
recimo v Goriških Brdih je zelo v porastu, zanimanje je za sredstva tudi v zidove. V tem 
vidijo priložnost ljudje, da bi si ustvarili pač neko dodatno ponudbo na kmetiji. Seveda si 
isto želimo tudi mi, če hočemo biti pač v koraku s časom, če hočemo slediti trendom, to bi 
si želeli tudi pri nas, se pravi v Vipavski dolini. Mi smo kot Spodnja Vipavska dolina in nas 
malo prehitevajo, tako, da daleč ne bomo več ujeli. Sedaj je vprašanje ali bomo sledili 
trendom Zgornje Vipavske doline, ali pa bomo sledili trendom Krasa, tako, da se bomo 
morali nekako podvizati, da bomo namenili turizmu dovolj prostora. 
 Iz vaše predstavitve mi je bilo všeč, da mislite na nas, na Grad Rihembek, 
izpostavili ste Potarjevo hišo v Taboru, aleksandrinke. To je ponudba podeželja, to je 
ponudba nas, na tem lahko gradimo, lahko bi izpostavil še Tominca na Gradišču, na tem 
bi lahko gradili, kolesarske poti, ponudba eno gastronomije in pa vinarstva po naših 
kmetijah. To je tista stvar, na katero lahko stavimo in tu lahko gremo tudi nasproti. Če je 
športni turizem sedaj v trendu v mestu, bi mi gradili na teh področjih, kjer sem sam rekel.  
Se pravi, da imamo dobre povezave z mestom, da imamo dodatno ponudbo na kmetijah, 
turistično ponudbo, nočitve in tako naprej. Tu je trend in dajmo še tu naprej graditi. Vi ste 
imeli tudi dosti projektov s področja Gradu Rihemberk in pa tudi popis Vipavske doline, 
ponudbe Vipavske doline. Nekaj začetkov je, nekaj prebujanja je.  

Kaj nam manjka? Manjka nam storitvenih dejavnosti na Vipavi, na podeželju, 
dejansko nekoga, ki se bo profesionalno ukvarjal z razvojem turizma. To nam manjka. To 
sem hotel že prej izpostaviti pri predhodnici. Mogoče sem se malo nerodno izrazil. 
Podjetnost in inovativnost, tudi v turizmu smo lahko inovativni in smo lahko zelo podjetni. 
Mogoče nam tega še malo manjka, in sicer podjetnosti v turizmu in to je tisto, kar 
moramo iskati in to moramo nadgrajevati. Se pravi, dobivamo prave akterje dovolj 
ambiciozne in zagnane, da jih znamo dovolj nagraditi, da jih znamo subvencionirati skozi 
naše razpise, bodisi LAS-ove, bodisi občinske, zato, da jim pomagamo, da se 
vzpostavimo. Ker  mi brez neke ponudbe na reki Vipavi, na Vogrščku, na Lijaku, če 
nimamo kolesarskih poti, če nimamo kaj ponuditi… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Lahko prosim zaključite. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Da, bom zaključil. Če nimamo kaj ponuditi gostu, ne moremo graditi ponudbe, ne 
moramo ga obdržati dva, tri dni. Za nas je to cilj in to moramo pa tako nastaviti, da se 
nam bodo ta sredstva, ki jih bomo dajali v turizem, vračala.  
 Tu smo bili precej nerodni v zadnjih letih. Mogoče je sedaj čas, da drugače 
zastavimo. Ampak tu je inovativnost, tu je zelo inovativno kako tržiti turizem v  
prihajajočih letih.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima Oton Mozetič. 
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Svetnik Oton Mozetič: 
Sem se zmotil in ni replika.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim, če se lahko odjavite in sedaj se še enkrat prijavite. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Pravzaprav moram reči, da sem se trudil in se zmeraj trudim, da preberem materiale 
oziroma vsaj preletim in tako tudi tokratne materiale za mestni svet. Ampak moram reči, 
da sem sedaj ugotovil ob izvajanju g. Špacapana, da sem nekako preslišal, spregledal 
projekt, ki mislim, da ga je poimenoval Kone, Cone. Razumel sem, da gre za projekt, v 
katerem sodelujeta partnerja, in sicer na naši strani podjetje Vodovodi in kanalizacija in 
na italijanski strani podjetje Irisacqua. Ta projekt naj bi se, če sem sedaj pravilno razumel, 
tikal urejanja Korna v svojem spodnjem delu oziroma v tem delu v Novi Gorici oziroma v 
naši krajevni skupnosti in seveda tudi v občini. Želel bi si in menim, da je kljub vsemu pač 
dovolj časa tudi tu, da o tem nekaj več slišimo, ker mislim, da je to šlo nekako mimo nas.   

Torej, za moje pojme so zadeve, projekti, ki se nanašajo na urejanje Korna v 
mestu samem pomembni, seveda zelo za občino, za Krajevno skupnost Nova Gorica pa 
še posebej in moram reči, da o tem mi nič ne vemo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Sebastjan Komel. 
 
Svetnik Sebastjan Komel: 
Imel bi samo eno tehnično oziroma računovodsko vprašanje. Namreč, zbodlo me je v oči 
ogromno povečanje kratkoročnih poslovnih terjatev, pa bi samo prosil za obrazložitev, ker 
je nisem videl, iz 40 na 360 tisoč evrov.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če ni prijavljenih na razpravo, dajem kar besedo direktorju, da pojasni oziroma odgovori 
na vprašanja.  
 
Črtomir Špacapan, direktor Regijske razvojne agencije Severne Primorske, d.o.o.; 
Začel bom od zadaj s svetnikom Komelom. Da, drži, to je tisto kar sem prej povedal. Mi 
imamo v projektih toliko denarja, ki ga pa še nimamo v rokah in se bojim, da se bo to 
samo povečevalo. Ravno danes smo imeli neko težko debato z enim italijanskim 
partnerjem, pravzaprav z regijo Veneto, ki je zelo slab plačnik. Mislim, da so nam oni  
dolžni tam okrog 30.000,00 EUR že dve leti skoraj in dobesedno jih bomo verjetno morali 
prijaviti Evropski komisiji, ker se pač sprenevedajo. Oni vrtijo tisti denar, imajo lahko 
kakšne težave pri tistih milijardah, ki jih obračajo in mi smo potem ujetniki tega. Tega je 
dosti. Recimo, ko izvedemo neko aktivnost, potem čakamo, da damo poročilo. Ko se 
zberejo vsa poročila o teh projektih, potem gre to na organ upravljanja in potem se od 
tam plača. Tako, da imamo velike težave. Pomagamo si sicer s Podjetniškim skladom iz 
Ribnice. Moram reči, da so zelo dober partner. Oni so namreč prav ustanovili en oddelek 
zato, da pomagajo pri sofinanciranju razvojnih projektov - predvsem evropskih. Ti pač 
moraš prinesti pogodbo, da jo imaš z Evropsko unijo, ker si pač upravičen do toliko 
denarja in oni ti potem za nek določen čas oziroma za toliko let pač pomagajo. 
 Tako, da smo zelo veseli, da je država vzpostavila ta mehanizem, ker imamo vsi 
iste probleme. PRC iz Tolmina, mi, Ajdovščina, da govorimo o večjih agencijah kot je 
ljubljanska ali mariborska. Tako, da se borimo in upam, da nam bo tudi uspelo in bo ta 
denarni tok končno stekel. 
 Kar se tiče Korna, kar je vprašal svetnik Mozetič. To je projekt, ki sicer ne posega 
v samo renaturalizacijo Korna, o kateri se pač očitno razmišlja, ampak gre samo za 
monitoring na naši strani, za monitoring kdaj so visoke vode in kdaj je treba zapreti jez in 
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kdaj ni treba in tako naprej. Poleg tega je pa tu vključena tudi naša srednja Biotehniška 
šola, ki raziskuje, kaj še živi v Kornu, kaj je ostalo od Korna, kakšne so živali, kakšne so 
rastline in tako naprej. Zelo dobro so se vključili.   

Na italijanski strani je pa čisto druga zgodba, saj tam pa mislijo Koren odpreti. 
Koren je pokrit v tem delu od mejnega prehoda naprej, pa tudi skozi celo Gorico in oni ga 
mislijo v nekem delu tu odpreti in nato renatularalizirati, da bi bil kot nekakšen mestni 
potok in ga potem speljati, ker ima Koren zelo dolgo pot, do morja pride. Se pravi, čez 
celo Gorico vijuga večinoma pod zemljo in potem se izliva v Sočo in potem Soča v morje. 
 Sedaj kar se tiče, kar je bilo prej rečeno v zvezi z, nekako tem  spodnjim delom 
Vipavske doline. Moram reči, da tukaj je tudi veliko zanimanje. Sedaj kot sem rekel 
imamo ta razpis za LAS in moram reči, da je veliko predvsem vinarjev iz Spodnje 
Vipavske doline, ne naše, končno spoznalo, da se da dobiti tudi Evropska sredstva, kar 
so Brici uspešno pred leti že izkoristili in imamo že kar nekaj konkretnih. Recimo Zgonik 
je bil pred par dnevi pri nas, on ima eno klet tam in bi rad, bom rekel vlagal, obnovil, ima 
pač kvalitetna vina, dobro in bi tam on ima mislim, da v Steskah, v Peklu to klet in mislim, 
da je zelo lep projekt. Tako, da tudi ostali, ti naši vinarji, ki so tukaj v Vipavski dolini, jaz 
pravim, da jih je nekaj, ki so celo mogoče boljši kot Brici, upam, da me ne sliši Mužič, 
ampak, tako da, sem vesel. Jaz mislim, da se veliko izvede. Recimo ta Šempas ima 
sedaj en par dobrih, je že prej stari in je pa Jenk novi in tako naprej, je en kup tega, kar bi 
lahko bolj izkoristili, kot je bilo rečeno. Tako da se trudimo, da bi vsem pomagali, da bi 
dobili čim več teh razvojnih sredstev. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni  več prijavljenih na razpravo.  
 Zato predlagam glasovanje o predlogu Sklepa, ki se glasi, da se je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica seznanil z Letnim poročilom o delu Regijske 
razvojne agencije Severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica, za leto 2018 z datumom 
15. 3. 2019. Glasovanje teče. 
  
Od 23 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef 
Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prehajamo na 10. točko. 
 
 
 
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 Martini Remec Pečenko. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Pri prvi obravnavi odloka na prejšnji seji 
je bilo podanih nekaj pripomb.  
 Ena je bila, da se razširi možnost sofinanciranja tudi na območja, kjer je gradnja 
javne kanalizacije sicer načrtovana, je pa časovno oddaljena. Pobuda je bila upoštevana. 
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Dopolnili smo 2. člen s petim odstavkom, samo obdobje časovne oddaljenosti pa smo 
vezali na obdobje veljavnega NRP. 
 Naslednja pripomba oziroma predlog pa se je nanašal na vodovarstvena 
območja, ki jim je potrebno nameniti še posebno pozornost. Tudi to pripombo smo 
upoštevali, in sicer smo na takih območjih predvideli višji znesek sofinanciranja 60 % 
namesto 50 %.  
 Predlagamo, da mestni svet odlok obravnava in sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odlok je obravnaval odbor za gospodarstvo, predsednica Damjana Pavlica. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova 
Gorica za obdobje 2015-2020… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Se opravičujem. Smo pri 10. točki. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Mi tega nismo obravnavali. Se mi je zdelo. Ravno gledam katero je. Se opravičujem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sem vas zavedel. Dva človeka sem postavil v stisko, zato se opravičujem in besedo 
predajam kolegu Valterju Vodopivcu, ki danes nadomešča predsednika odbora za prostor 
Luko Manojlovića. 
 
Valter Vodopivec, član odbora za prostor: 
Odbor za prostor na predlog Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov 
na območju Mesne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravi nima 
pripomb in predlaga mestnemu svetu, da omenjeni odlok sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Očitno smo zadovoljni z zadevo, zato predlagam, da glasujemo o 
odloku. 
 Torej dajem na glasovanje, da se o Odloku o sofinanciranju opremljanja 
stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami opravi druga obravnava. Glasovanje teče.  
 
Od 22 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef 
Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Vida 
Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Prehajamo na 11. točko. 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in 
spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica 
za obdobje 2015-2020  
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam Zdenki Kompare, ki je poročevalka pri tej točki. 
 
Poročevalka: Zdenka Kompare, višja svetovalka za gospodarski razvoj 
Hvala za besedo. Vsem lep pozdrav. V bistvu vam nimam kaj dosti več povedati, kot piše 
v odloku.  
 Gre za to, da smo pač dobili pobudo, da se razširi še na dva ukrepa, gre pa za 
tisti del odloka, ki je lažje spremenljiv. Nadzira ga Ministrstvo za finance, in sicer gre za 
dva ukrepa, če na kratko povem. Eden je ta, da se subvencionira prevoz pitne vode na 
kmetije, ki imajo to dejavnost tudi ustrezno registrirano in kjer nimajo pač možnosti 
priključitve na javni vodovod. Drugi pa gre za socialna podjetja, ki zaposlujejo težje 
zaposlitvene osebe in se ukvarjajo tudi s kmetijsko dejavnostjo. To sta na kratko ta dva 
nova ukrepa poleg seveda vseh ostalih, ki jih imamo v starem, do sedaj veljavnem 
odloku.  
 Če bodo še kakšna vprašanja bolj v detajle, bom potem odgovorila. Mislim, da je 
za enkrat zadosti.    
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj pa je na vrsti odbor za gospodarstvo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova 
Gorica za obdobje 2015-2020 nima pripomb. Mestnemu svetu Mestne občine Nova 
Gorica se predlaga, da predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova  
Gorica za obdobje 2015-2020 sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Sedaj me s tem odlokom zanima veliko stvari. Že itak me vinarji in pa sadjarji sprašujejo, 
kdaj bo razpis za kmetijstvo, sedaj imamo prvo branje, drugo banje bo naslednji mesec.  
 Sedaj me zanima, s tem, ko se to spreminja, predvidevam, da razpisa še ne bo. 
Če spreminjaš odlok, ne moreš verjetno iti ven z razpisom. Potem me zanima, katera so 
konkretno ta socialna podjetja, ta tempistika sprejema tega odloka in potem razpisi. 
Situacija je različna, kmetje, vina je veliko, vino stoji, to so bila le neka sredstva, s 
katerimi si lahko dobil nek delež pri nakupu opreme, ki je draga.  

Tako, da to bi za enkrat povedal.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Bom še pustil, da razpravljajo ostali, potem pa bom na koncu dal vam besedo. Svetnik 
Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam eno ali dve pripombi. Da se za drugo branje vnese v nekem členu, v nekem tekstu, 
in sicer, da prevoz vode opravlja najbližji kvalificirani prevoznik, da tako rečem in pa da 
se polni vodo iz najbližje točke. Gre za to, da zmanjšamo stroške prevoza ter da se ob 
tem tudi črta število omejitev števila prevozov, kajti sam menim, da bodo vodo itak plačali 
in prevoz v bistvu na nek način nadomešča vodovodno omrežje, ker ta določba velja za 
tiste, ki nimajo možnosti priključitve na vodovod. Imam ti dve pripombi.  
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 Ob tem pa bi tudi predlagal, da se za drugo branje v gradivu priloži tudi celoten 
odlok, kajti je precej novih svetnic in svetnikov in s samo dvema, tremi členi ne dobiš 
prave slike, kaj ta odlok vsebuje in odloča. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Mogoče bi nekaj rad tudi izpostavil. To je pitna voda, to je prevoz pitne vode. Ne vem, če 
je upravičeno v kmetijstvo, se pravi, napajaš lahko živino tudi z deževnico oziroma z 
drugimi zajetji, če je voda neoporečna. Tako, da na to sem bil tudi opozorjen. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Replike na repliko ni. Izzvani pa niste bili, če se ne motim. K razpravi se je prijavila še 
svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Mi smo sicer podprli ta nov odlok, ampak vseeno bi rada ob tej priliki opozorila, da so tudi 
mene poklicali kmetovalci, ki se običajno prijavljajo na te razpise in pravijo, da bi pohiteli z 
razpisom.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Oton Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Ne, je nimam, sem se zmotil. Imel bi razpravo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim, če se lahko prijavite. Svetnik Oton Mozetič, sedaj ste prijavljeni k razpravi. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Imam podobna razmišljanja kot nekateri pred menoj in tudi kot svetnica, kolegica 
Vončina, kot sem videl iz danes danega svetniškega vprašanja, ki se tiče prav tega, zakaj 
po tem odloku sredstva niso bila že razpisana, ker jih kmetje pričakujejo, potrebujejo in so 
bila upravičena in so v preteklosti zagotovo dokazala, da so namenska in da koristijo 
razvoju tudi malih kmetov, ne samo velikih. Za velike kmete je bil kolikor se spomnim, v 
preteklosti odprt tudi Sklad za razvoj drobnega gospodarstva, ki je omogočil tudi 
kreditiranje za velike, tako, da težko govorimo o tem, da smo potrebovali spremembo, ki 
bi tu dokazovala, da pomagamo lahko tudi bolj podjetnim kmetom, ker imajo druge 
načine in imajo tudi državne razpise. 
 Zaradi tega se sprašujem, ali sta ta dva nova ukrepa, ki sta sedaj očitno pogoj za 
to, da bo sploh do razpisa prišlo, ko bo odlok z njima sprejet, nastala verjetno iz pač 
nekih organskih potreb ali nekih ugotovitev. Pričakoval bi, da bi recimo ukrepa 10 in 11 
imela tudi oceno. Domnevam, da je bilo toliko interesentov, toliko prizadetih, ki bi jih 
pokrival tak način prevoza vode in tak način nadomestila stroškov najemnin, da bi skoraj 
rekel, da bi bila potrebna ena ocena, koliko bomo iz teh ukrepov porabili denarja. Ker 
domnevam, da je to nekaj tekočega kar se dogaja. Mislim, da to bi bila potreba najmanj 
zaradi tega, da dokažemo, da je to res, da je bilo tehtno, da čakamo, ker v nasprotnem 
primeru pa res ne bi čakal s to spremembo in bi po veljavnem odloku razpisal ta sredstva.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sedaj pa imam repliko, in sicer bi rad samo izrabil poslovniško možnost, g. Oton Mozetič.  
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 Rad bi samo dodatno pojasnil, zakaj sploh gre po mojem razumevanju. Ker vodo 
bodo plačali, je treba poskušati razumeti, da se te ljudi postavi v nek enakopraven položaj 
do dostopa s pitno vodo. Živini ne moraš dajati ne pitne vode, tudi nihče ne more voziti ne 
pitne vode. Prevaža se samo pitna voda, ki se toči iz hidrantov. Tako, da se tu zanašati 
na to, da je ta sprememba odloka nepotrebna, je napačno stališče, kajti predpostavljam, 
da zdrava kmečka pamet še vedno funkcionira in da nekdo, če vode ne bo rabil, je ne bo 
naročil, ker ne vem zakaj, bi jo sicer plačeval.  
 Tako, da razlika je samo ta, da tisti, ki ima vodovod plačuje omrežnino, se pravi še 
ostale dajatve na vodo, tisti, ki pač nima priključka na vodovod, bo plačal vodo, potrebno 
mu je pa subvencionirati, tako kot imamo mi zgrajeno vodovodno napeljavo, ki nam jo je  
zgradila občina.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Sam bi pa kar podprl predlog, ki ga je podal kolega Oton Mozetič. Najprej je sedaj prvo 
branje, potem je drugo branje, potem gre v potrjevanje na Ministrstvo za kmetijstvo ali 
Ministrstvo za finance, verjetno potem še kaj na komisijo. Bojim se, da bo leto okrog in mi 
bomo ostali brez tega razpisa.  
 Sedaj dokler govorimo o kmetih, menim, da Mestna občina nima kakšnega  
pedigreja do kmetijstva, če bi pa stopili na prste, če bi rekli, da letos ne bomo razpisali 
kakšnega drugega razpisa, pa bi gorela hiša, se bojim. Dajmo biti malo tu racionalni. Če 
ocenimo, da letos ta odlok ne bo šel skozi, dajmo z razpisom naprej tako kot je in potem 
se naredi ta razpis drugo leto. Mislim, da je to realen in smiseln predlog. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravo ima svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
V bistvu imam samo eno vprašanje, in sicer koliko ta sprememba v tem odloku, govorimo 
o prevozu pitne vode, vpliva oziroma je že zapisano v Odloku o subvencioniranju prevoza 
pitne vode v MONG. Ali ni nič to povezano? Ker tudi tam imamo za živino. Ali se sedaj tu  
ne podvaja? Če mi lahko to pojasnite. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če ni več prijavljenih na razpravo, dajem besedo ponovno poročevalki, da pojasni tisto, 
kar so spraševali svetniki. 
 
Zdenka Kompare, višja svetovalka za gospodarski razvoj:  
Sicer sem si pisala in upam, da sem vse zajela, kar ste spraševali.  
 Glede na to, da je bilo kar precej govora o terminih kako z razpisi, moram 
povedati, da je sam odlok in tudi razpis razdeljen na dve veliki skupini. Ena skupina je 
tista, ki jo potrjuje Ministrstvo za kmetijstvo in ta je tista za katero je dejansko bolj nujno 
zato, ker so postopki tudi pri dodeljevanju pomoči bistveno daljši. Trajajo nekje od štirih 
do šest mesecev, odvisno kako hitro dvigajo ljudje pošto, ker je pač treba veliko stvari 
preko pošte pošiljati s povratnico. Tako, da se za ta del razpisa goreče mudi. Medtem,    
ko je za drugi del, to je tisti de minimis, ki se tiče tudi teh dveh sprememb, ki jih danes 
obravnavate, zadeva lažja in tudi bistveno hitreje recimo v dobrih dveh mesecih lahko v 
bistvu zaključimo. Ko je enkrat zaključen razpis, lahko dejansko pride tudi že do izplačila, 
tako, da je to bistveno lažja in krajša varianta. 
 Kar se samih idej tiče, imamo v bistvu sedaj tu dve možnosti. Ena možnost je ta, 
da se objavi čim prej prvi del razpisa, ta, ki je dolgotrajen. Potem, ko se zaključi s 
sprejemanjem tega odloka, to bo predvidevam v juniju glede na to, da pričakujem v zelo 
kratkem času tudi potrditev s strani Ministrstva za finance, se potem to lahko naknadno 
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tudi v juliju mesecu glede na to, da v tem drugem delu razpisa, se pravi pri de minimisu 
se ljudje prijavljajo z investicijami, ki so se začele oziroma, ki so bile izvedene od 
zaključka lanskega razpisa pa do termina, ki ga postavimo za letošnje leto, se pravi lahko 
tudi za nazaj. Lahko so investicije že izvedene oziroma morajo biti izvedene, ko se 
prijavljajo, zato tu ni tako goreča zadeva.  
 Kar se tiče prevoza na najbližja mesta, pa najbližji prevoznik. To pa žal ne bo 
zdržalo zaradi tega, ker so tudi pač določeni prevozniki, to so pač gasilska društva in tako  
se sedaj ne da več in tudi piše v odloku, da je prevoznik organizacija, ki je pooblaščena 
za prevoz pitne vode v skladu z vsakokrat veljavnim odlokom. To je tisti, ki ureja prevoze 
pitne vode, ki ste ga tudi že obravnavali in ki tudi že velja. Tako, da tu se sedaj najbližja 
mesta in nekega soseda ne da pač uporabljati. So določene pooblaščene pravne osebe, 
ki lahko to izvajajo.  
 Potem število voženj, da se črta. To je pač stvar odločitve, kaj je bolj pametno. 
Nekako smo omejili na deset prevozov, ker je tudi smiselno zaradi tega, da približno veš, 
koliko denarja gre prav za ta ukrep.  
 Kar se tiče celega odloka, je sicer tudi objavljen na občinski spletni strani. Bomo  
pa ga za drugo branje tudi priložili zraven skupaj s popravki, ki je bil v 2017 tudi že 
potrjen. 
 Kar se tiče pitne vode, ne gre izključno za živinorejo, gre predvsem za dopolnilne 
dejavnosti. Se pravi, da je to lahko turizem, lahko sirarstvo, je lahko marsikaj, ni samo 
živinoreja. Za te dejavnosti pa dejansko rabiš pitno vodo, ne moremo si pomagati z 
bližnjega potoka ali pa iz kakšnih drugih virov.  

Mislim, da sem prišla do konca.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Samo glede prevoznikov. Sicer ne vem kako je danes. Zelo dobro se pa spominjam 
časov pred leti, ko so gasilci iz Dornberka vozili vodo v Čepovan. To je pač stvar znotraj 
gasilske zveze ali pa dveh gasilskih zvez, ne vem, koliko jih imajo. Konkuriranje. Zaradi 
tega sem to predlagal, da se definira, da pač tisti, ki je najbližji naj tudi izvaja te prevoze, 
vedno pa pooblaščena ali kakorkoli. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima tudi Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Samo še eno kratko vprašanje, če sam prav to razumem. Nekdo, ki izvaja turistično 
dejavnost, se pravi pridobitno dejavnost, če lahko temu tako rečem in nima  priključka do 
pitne vode, bo občina subvencionirala prevoz pitne vode kljub temu, da izvaja pridobitno 
dejavnost. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Prosil sem, če se mi lahko pove, katera so tista socialna podjetja.  
 Ne vem, če si dovolim dati tudi predlog, da prvo branje spremenimo v drugo branje. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Kot slišim so bile pripombe in predlogi, zato pomeni, da je potrebno opraviti tudi drugo 
branje.  
 Sedaj pa še ti dve kratki vprašanji, če lahko prosim odgovorite. Se opravičujem, 
še Marko Tribušon ima repliko. 
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Svetnik Marko Tribušon: 
Navezujem se na to, kar je vprašal svetnik Markočič. Dejansko bomo mi sedaj postavljali 
v neenakopraven položaj izvajalce vseh teh, bom rekel na kmetijah in drugje, ki izvajajo 
te programe, ker bodo nekateri dejansko imeli vodo zastonj.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Glejte, ali je tisti v sosednji vasi, ki ima vodovod v privilegiranem položaju do tistega v 
vasi, ki nima vodovoda. Ali je občina subvencionirana ekonomsko dejavnost tistemu v 
sosednji vasi, ki lahko neomejeno uporablja vodo in jo pač plačuje, kolikor jo porabi, 
glede na tistega v vasi, kjer ni vodovoda. Mislim, da smo malo obrnili situacijo. 
Privilegirani smo tisti, ki se lahko sami odločamo o tem, koliko vode bomo porabili glede 
na tiste, ki pač vodovoda nimajo in so odvisni od nekih drugih okoliščin.  
 Sicer pa predajam besedo še kolegici Kompare za dodatne odgovore. 
 
Zdenka Kompare, višja svetovalka za gospodarski razvoj:   
Kar se tiče dodatnih stroškov, bi še dopolnila g. župana. Namreč, niso samo stroški 
prevoza vode, to vodo pač skladiščijo v cisternah, ki so temu namenjene. Morajo narediti 
filtre, ker pač pride zraven tudi nekaj deževnice, se pravi, analize vode plačujejo dodatno, 
ki jih tisti s pipo in z javnim vodovodom ne plačujejo in po drugi strani plačujejo tudi 
analize vode, ki jo pač morajo opravljati. Se pravi, imajo dodatne stroške, ki jih tisti z 
vodovodom nimajo. Je pa dejansko ves odlok narejen tako in podpira pridobitno 
dejavnost. Gre pa za kmetijstvo, tudi Evropa priznava, da skupaj s subvencijami morda 
pridejo do lastne cene pridelovalci vsaj pri večini panog. Mislim, da subvencioniranje 
izključno prevozov vode ne izkrivlja kakršnekoli konkurence, ker, če bi izkrivljalo 
konkurenco, bi tudi iz ministrstva ne dobili podpore oziroma potrditve tega odloka. 
 Kar se tiče socialnih podjetij. Dejansko vemo za dve podjetji. Vemo pa, da njihov 
zagon tako kot za vsako novo dejavnost pač prinaša določene probleme, sigurno pa se 
morajo stvari uteči, preden lahko samostojno zaživijo. Tudi se nam zdi pomembno, da 
ljudje, ki so trajno nezaposljivi, dobijo možnost enega dela, da v bistvu zaslužijo sami 
zase. Zato smo pa dali izključno za socialna podjetja, ne pa za ostala in tudi tista, ki se 
pač ukvarjajo s kmetijsko pridelavo ali predelavo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima še svetnica Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Imela bi samo eno okvirno vprašanje. Koliko je v Mestni občini Nova Gorica subjektov, ki 
se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo in nimajo pitne vode? 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Poglejmo, če je mogoče še kakšna razprava. Ni, tako, da prosim, da kar odgovorite še na 
to vprašanje. 
 
Zdenka Kompare višja svetovalka za gospodarski razvoj: 
Kar se točnega števila tiče, mi tega nismo niti raziskali, lahko pa bomo poskušali ta 
podatek dobiti do naslednje seje. Ocenjujemo tam nekje od tri do pet, nekje računamo 
tako. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Morda še dodam, ker tudi sam zelo podpiram ta odlok oziroma to spremembo. Gre tudi 
za potencialne ljudi, ki bi se ukvarjali recimo z nekimi dejavnostmi kot so turistične 
dejavnosti oziroma kmečki turizmi in podobno. Gre za ukrepe, ki prispevajo tako k 
oživljanju podeželja kot ohranjanju pokrajine in k razvoju turizma v naših krajih, športnega 
turizma, kar je ena političnih prioritet tega mandata.  
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 Razpravljavcev ni več. Predlagam, da glasujemo o tem Odloku o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na 
območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020 v prvi obravnavi.  
Glasovanje teče. 
  
Od 22 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef 
Leban, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet.  
 
S tem zaključujemo to točko in prehajamo na 12. točko. 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 
javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za nakup opreme in investicijsko 
vzdrževanje 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam vodji oddelka za družbene dejavnosti Marinki Saksida. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Lepo pozdravljeni. Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica razpolaga s 24.010,00 EUR 
presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018.  
 Predlagamo, da se ta sredstva namenijo za nakup opreme in investicijsko 
vzdrževanje, in sicer za obnovo tal in dotrajanih sedežev v mali dvorani in za kritje 
manjkajočih sredstev pri nabavi in montaži zvočnikov za potrebe kina.  
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda in veljavna zakonodaja določajo, da o načinu 
razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog 
direktorja in po predhodnem soglasju sveta zavoda. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlog je obravnaval tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport. Predsednika nadomešča 
kolegica Fortinova, prosim. 
 
Aleksandra Fortin, članica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor ni imel pripomb in predlaga, da se sklep sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Prijavljenih na razpravo ni.  
 Predlagam, da glasujemo o predlogu Sklepa o namenitvi presežka 
prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za 
nakup opreme in investicijsko vzdrževanje. Glasovanje teče. 
 
Od 21 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 13. točko. 
 
 
 
13. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 
Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova 
Gorica za nakup osebne in gasilske opreme ter gasilskega vozila 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam spet vodji oddelka za družbene dejavnosti Marinki Saksida. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica razpolaga z 
254.763,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Gre za presežke od leta 
2001 dalje.  
 Predlagamo, da se ta sredstva namenijo za nakup osebne in gasilske opreme ter 
gasilskih vozil, tako kot imate navedeno v gradivu. Tudi v tem primeru odloča o 
razporeditvi presežka ustanovitelj. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlog je obravnaval tudi odbor za prostor. Prosim, kolega Vodopivec. 
 
Valter Vodopivec, član odbora za prostor: 
Odbor za prostor na predlog Sklepa o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 
2018 Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica 
za nakup osebne in gasilske opreme ter gasilskega vozila nima pripomb in predlaga 
mestnemu svetu, da predlagani sklep sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Prijavljenih na razpravo ni.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o namenitvi presežka prihodkov nad 
odhodki iz leta 2018 Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska 
enota Nova Gorica za nakup osebne in gasilske opreme ter gasilskega vozila. 
Glasovanje teče. 
 
Od 21 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, 
Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo še na zadnjo točko današnjega dnevnega reda. 
 
 
 
15. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o odobritvi sredstev za promocijo cepljenja proti klopnemu 
meningoencefalitisu  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ponovno predajam besedo vodji oddelka za družbene dejavnosti. 
 



  

46 

Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
V mesecu marcu letos je bila podana svetniška pobuda, da mestna občina zagotovi v 
proračunu določena sredstva za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. V občinski 
upravi smo pobudo proučili in jo sprejeli. Mestna občina bo tako letos zagotovila 3.500,00 
EUR za izvedbo promocijskega cepljenja, in sicer je subvencija cena cepiva, in sicer 50 
% cene prve in druge doze cepiva.  
 Ker ob sprejemu proračuna za ta namen niso bila predvidena sredstva, je 
potrebno posebej sprejeti sklep mestnega sveta, na podlagi katerega bomo sklenili 
pogodbo z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo, ki bo speljal to cepljenje. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval odbor za socialno varstvo in zdravstvo. Prosim predsednico Vido 
Škrlj. 
 
Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je obravnaval predlog sklepa, nanj nima pripombe 
in predlaga mestnemu vetu, da ga sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin.  
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Imam vprašanje. Da se razumemo, zdi se mi lepa gesta, da se predvsem ozavešča ljudi 
o koristih cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu. Zanima pa me, kako se bodo ta 
sredstva dodeljevala, ali po ključu kdor prvi pride, prvi melje, ali ste vendarle predvideli 
neka merila mogoče za bolj izpostavljene, bolj ogrožene, bolj ranljive skupine.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Izvolite.  
 
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Kot rečeno, gre za promocijsko akcijo. Cepljenje bo na razpolago v določenem obdobju in 
takrat se bodo pač ljudje lahko cepili. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Se pravi, kdor prvi pride, prvi melje. Dobesedno. V tem primeru se mi zdi, da bi bilo 
mogoče vendarle vredno razmisliti, da bi se umestila neka merila, kriterije, po katerih bi 
imeli prednost ranljivejši v vsakršnem smislu, ali bolj izpostavljeni, ali bolj socialno šibki. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Gabrijel Fišer. 
 
Svetik Gabrijel Fišer: 
V bistvu gre tu bolj za repliko svetnici Zavrtanik Ugrin. V bistvu se strinjam s tem in o tem 
smo tudi razmišljali, ko smo podajali to pobudo.  
 Moje mnenje je nekako tako, da je v bistvu ta ukrep v prvi vrsti namenjen 
osveščanju in spodbujanju prebivalstva h krepitvi zdravja in preventivnemu ravnanju. Se 
pa seveda avtomatično bolj dotakne tistih, ki si cepljenje za polno težo težje privoščijo. 
Glede na to, da gre za prvo tovrstno pobudo v MONG in odziva nekako še nismo mogli 
natančno predvideti, smo se za enkrat oziroma sem sam kot predlagatelj predvidel za 
enkrat regresivni ukrep. To pomeni brez kdor prej pride, prej melje, tako kot ste povedali. 
Če bi bil dober odziv, pa tudi ni izključeno, da bo prišla kakšna pobuda za drugačen tip 
ukrepa. 
 Kar se tiče izpostavljenih skupin je tako. Tiste zelo izpostavljene skupine imajo že 
cepljenje tako in tako pokrito s strani države. S tem mislim na gozdarje, študente in 
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dijake, ki delajo v teh okoljih, ki so bolj izpostavljeni klopom, nekatere druge poklice in 
tako naprej. Je pa letos tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje v svojem splošnem 
dogovoru v bistvu za dve skupini tudi predvidel kritja, ki jih seveda ta naš oziroma ta moj 
predlog ne bo tam pokrival in to sta starostni skupini od 45 do 50 let in mlajši kot 3 leta.  
 Verjetno je sedaj ostal neodgovorjen še tisti del, in sicer glede na socialne 
skupine. Tu v bistvu sem bil jaz kot predlagatelj in smo se tudi znotraj naše svetniške 
skupine o tem pogovarjali in tako kot rečeno, za enkrat smo rekli oziroma sem na koncu 
sam rekel, da kot prva tovrstna pobuda za enkrat poskušamo brez tega.  

Sprejmem pa ta komentar na znanje, ki se mi zdi tudi utemeljen in bomo mogoče 
pri naslednjih podobnih akcijah poskušali tudi v tej smeri nekaj storiti.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Seznam razpravljavcev je izčrpan.  
 Zato predlagam, da o glasujemo o predlogu Sklepa o odobritvi sredstev za 
promocijo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu. Sklep je označen s 
številko 15 v dveh delih. Glasovanje teče.  
 
Od 21 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara 
Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet.  
 
S tem tudi zaključujem 5. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.  
 Želim vam lep preostanek dneva, čim lažji petek in prijeten vikend. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.39 uri.  
 
 
 
                 Miran Ljucovič                         dr. Klemen Miklavič    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                           ŽUPAN                   
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