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Številka: 900-6/2020-11 
Nova Gorica, 23. april 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
 
14. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. aprila 2020 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 15.00 uri.  
 
Sejo je vodil dr. Klemen Miklavič, župan mestne občine.   
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zahvaljujem se vam vsem za udeležbo v teh izrednih razmerah. Na nek način se vam 
opravičujem, ker nismo uspeli vzpostaviti nekega drugega sistema, ki bi bil bolj varen. 
Trudili smo se, poskušali smo, toda sami ste opazili, da ta konferenčni sistem ni bil 
primeren za takšen način seje, kot ga imamo mi, čeprav smo ga uporabljali v manjših 
skupinah kar intenzivno v teh zadnjih dveh mesecih. 
 Tako, da nadaljujemo na tak način z vsemi varnostnimi ukrepi, kot vam je bilo tudi 
že v naprej pisano. Zahvaljujem se tudi, da nosite maske in, da ste se razkužili ob vstopu 
in da držimo razdaljo.  
 Pred uradnim delom tako kot je bilo napovedano tudi od sekretarja po pošti, bi pa 
dali še eno pojasnilo v zvezi s proračunom oziroma v zvezi s tistim sklepom, ki sem ga na 
podlagi posvetovanja v ožjem vodstvu sprejel ta teden in bi dal kar besedo Mateji Mislej, 
ki bo pojasnila kakšen tip ukrepa je to, zakaj je potreben in kje se ta ukrep uporablja in na 
kakšen način.  
 
Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe 
Mislim, da ni potrebno posebej razlagati, da smo v posebnih razmerah, in sicer se je 
dejansko stanje gospodarstva spremenilo v enem mesecu in to nepričakovano. Zaradi 
tega, ker tudi nimamo vseh podatkov, smo dejansko v negotovih razmerah, saj ne vemo, 
koliko nam bo država pripomogla pri izpadu naših prihodkov in kakšni dogodki se bodo 
izvajali v naslednjem obdobju, je župan na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah za 
45 dni začasno zadržal izvajanje proračuna z naslednjimi ukrepi kot so, financiranje 
javnih zavodov samo v višini plač in materialnih stroškov, da se določene naloge, ki niso 
nujnega pomena ne začnejo izvajati takoj, da se investicije zamikajo, razen tiste, ki so 
sofinancirane s strani evropskih sredstev in države ter druge, kjer se za nje posebej 
odloči župan. To pa ne pomeni, da se proračun ne bo izvajal. Dejansko pomeni, da 
imamo na voljo 45 dni časa, da javni zavodi, krajevne skupnosti in vsi dajo pobude, 
katerim sredstvom bi se lahko oni odpovedali sami, da bomo s skupnimi močmi lahko 
sestavili rebalans proračuna, ker nam je že vsem  jasno, da bo to nujno potrebno.  
Mestna občina Nova Gorica procentualno spada med tiste občine, kjer bo izgubila največ 
prihodkov, tako, da se nam je zdelo to zelo modro. Veste, če bi teklo nemoteno naprej in 
da bi se vse obveznosti prevzemale tako, kot je bilo namišljeno, mi likvidnostno ne bi 
zmogli plačevati vseh obveznosti, pa tudi v celotnem proračunskem letu ne bi zmogli 
vsega poravnati, kar smo si zadali. 
 Koliko prihodkov bo manj je od – do in o tem ne bi rada govorila, saj ko bomo več 
izvedeli, boste tudi dobili vse informacije. Naj povem, da so se tudi nekatere občine 
odločile za tak ukrep kot mi. Med prvimi je bila Mestna občina Koper, z velikimi izgubami 
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proračunskih prihodkov pa se sooča tudi Občina Piran, ki je prva od teh, ki smo največ 
izgubili, sprejela tak sklep.  
 Če mi postavite kakšno vprašanje, bom odgovorila.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K vprašanjem.  
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Mislim, da je sklep utemeljen in predviden. Zavedamo se namreč, v kakšni situaciji smo 
se znašli in pač bo treba tudi s proračunskimi sredstvi racionalno ravnati.  
 Imam pa samo eno vprašanje oziroma bolj za pojasnilo k 8. točki tega sklepa, kjer 
se govori, da javni zavodi v času zadržanja izvajanja proračuna pripravijo in mestni občini 
posredujejo predloge ukrepov, ki bodo zagotavljali racionalizacijo poslovanja in 
delovanja. Ali to pomeni, da morajo zavodi, javni skladi in podjetja pripraviti nov plan, 
rebalans plana dela s finančnim načrtom, ki je potrjen tudi s strani ustreznih organov  
preko sveta zavoda, se pravi, da naredimo na novo in kot razumem, bi veljal za celo leto. 
Se pravi finančni plan za leto 2020. 
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe: 
Seveda, seveda. Tako. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali je še kakšno vprašanje? Seveda smo za kakšna dodatna pojasnila vedno na voljo. 
Sedaj bi pa nadaljevali z rednim delom. Torej začenjamo 14. sejo Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica. Najprej preverjamo naprave. 
 Na seji je 26 svetnikov. Zakaj trem ne dela naprava? Dobro, dajmo še enkrat 
preveriti naprave, ker me res bega to, da je vedno manj prijavljenih kot je dejansko 
prisotnih pri preverjanju naprav. Prosim, dajte še enkrat vsi stisniti, da bomo res videli, da 
vas je vseh prisotnih 26 tako, kot imamo v realnosti sedaj sliko. Vsak vidi svojo številko. 
Od nekoga številka ni obarvana modro. Številko imate pod vašo glasovalno napravo. 
Sedaj pa je.  
 Predlagal bi, da preverimo oziroma ugotovimo sklepčnost. 
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 29 svetnikov, in sicer: dr. Mirjam Bon Klanjšček, 
dr. Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, 
mag. Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, mag. 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.   
  
Opravičeno odsotni: dr. Robert Golob, Gabrijel Rijavec, Valter Vodopivec. 
 
Seji so prisostvovali: 

• Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave  
●  Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo   
●  mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
● Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne              

službe 
●  Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe        
●  Marjan Jug, višji svetovalec za gospodarske javne službe    
●  Andrej Biaggio, strokovni sodelavec za zaščito in reševanje         
• Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. 
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 
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- Simon Rosič in 
- Aleš Dugulin. 

 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na sejo so bili vabljeni k 9. točki gospa Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice 
Franceta Bevka. Drugih nimam tu.  
 Naknadno ste prejeli k 2. točki dodaten odgovor na pobude, predloge in vprašanja 
svetnic in svetnikov iz prejšnjih sej in 17 glasov je potrebnih za uvrstitev 5. točke na 
dnevni red, in sicer Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne 
občine Nova Gorica zaradi hitrega postopka.  
 Odpiram razpravo na predlog dnevnega reda. Svetnik Kosmačin imate besedo. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
G. župan, mislim, da bi morali dati na dnevni red tisto predhodno točko, ki je gospa ne 
vem kako ji je ime, pojasnjevala, ker iz gradiva je meni bilo poslano in mislim, da je to 
najbolj važna točka tega sklica mestnega sveta. Če vzamemo in če pogledamo 
transparentnost te stvari, kaj se dogaja na nivoju države, vidimo, da je kompletna 
opozicija alarmantna, ker smatra, da je ne transparentno oziroma ne dovolj demokratično 
posredovano to naprej. Menim, da bi morali glasovati o razširitvi točke dnevnega reda, da 
bi se ta informacija uvrstila na sejo mestnega sveta kot dodatna točka.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima sekretar, ki bo pojasnil poslovniške okoliščine za takšen predlog. 
 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta: 
Ta sklep ste prejeli v ponedeljek. Eni pač zaradi tega, ker je pošta v teh časih malo 
kasnejša, ampak prejeli ste v ponedeljek. Eno od določil poslovnika določa, da mora v 
bistvu vse te točke obravnavati pristojno matično telo. Vi ste to prejeli v vednost in te 
točke ni obravnavalo nobeno matično telo in torej v bistvu niti nima osnove za uvrstitev na 
dnevni red, ampak je dovolj, da ste samo s tem seznanjeni.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj ta očitek o demokratičnosti, nedemokratičnosti. Zakonske možnosti vam je 
pojasnila tudi kolegica Mateja Mislej in v danih razmerah je presoja arbitrarna, seveda na 
tistemu, ki mu je zakonsko to dopuščeno.  
 Mateja, prosim. 
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe: 
Župan sprejme sklep in s tem samo seznani mestni svet o prevzemanju obveznosti, torej 
samo seznani. Ne gre za točko, ki jo je potrebno obravnavati na mestnem svetu, gre 
samo za seznanitev. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ni prijavljenih na razpravo.  
 Zato dajem najprej na glasovanje točko 5., ki se sprejema po hitrem 
postopku, in sicer Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne 
občine Nova Gorica. Torej glasujemo o tem, da se ta točka uvrsti na dnevni red in 
obravnava po hitrem postopku. 17 glasov je potrebnih za to. Glasovanje teče. 
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Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Aleksandra Fortin,  Anton Harej, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida 
Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Sedaj glasujemo o tako spremenjenem dnevnem redu kot celoti. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav 
Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Ugotavljam, da je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 
 
1.     Potrditev zapisnika 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 

12. marca 2020   
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov  
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov  
4. Poročilo o izvršenih sklepih 
5. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova 

Gorica (hitri postopek) 
6. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve na območju EUP NG-19/01  
7. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica 

(druga obravnava)  
8. Predlog Sklepov o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe 

urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 
2020 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih 
javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 

9. Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu 2020 – 2025 
Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. 

 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki 
je bila 12. marca 2020 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zapisnik ste prejeli. Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni.  

Zato dajem na glasovanje predlog zapisnika 13. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica, ki je bila 12. marca 2020. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
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Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav 
Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Zapisnik 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 12. marca 
2020, je bil soglasno sprejet. 

PRILOGA 1 
 
 
 
2. točka dnevnega reda  
 Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Sebastjan Komel. 
 
Svetnik Sebastjan Komel: 
Najprej se zahvaljujem za odgovor na pobudo, ki sem jo predlagal glede znižanja 
stroškov komunalnih storitev občanom in podjetjem za časa trajanja teh razmer v 
povezavi s korona virusom.  

Moram pa reči, da glede na odgovor sklepam, da je bila mogoče moja pobuda po 
vsej verjetnosti napačno razumljena, zato bi jo rad dopolnil oziroma dodatno pojasnil. 
Predlagam namreč, da se ti stroški prej omenjenim uporabnikom znižajo nemudoma za 
določen odstotek in to za čas trajanja teh razmer. Namreč uporabniki potrebujejo to 
pomoč sedaj in ne kasneje. Mnogim občankam in občanom so se po mojem mnenju 
dohodki znižali, nekateri so ostali tudi brez njih, predvsem gospodarski subjekti, s.p., se 
pravi obrtniki in tako naprej, katerim je bila dejavnost z odlokom prepovedana, torej 
nimajo prihodkov, ker ne obratujejo in, ker ne obratujejo, posledično tudi ne uporabljajo 
prej omenjenih storitev. Zato se mi zdi, da je najmanj kar mi lahko naredimo to, da jim na 
tak način priskočimo na pomoč in da mi ne bo očitano, ne gre za populistično gesto, 
temveč majhen korak proti tem ljudem, ki so se znašli v hudih težavah. Zavedam se 
dejstva, da bomo v bližnji prihodnosti obravnavali nov elaborat, takrat pa verjamem, da 
bomo znali oceniti natančneje stroške teh storitev, imeli bomo več relevantnih podatkov in 
tako seveda lažje sprejeli odločitev, ki bo potem razumna, tudi strokovno utemeljena in 
sprejemljiva za vse.  
 Namreč v izrednih razmerah je pač potrebno kdaj sprejeti tudi takšno izredno, pa 
čeprav za nekoga nerazumno ali nelogično odločitev.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Se opravičujem, sem mislil, da bo še eden prej. Najprej se bom zahvalil v imenu 
svetniške skupine LMA za odgovore, ki smo jih prejeli, vezano na pobude za ublažitev 
posledice tako gospodarstvu kot fizičnim osebam Mestne občine Nova Gorica, vezano na 
virus COVID 19. Odgovori so obsežni, žal pa z njihovimi zaključki nismo zadovoljni.  
 Namreč, če malo posplošim, vsi odgovori so bili negativni. Naše pobude so šle v 
dve smeri. Prvič, da preko začasne spremembe odloka o NUSZ, se pravi nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, spremenimo zgolj del, ki govori o točkovanju te finančne 
obveznosti za gospodarstvo. Tu bi zavzeli vse, tako lahko rečem proizvodnjo, igralništvo, 
turizem, gostinstvo, tako, da ta paket pomoči bi bil po mojem pravilen oziroma nujen. 
Konec koncev ne smemo si dovoliti, da bo gospodarstvo pokleknilo tudi na našem 
območju zaradi te epidemije, ki je zajela vseh nas. 
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 V medijih smo prebrali, da vodstvo občine načrtuje zgolj odložitev plačila NUSZ. 
Mi se s tem ne strinjamo, zato ponovno predlagamo, da se to prouči, kajti gospodarstvo 
potrebuje našo pomoč danes. 
 Delno negativni odgovor je bil tudi to, kar je povedal predhodnik Sebastjan Komel. 
Tako, da mislim, da je tudi tu treba narediti korak proti občanom in jim pomagati v teh 
kriznih situacijah. Rad bi še poudaril, da predlog za spremembo odloka podpira tako 
Gospodarska zbornica kot Obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica in prav bi bilo, da bi 
o tem razpravljal tudi mestni svet.  
 Župan, po drugi strani nas veseli, da ste naslovili kar nekaj dopisov na Vlado 
Republike Slovenije za pomoč gospodarstvu, ampak kdaj bodo prišli odgovori oziroma 
konkretna pomoč je pa vprašanje. Pomoč pa moramo ponuditi danes tako ljudem kot 
gospodarstvu in to od nas svetnikov tudi vsi pričakujejo. 
 Zato v svetniški skupini LMA ponovno podajamo pobudo za takojšnjo pripravo 
odloka oziroma ustreznega pravnega akta o ukrepih za blaženje posledic epidemije 
COVID 19, v katerem predlagamo v prvi vrsti zmanjšanje nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2020 za gospodarstvo z odlogom plačila za določeno 
obdobje ter oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v lasti občine za gostince in 
druge podjetnike ter subvencioniranje stroškov komunalnih storitev ter stroškov oskrbe s 
pitno vodo za gospodinjstva v Mestni občini Nova Gorica. 
 Mislim, da bi o takem odloku potem lahko tudi razpravljali na mestnem svetu in 
mislim, da bi bil tudi to en del odgovora, ki ga je v začetku nastavil svetnik Kosmačin, da 
bi mestni svet razpravljal o pomoči, ki bi jo lahko ponudili gospodarstvu in občanom 
Mestne občine Nova Gorica.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Nisem pritisnila. Maske so take, kot sem vam jih dala na mizo, za večkratno uporabo. Te 
je izdelalo podjetje Štrukelj, tako, da mislim, da je prav, da se na tem mestu vsem tem 
zahvalim. Hvala.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Hvala za besedo in hvala tudi za oba izčrpna odgovora tako glede problematike 
komarjev, ki jo izpostavljam že ne vem koliko let v mestnem svetu in glede javne 
razsvetljave.  
 Tu bi imela pa eno pripombo, in sicer v odgovoru pravite, da ste parametre 
uskladili z nevladno organizacijo Temno nebo, in sicer za dopustno mejo z barvno 
svetlobo 3.000 K. Kolikor je meni znano je ta nevladna organizacija Temno nebo, ki se 
ukvarja s področjem preosvetljenosti neba, predlagala manj kot 2.200 K in tako, da ne bi 
mogli reči, da je sedanja razsvetljava ekološka in tudi optimalna izbira. 
 Kar se pa tiče odgovora v povezavi s komarji, upam, da ste že k temu pristopili in 
da že izvajate to akcijo, ki jo omenjate v svojem odgovoru.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Potrjujem za komarje. Letos bo rešitev bolj celovita in upajmo tudi učinkovita. Pri teh 
društvih v zvezi  s svetlobnim onesnaževanjem pa več kot moja ekspresija, da smo se 
res trudili in se res pogovarjali in celo dobili pohvalo, da te luči sedaj pa niso tako 
problematične, kot se jim je zdelo, da bodo, ne morem nič. Res smo se trudili, ker nam je 
pomembno, da onesnaževanje z vseh aspektov zmanjšamo kolikor se le da. Še vedno pa 
dobivamo tudi od njih pripombe.  
 Svetnik Aleš Dugulin. 
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Svetnik Aleš Dugulin: 
V kolikor nisem spregledal pošte, vašega odgovora na svetniško vprašanje nisem dobil.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj vodje kabineta ni tu. Gre za vprašanje o kmetijstvu. Ta odgovor je bil posredovan s 
strani podžupana. Lahko na kratko samo odgovorite, prosim. Vem, da je ta odgovor šel 
tudi skozi moje roke. Bomo poskrbeli, da boste dobili tudi pisno.  
 
Sašo Kogovšek, podžupan Mestne občine Nova Gorica: 
Odgovor je bil pripravljen, zakaj ni bil poslan, ne vem. Bo pa razpis za kmetijstvo tako kot 
smo se dogovorili v občinski upravi, šel ven do konca aprila.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še svetnik Oton Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Hvala za besedo g. župan in hvala za odgovor na vprašanje oziroma pobude, ki smo jih 
dali. So primerni s tem, da se v dveh primerih ne moremo strinjati z utemeljitvijo. V 
primeru naše pobude za ureditev pločnika in javne razsvetljave na Streliški ulici v Novi 
Gorici kjer je povedano, kako je ta zadeva rešena in je menda včeraj ta stvar bila 
puščena v promet oziroma vsaj promovirana, mislim, da je nepravilna formulacija, ki 
govori o tem, da izgradnja pločnika in javne razsvetljave s strani Streliške ulice v 
naslednjih letih ni predvidena, ker gre za zelo obsežno investicijo, vezano na komunalno 
opremljanje nepozidanih stavbnih zemljišč na območju, kar pa trenutno ni umeščeno med 
prioritete uprave MONG. Opozoril bi na to, da to ni stvar prioritete MONG, ampak je stvar 
konec koncev tudi pač štiriletnega proračuna oziroma projekta in v katerem je to krožišče 
po tistem omenjeno in mislim, da je torej ta ureditev tudi stvar ureditve tega krožišča. 
Tako, da mislim, da je ta odgovor v tem delu nenatančen.  
 V primeru naše pobude za zaščitno ograjo na krajevni cesti Branik, Preserje, 
Ajdovščina bi se zahvalil za odgovor, ki sicer govori o tem in utemeljuje, zakaj ni 
potrebna, ampak zadovoljni smo, ker na koncu se občinska uprava le odloča in bo šla še 
enkrat pogledati in če bo treba in mislimo, da je to potrebno, se bo odbojna ograja tudi 
uredila.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Dugulin, smo preverili in odgovor ste dobili danes popoldan. Med odgovori, ki so 
prišli danes popoldan je tudi odgovor na vaše vprašanje.  
 Izčrpali smo 2. točko in zato odpiramo 3. točko. 
 

PRILOGA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
 
 
 
3. točka dnevnega reda 
 Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Damjana Pavlica, vi ste se javili z zahvalo že pri odgovorih. Dobro. Potem dajem besedo 
Maji Erjavec. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
V času epidemije se je pokazala izjemna skupnostna solidarnost. Kot del slednje je 
zaživelo nekaj Facebook skupin in spletnih portalov, kjer se srečujeta ponudba in 
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povpraševanje po lokalni hrani. Prav povečanje prehranske samooskrbe pa je velik korak 
k bolj zeleni in bolj zdravi mestni občini.  
 Goriška.si zato predlaga, da Mestna občina Nova Gorica aktivno pristopi k 
oblikovanju celovite in dolgoročne rešitve, dobrodošlo v sodelovanju s sosednjimi 
občinami, in sicer z vzpostavitvijo spletne e-tržnice. Na njej bi bili na voljo izdelki in 
pridelki lokalnih kmetov oziroma ponudnikov, pri čemer bi se ponudba dopolnjevala ter 
tudi spreminjala glede na sezono. Prebivalkam in prebivalcem bi bili tako na enem mestu 
na voljo pridelki lokalnih pridelovalcev, ki bi jim bili po potrebi tudi pripeljani na dom, 
lokalnim pridelovalcem pa zagotovljena spletna promocija, prodaja in distribucija oziroma 
dostava njihovih izdelkov.  

PRILOGA 9 
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Dajem pobudo, da občina preveri možnost za odkup ali vsaj dolgoročni najem prostora 
na Bevkovem trgu, ki ga trenutno poznamo kot Vinoteko Solum. Ta je v lasti Hit, opremila 
pa ga je že Mestna občina Nova Gorica. Prostor bi bilo potrebno nameniti v degustacijski 
prostor za lokalne ponudnike iz naše občine, vinarje, sadjarje, zeliščarje, sirarje in tako 
dalje. Torej tistim pridelovalcem in predelovalcem, ki imajo za ponuditi svoj pridelek in 
izdelek, ki bo pripravljen in primeren za degustacijo.  
 Mesto oziroma center bi pridobil zanimivo turistično točko, kjer bi obiskovalec 
lahko poleg kavice, lahko po degustiral naše proizvode, pridelke in izdelke našega 
podeželja. Predlog projekta bi izdelali pobudniki in ga prijavili na razpis Lokalne akcijske 
skupine LAS za Goriško, ki poteče konec maja 2020. Prva leta obratovanja bi torej lahko 
sofinancirali z evropskimi sredstvi.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Zoran Božič. 
 
Svetnik dr. Zoran Božič: 
Pobuda se nanaša na Odlok o zagotavljanju subvencije za pitno vodo na podeželju za 
tista gospodinjstva, ki niso priključena na javno vodovodno omrežje. Namreč, kaj se 
dogaja. Iz Trnovsko–Banjške planote smo dobili informacije, da bo v kratkem času zaradi 
zelo sušnih razmer zmanjkalo vode, kot jim jo ta odlok omogoča.  
 Naj navedem samo konkreten podatek. Prostovoljno Gasilsko društvo Čepovan je 
lani v celotnem letu razvozilo 134 cistern vode, letos do konca aprila jih bo že 100, kar se 
pravi izreden porast. Kot veste je obstoječi odlok, ki ga je sprejela prejšnja občinska 
uprava oziroma prejšnji občinski mestni svet, omejil možnost dostave te vode na 8 m3, se 
pravi približno 1 cisterno na tri tedne oziroma v enem letu največ 8, potem s popravkom 
za gospodinjstva oziroma za tiste, ki imajo živino za lastne potrebe do 10 oziroma 12.  
 Ker se je pokazalo, da je ta količina absolutno premajhna zaradi trenutnih razmer, 
ki se bodo verjetno še nadaljevale v naslednjih letih, ali celo še stopnjevale, predlagamo 
ustrezno spremembo tega odloka. Gre za 11. člen.  
 

PRILOGA 10 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj povem, da smo danes dobili obvestilo o tem stanju od predsednikov krajevnih 
skupnosti Čepovan in Lokovec. Tako, da vsekakor moramo pristopiti k reševanju tega 
problema.  
 Svetnica Vida Škrlj imate besedo. 
 
Svetnica Vida Škrlj: 
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Name so se obrnili občani, ki imajo vrtičke ob Kornu. Mestni svet je na svoji seji 13. 
marca letos na Stanovanjski sklad Mestne občine prenesel zemljišča ob Kornu, ki so 
namenjena gradnji oskrbovanih stanovanj. Na navedenih parcelah ima okoli 40 
stanovalcev bližnjih stanovanjskih blokov urejene vrtičke. Ti vrtički so izjemno pomembni 
za te večinoma starejše občane. To so za ljudi ne le rekreacija in sprostitev, ampak tudi 
samooskrba in medgeneracijsko druženje.  
Predlagam, da strokovne službe mestne občine poiščejo možnost, da se navedenim 
stanovalcem poišče druge parcele v bližini blokov za vrtove. V primeru, da se zaradi 
ukrepov povezanih s pandemijo COVID 19 investicijo v oskrbovana stanovanja zamakne, 
je smiselno stanovalcem podaljšati možnost uporabe dosedanjih vrtičkov. Stanovalci so 
namreč že prejeli obvestilo, da se morajo s 1. oktobrom umakniti s tega območja.  
 

PRILOGA 11 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Tanja Vončina. 
 
Svetnica Tanja Vončina: 
Mene pa zanima, kako poteka izvajanje planov za izgradnjo vrtca Grgar oziroma kako se 
bodo ti plani spreminjali glede na pričakovan primanjkljaj v proračunu.  
 Hkrati pa seveda tudi podpiram pobudo kolega g. Božiča glede oskrbe s pitno 
vodo na Trnovsko–Banjški planoti.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Sebastjan Komel, tu imam napisano, da podajate vprašanje v imenu… Ne. 
Dobro.  
 Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Najprej naj izrazim veliko veselje in zadovoljstvo zaradi novice, ki sem jo prebrala danes 
na Facebook strani Mestne občine Nova Gorica, in sicer, da se bodo v Gorici v kinu 
Kinemax končno po dolgih letih prizadevanj predvajali filmi s slovenskimi podnapisi. Pred 
tem sem vas namreč nameravala vprašati, ali bomo v Novi Gorici dobili kino, kot ste 
obljubili mladim pred volitvami.  
 Sedaj pa še vprašanje. Ker je bila osrednja nit in prioriteta vašega političnega 
udejstvovanja vseskozi Univerza v Novi Gorici, me zanima, kako napredujejo aktivnosti v 
zvezi z gradnjo univerzitetnega kampusa ob Kornu, zaradi katerega smo na tem območju 
na pobudo Goriške.si spremenili OPPN. To smo seveda podprli takratni svetniki in 
svetnice.  
 Zanima me tudi, v kolikšni meri je Univerza v Novi Gorici vključena v projekt 
Evropska prestolnica kulture, tudi o tem ste se namreč z direktorjem Univerze 
pogovarjali, ko ste ga obiskali v prvih dneh po volitvah, s čemer ste tudi potrdili, da z 
obljubami okrog Univerze mislite zelo resno. Za odgovor se vam v naprej zahvaljujem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj vas malo popravim, OPPN ne obstaja za to območje. Spremenili smo nek temeljni 

akt, ne pa OPPN-ja. OPPN je potrebno še sprejeti za to območje.  

Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Moje vprašanje ostaja enako. Se pravi, kako napredujejo aktivnosti v zvezi z gradnjo 
univerzitetnega kampusa ob Kornu. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na to bomo pa odgovorili. Sedaj pa še en komentar, ker sem počakal do konca vprašanj 
glede te pereče problematike naslavljanja težav, ki so nastale in posledic, ki so nastale z 
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epidemijo in ukrepi. Mestna občina sledi načelu, da vstopamo tam, kjer je problem, se 
pravi tiste, ki so dejansko oškodovani in to je prvi princip. Drugi princip je, da nastopamo 
tam, kjer država ni segla. Vlada je sprejela zelo obsežen paket ukrepov, v mestoma tudi 
zelo visokimi izdatki in to ima že svoje učinke. Pričakujemo, da se bodo ti ukrepi 
nadaljevali in tudi tako je napovedano in tudi tako spremljamo. Nikakor pa nimamo še 
celotne slike škode, ki je nastala in ki še vedno nastaja. Tudi to je potrebno analizirati, 
preden se ukrepi sprejmejo in uresničujejo.  

Sedaj zelo pozdravljam vse, ki sodelujete in to sem vam tudi po mailu že povedal. 
Pozdravljam vaše predloge. Treba je pa vedeti, da če so predlogi takšni, da res 
naslavljajo tiste, ki so v stiski in so oškodovani, potem je to konstruktivno, če so pa 
predlogi  samo zato, da so in naslavljajo vse povprek in s tem zvišujejo izdatke občine, ki 
bodo že tako prizadeti zaradi prizadetega gospodarstva, zlasti igralništva pri nas, potem 
pa ne vem, jih ne razumem. Jih ne razumem. V tej situaciji niso bili oškodovani vsi. Bila je 
oškodovana velika količina ljudi, ne pa vsi, tudi oškodovana so bila mnoga podjetja, ne pa 
vsa. Imamo poročila tudi iz naših krajev, da so nekatera podjetja celo povečala obseg 
proizvodnje in s tem tudi prometa in dobičkov. 
 Tako, da ukrepi, ki so linearni, ki naslavljajo z enakimi vatli vse so, da ne vsaj 
potratni, če ne kaj drugega, zato moramo zelo, zelo dobro premisliti, katere ukrepe 
sprejmemo in kakšen učinek bodo ti ukrepi imeli na škodo, ki bo nastala. 
 O tem smo se seveda pripravljeni pogovarjati oziroma tisti, ki bi želeli sodelovati, 
ste tudi vabljeni, da sooblikujemo skupaj paket ukrepov.  
 Sedaj pa gremo k 4. točki. 
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

 Poročilo o izvršenih sklepih 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Gradivo ste dobili v paketu za to sejo in odpiram razpravo na to gradivo. Razpravljavcev 
ni.   

Zato dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvršenih 
sklepih 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 12. marca 
2020. Glasovanje teče.  
 
Od 29 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, 
Ana Zavrtanik Ugrin.  
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 12 
 
Prehajamo na 5. točko. 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine 
Nova Gorica  
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalcu Andreju Biaggiu. 
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Poročevalec: Andrej Biaggio, strokovni sodelavec za zaščito in reševanje 
Mogoče malce osnovnih stvari, da boste vedeli, kaj sploh je proračunska rezerva. 
Proračunska rezerva je prihranek oziroma sklad, ki ga mora imeti vsaka občina za 
reševanje intervencij naravnih in drugih nesreč. Proračunska rezerva je opredeljena v 49. 
členu Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, kot so potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša. 
Tu je tudi množični pojav nalezljive človeške bolezni. Zraven so še živalske, rastlinske in 
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
 V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov 
proračuna občine v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % 
prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno 
pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.  
 Tako je naša občina privarčevala v rezervi 400.000,00 EUR, katere bomo pa 
sedaj močno potrebovali za reševanje krize korona virusa. Kot vemo, reševanje 
intervencij korona virusa zahteva stroške, ki so v naprej neznani, saj ne vemo, koliko bo 
stalo, ne vemo, koliko bo ta zadeva še trajala, zato bomo pač predlagali, da se kompletna 
sredstva, ki so v proračunski rezervi odprejo in rezervirajo za te zadeve. 
 Namen za katerega se bo porabila proračunska rezerva je pa naslednji. Se pravi, 
dosti sredstev bo šlo za letake, brošure, navodila in razne napise, blago za potrebe 
intervencij, potrebščine za družine v izolaciji, voda za brezdomce, potrebščine za ostale 
pomoči potrebne in tako naprej. Dosti sredstev se bo porabilo za refundacije plač 
vpoklicanim pripadnikom društev za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Nova 
Gorica, ki dežurajo na meji. Sama zapora mejnih prehodov, postavitev ovir, prometnih 
znakov, žičnih ograj, krpanje obstoječih ograj, najem signalizacije… Tudi to bo precej 
velik strošek. Potem izvajamo dezinfekcijo klopi po mestu, potem nabava razne opreme 
za reševalce, kot so telovniki in tako naprej. Nabava plastične embalaže za dostavo 
hrane pomoči potrebnim. Največ sredstev bo šlo za nabavo mask, očal, razkužil, 
dozatorjev, rokavic, nabavo materiala za izdelavo mask, ki so bile izdelane in bile pač 
dostavljene potem na naslove občanov. Nabavili smo tudi nekaj brezstičnih termometrov, 
najeli smo bivalne kontejnerje za brezdomce, pripravili podlage, priklopili elektriko in take 
reči. Dosti stroškov bo tudi za prehrano za brezdomce, za socialno šibke, tiste, ki imajo 
subvencionirano prehrano, za otroke, zavarovali smo prostovoljce, ki delajo na meji 
oziroma, ki razdeljujejo pakete s hrano in pa te maske. Nekaj bo šlo pa tudi za stroške 
goriva. Mogoče sem tu še kaj izpustil, ker so pač zadeve neznane in ne vemo točno, kaj 
še vse bo prišlo. Tako, da sam predlagam, da ta odlok sprejmemo. Mestna občina Piran, 
ki je mogoče po velikosti enaka naši mestni občini je za te zadeve namenila 800.000,00 
EUR, toliko je imela v sami rezervi.  
 Toliko za informacijo. Če so kakšna vprašanja, lahko tudi odgovorimo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval odbor za gospodarstvo. Predsednica, prosim za poročilo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor je o odloku razpravljal in nima pripomb ter predlaga mestnemu svetu, da odlok 
sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Če ni prijavljenih na razpravo predlagam, da o odloku… Se 
opravičujem, Marko Tribušon. 
  
Svetnik Marko Tribušon: 
Vsekakor ta predlog podpiram. Mislim pa, da tisto kar je omenil poveljnik, da bo velik del 
namenjen tudi za brošure, da je to popolnoma brez potrebe in nepomembno, kajti ljudje, 
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občani so vsak dan iz vseh medijev povsod bombardirani z razno raznimi informacijami 
tako, da to resnično ni potreben strošek.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Gabrijel Fišer, ali imate repliko? 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
V bistvu sem se mislil tu prijaviti na razpravo, ampak sem narobe pritisnil. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odjavite se in še enkrat prijavite, ko bo to možno. Sedaj še prijava. Prosim. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Imel bi samo eno vprašanje za g. poročevalca. Glede ovir na meji so bile omenjene žične 
ograje in me zanima, kaj s tem mislite, ker je to malo delikatna dikcija v tem našem 
okolju.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim. 
 
Andrej Biaggio, strokovni sodelavec za zaščito in reševanje: 
Da, žične ograje smo morali postavljati v skladu z državno odredbo in pa v skladu s 
prošnjo policije. Žično ograjo smo postavili na mejnem prehodu na Rafutu in pa tudi na 
Trgu Evrope, tako, da smo tudi fizično onemogočili prehod meje. Vemo zakaj, zaradi 
možnosti prenašanja okužb. Potem smo na ostale mejne prehode postavili drugačne 
ovire, se pravi takšne, ki onemogočajo dostop z avtomobili, kolesi in tako naprej. Kaj smo 
naredili s temi žičnimi ograjami, naredili smo to, da lahko zmanjšamo patrulje na meji. Mi 
smo imeli od začetka na vsakem mejnem prehodu svojo patruljo, ki je usmerjala tiste, ki 
so hoteli prestopiti mejo, sedaj pa to delamo z eno patruljo, tako, da smo zmanjšali s tem 
tudi stroške. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Simon Rosič. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
V bistvu bi repliciral g. Tribušonu glede teh knjižic, ki so bile razposlane na vsa 
gospodinjstva. Rekel bom, da smo na Mestni občini Nova Gorica zaznali eno potrebo in 
tudi željo s strani občank in občanov, da imajo vse informacije zbrane na enem mestu in 
to smo naredili tako na spletni strani kakor tudi v že omenjeni knjižici, ki je bila razposlana 
vsem. Moram reči, da je bil odziv zelo dober in hkrati mislim, da nismo nič zamujali in 
dejansko se podvajali z nekom, ampak na nek način tudi prehiteli vse ostale, ki so 
osveščali. Menim, da je bil pa velik poudarek na to lokalno okolje in mislim, da so imeli 
vse potrebne informacije ljudje na enem mestu.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Tribušon. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Če je to že bilo narejeno, na to sem hotel opozoriti, ni potrebno, da se še enkrat in še 
enkrat dela ene in iste stvari.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato predlagam, da preidemo na glasovanje.  
 Glasujemo o predlogu Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve 
Mestne občine Nova Gorica. Glasovanje teče. 
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Od 29 svetnikov jih je 27 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon 
Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI je glasoval: Anton Kosmačin. 
Odlok je bil sprejet. 

PRILOGA 13 
 
Prehajamo na točko 6. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve na območju EUP NG-19/01 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Vabim poročevalko Natašo Ipavec, da nam predstavi točko. 
 
Poročevalka: Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Ob predlaganem odloku v vašem gradivu je podana natančnejša obrazložitev in tu jo bom 
skušala na čim krajši in najbolj razumljiv način pojasniti. S sprejemom sklepa o potrditvi 
lokacijske preveritve bomo pač vzpostavili pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja ter 
nato za nadaljnje faze in vodenje postopkov do izgradnje Zdravstvenega doma v Novi 
Gorici, faza III. 
 Današnja določila v prostorskem aktu v bistvu zaradi lahko bi rekli prav tehnične 
napake, ampak je ta napaka imela tudi vsebinski vpliv, tega pač sedaj ne omogočajo. 
Zato smo za reševanje problema izbrali postopek lokacijske preveritve, ki ga vpeljuje 
nova prostorska zakonodaja, in sicer za individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev, ki pač investitorju omogočajo izvedbo njegove gradbene namere. 
Seveda morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji. Ta lokacijska preveritev se predlaga 
zaradi obstoja objektivne okoliščine, se pravi zaradi medsebojne neskladnosti prostorskih 
izvedbenih aktov v prostorskem načrtu. 
 Če skušam čimbolj enostavno povedati, v aktu imamo navedeno, da se območje 
ureja na podlagi natečajne rešitve, v prilogi OPN določene gradbene meje pa tako 
gradnjo v skladu z natečajno rešitvijo onemogočajo. Izdelali smo elaborat lokacijske 
preveritve, v katerem je podana obrazložitev, utemeljitev pobude in skladnost z 
zakonodajo. Ker je šlo za napako v legendi, namesto P+1 je bil napisan samo P, to 
pomeni, da bi potrebovali gradnjo za etažo višje, smo nato izdelali tudi študijo osončenje 
in jo priložili elaboratu. Elaborat je bil poslan v mnenja pristojnim nosilcem urejanja 
prostora in na ministrstvo, kjer so preverili skladnost pogoja 129. člena po Zakonu o 
prostorskem načrtovanju in potrdil elaborat in odredil identifikacijsko številko.  

Elaborat je bil skladno z zakonodajo tudi petnajst dni javno razgrnjen. Pisno smo 
obvestili lastnike sosednjih zemljišč, za katere smo smatrali, da bi te spremembe lahko 
vplivale, tudi stanovalce najbližjih stanovanjskih blokov. Pripomb na razgrnjen elaborat 
nismo prejeli, tako, da predlagam, da se sprejme sklep o lokacijski preveritvi. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval odbor za prostor. Prosim predsednika za poročilo.   
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
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Res je obravnaval in predlaga mestnemu svetu, da zadevo sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Anton Kosmačin. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Sam ne bi razpravljal, vendar mi je ena informacija, en podatek tu nenormalen. Ne vem, 
lahko je točen, lahko ni, ali pa sem jaz slabo videl. Parcela št. 499/7, ni podatka, z. k. 
1400, nepremičnina ni vpisana v Zemljiški knjigi.  
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
To je sosednja parcela te enote urejanja in v bistvu ne tangira, je na južni strani. Zaradi  
vstopa na to območje ni tangirana s to spremembo plana. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Ali lahko odgovorim, ali pa vprašam?  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim, da. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Kaj pa išče v elaboratu? Mi ta dokument sprejemamo, ki je sestavljen od ne vem, slabo 
vidim. Potem jo ven zbrišite, ne moremo mi nekaj sprejeti, kar se ne tangira. To je moje 
mišljenje.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Torej, da bomo vsi razumeli vprašanje. Zakaj je ta številka v tem dokumentu zraven 
oziroma ali karkoli v zvezi s to številko sprejemamo, ali ne sprejemamo. 
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Bom odgovorila. V elaboratu so navedene vse parcele, ki so v okviru te enote urejanja. 
Ta enota urejanja v prostorskem aktu že ima svoja določila, bila so sprejeta s prostorskim 
aktom in takrat pač so bili tudi vsi seznanjeni. Mi sedaj spreminjamo samo določila za to 
točno določeno gradnjo le na tem severnem delu enote urejanja. Te parcele mi ne 
tangiramo in tudi skladno z zakonodajo nikjer ne piše, da bi morali vse lastnike na tej 
enoti urejanja obveščati.  
 Če bi dala recimo prispodobo, ena enota urejanja obsega celotno Cankarjevo 
naselje. Recimo, da bi mi za en blok na skrajnem severnem delu pač spreminjali neke 
podrobne izvedbene pogoje, ki bi bili dovoljeni za ta namen, nam ne bi bilo potrebno 
obveščati kompletno vse sosednje parcele na južni strani enote urejanja, ker je v bistvu to 
nesmiselno, ker njih ne tangira. V zakonu piše sosednjih zemljišč, ne parcel, ki mejijo na 
enoto urejanja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Poskušam razumeti geometrijsko. Ampak ne razumem, če mi nekaj sprejemamo, zakaj ta 
stvar stoji v gradivu, ki ga mi tu sprejemamo. Lahko sem slabo razumel. Zame je ne 
potrebno, da pride v gradivo, ali pa ne bom uhajal v vsebino, če ga ne rabimo, ni 
potrebno, da je v gradivu in ni potreba, da mi potrjujemo tu.  
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dajte se osredotočiti, kakšno funkcijo ima ta številka. 
 
Nataša Ipavec, vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
V gradivu je navedeno samo to kot del te enote urejanja, ker s tem koščkom pač ima ta 
dovoz, nima veze s tem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Se pravi, služi opredelitvi okoliščin. 
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Ne, ne služi. V bistvu je tu samo navedena kot ena od parcel, ki jo ta enota urejanja 
zajema, ampak nima vpliva na ta del, kjer imamo spremembe. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravlja svetnica Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Vprašala bi samo kako to, da se je dalo šele sedaj to tudi na javno razgrnitev in to žal 
ravno v času, ko so se lastniki teh parcel bolj ukvarjali z bližajočo se pandemijo in potem 
nekako tudi prepozno ugotovili kdaj je skrajni rok te javne razgrnitve, ko praktično nisi več 
mogel priti v prostore občine, ker po 13. so bile že razglašene izredne razmere. 
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
To je bilo pač zaradi postopkov, da smo pridobili tudi iz ministrstva njihovo identifikacijsko 
številko in je pač toliko časa trajalo. Mislim, da je začela razgrnitev 4. marca in nismo 
vedeli, da bo to pač v takem stanju, takrat smo jo dali in mislim, da je celo še sedaj na 
internetni strani možnost dostopa. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravlja svetnik Harej.  
 
Svetnik Anton Harej: 
Se opravičujem, samo še vedno ne razumem, če mi lahko še enkrat pojasnite. Kljub 
temu, da sem dvakrat prečital gradivo, še vedno ne razumem. Se pravi, arhitekti so 
pripravili rešitve v letu 2017, če sem prav prebral, torej pred tremi leti. 
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Da, pred sprejemom spremembe akta OPPN-ja.   
 
Svetnik Anton Harej: 
Torej pred sprejemom spremembe akta OPPN-ja. Potem smo mi naknadno spreminjali 
OPPN in sesuli njihovo arhitekturno rešitev. 
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
V bistvu je bila to strokovna podlaga, ki je bila podlaga za sprejem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ni več razpravljavcev, zato predlagam, da preidemo na glasovanje. 
 
Svetnica Petra Kokoravec: 
Župan, prosila bi za besedo. Mislim, da gre tu za kolizijo interesov in bi se v tej točki 
odrekla glasovanju kot direktorica zdravstvenega doma. Gre za gradnjo objekta. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Ne vidim kolizije, ampak, če ste se tako odločili, sprejemamo na znanje to vašo odločitev.  
 Glasujemo o predlogu Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve na območju 
EUP NG-19/01. Glasovanje teče.   
 
Od 29 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 14 
  
Prehajamo na točko 7. 
 
 
 
7. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Poročevalka je Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Pri prvi obravnavi odloka je bilo podanih nekaj pripomb. Pripomba podana na seji se je 
nanašala na ureditev problematike, ko se na zasebnih zemljiščih puščajo razni kmetijski 
stroji in oprema, traktorji brez registracije in tako dalje. Pripombe nismo upoštevali, ker 
menimo, da to ni problematika, ki sodi v odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili, ampak 
morda v neki drugi odlok. V primeru, ko gre za komunalne odpadke, je to urejeno z 
odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki in v primeru nezakonito odloženih 
komunalnih odpadkov lahko ukrepa občinska inšpekcija, medtem, ko je v primeru 
nezakonito odloženih ne komunalnih odpadkov pristojna okoljska inšpekcija. Pri tem pa 
se pojavi še vprašanje, ali gre v določenem primeru sploh za odpadek. Ne glede na to pa 
bomo na podlagi  sklepa, ki ga je sprejel odbor za prostor, preverili, kako to problematiko 
rešujejo druge občine in to preverili tudi pri pristojnem ministrstvu. Če obstajajo morebiti 
kakšne možnosti oziroma način, bomo tudi predlagali ustrezno rešitev. 
 Ostale pripombe so bile podane pisno. V obrazložitvi je navedeno, katere smo 
upoštevali in katere ne in zakaj. Mogoče jih sedaj ne bi brala oziroma ponavljala, lahko pa 
še kaj pojasnim, če je potrebno.  
 Drugače pa predlagamo mestnemu svetu, da predlog odloka sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval odbor za prostor.  
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Res je in tudi pri tem predlaga mestnemu svetu, da zadevo sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.  
 Zato dajem na glasovanje predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v 
Mestni občini Nova Gorica. Glasujemo v drugi obravnavi. Glasovanje teče. 
  
Od 29 svetnikov jih je 29 glasovalo za. 



  

17 

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Tina Krog, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil soglasno sprejet. 

PRILOGA 15 
 
Prehajamo na 8. točko. 
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepov o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe 
urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2020 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje 
občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Poročevalka je prav tako Martina Remec Pečenko. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe  
Tudi letos so koncesionarji rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in urejanja in 
čiščenja javnih površin pripravili letne programe izvajanja aktivnosti za leto 2020. 
Programi so bili predhodno usklajeni z občinsko upravo. Bistvenih sprememb v primerjavi 
z lanskoletnimi ni, ker je tudi višina razpoložljivih sredstev enaka lanski in ker je na 
področju vzdrževanja cest potrebno upoštevati republiški pravilnik o vzdrževanju javnih 
cest, na področju urejanja in čiščenja javnih površin pa občinski pravilnik. 
 Oba predpisa določata vrsto aktivnosti in nivo rednega vzdrževana oziroma 
čiščenja, vendar je bilo potrebno tudi v tem letu te aktivnosti prilagoditi razpoložljivim 
sredstvom. Ne glede na to pa morajo biti ceste vsak čas vzdrževane tako, da je 
zagotovljena vsaj osnovna prometna varnost. Na področju urejanja in čiščenja javnih 
površin je več manevrskega prostora in včasih pride tudi do kakšnih odstopanj glede na 
sprejeti plan, kot na primer pri košnji iz razloga vremenskih pogojev in tako naprej. 
 V prilogi A so navedene vse štiri koncesije, njihovi izvajalci ter višina proračunskih 
sredstev, v ostalih prilogah pa so navedene aktivnosti, ki jih izvajajo posamezni 
koncesionarji, njihova intenzivnost oziroma pogostost izvajanja ter sredstva, ki so za te 
posamezne aktivnosti potrebna.  
 Predlagamo, da mestni svet programe obravnava in sprejme predlagani sklep. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo sta obravnavala dva odbora, in sicer najprej dajem besedo predsednici odbora za 
gospodarstvo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo na predlog sklepov ni imel pripomb in predlaga mestnemu svetu, 
da sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Enako predlaga mestnemu svetu, da se zadeva sprejme. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepov o sprejemu programa izvajanja 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2020 in Programa izvajanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 
2020. Glasovanje teče. 
 
Od 29 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon 
Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
Sklepi so bili sprejeti.  

PRILOGA 16 
 
S tem prehajamo na 9. zadnjo točko. 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu 2020-2025 
Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Med nami pozdravljam direktorico Goriške knjižnice Ireno Škvarč in hkrati ji dajem 
besedo. 
 
Poročevalka: Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova 
Gorica 
Knjižnice so že zgodovinsko namenjene srečevanju, druženju, izmenjavi mnenj, izkušenj, 
prireditvam, prebiranju knjig in druge literature in mislim, da ta vloga knjižnic nekako 
spremlja od začetka okvirno že od predhodnikov - čitalnic in tako naprej in tudi glavno 
vodilo Goriške knjižnice je predvsem kontinuiteta dela. V teh 70. letih smo zgradili bogato 
knjižnično zbirko, zgradili smo močne, trdne vezi tako z našimi uporabniki kot tudi z 
našimi kolegi na strokovnem področju in tudi z lokalnimi oblastmi.  
 Tudi v nadaljnjem obdobju želimo delovati kot proaktivna knjižnica, ki program 
svoje knjižnične javne službe zastavi razvojno in odgovorno glede na prioritete, ki jih daje 
tako lokalno okolje kot tudi stroka in tako prispeva k razvoju in dobrobiti lokalne 
skupnosti. Glavni poudarki našega programa so predvsem v kvalitetni in aktualni 
knjižnični zbirki, ki je ustreznega obsega in to je nekako tudi temeljna naloga vsake 
knjižnice.  
 Namreč zelo pomembno nam je, da po eni strani gradimo knjižnično zbirko z 
uravnoteženo nabavo gradiva, ki pa mora biti usklajena tudi z željami in potrebami 
lokalnega okolja, da je to po priporočilih stroke in tudi glede na ponudbo na trgu. Obenem 
mora biti knjižnična zbirka, ki je prilagojena našim uporabnikom, pri tem pa je zelo 
pomembno, da je tudi pregledna in aktualna, kar pa pomeni, da moramo skrbno 
pregledovati in po potrebi tudi izločati neaktualno gradivo.  
 Obenem pa gradimo tudi virtualno knjižnico. Mislim, da je ta tako imenovana 
virtualna knjižnica predvsem v današnjih dneh prišla najbolj do izraza. Knjižnico sicer 
gradimo že dolgo časa in neprestano jo promoviramo, ponujamo uporabnikom na 
različne načine v uporabo, ampak prav v teh dneh so naši uporabniki spoznali, kako je to 
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zelo pomembno. Uporabnikom namreč ponujamo tako branje e-knjig preko spletnega 
programa Biblios do prebiranja časopisov, do prebiranja različnih strokovnih članov, po 
drugi strani pa ponujamo tudi različne podatkovne zbirke, ki jih bodisi ustvarjamo sami, ali 
pa jih soustvarjamo v sodelovanju z drugimi  knjižnicami. 
 To je tudi nekako prihodnost naše knjižnične zbirke. Po eni strani nadaljevati 
gradnjo in aktualne knjižnične zbirke v tiskani besedi kot tudi v virtualnem smislu. Pri tem 
pa ne pozabljamo na naše uporabnike, ki jim želimo ponuditi zbirko, ponuditi jim želimo 
različen in pester in njim pisan na kožo nabor dejavnosti, ponuditi pa jim želimo tudi 
prostor. Prav prostor naše knjižnice ponuja res neštete možnosti koriščenja tako prostega 
časa kot tudi časa za študij in druge obveznosti. Obenem pa želimo slediti zahtevam 
sodobne knjižnične prakse in razvojnim trendom knjižničarstva. 
 Seveda pa se vedno ustavimo pri naši knjižnični mreži, ki je žal zelo 
neenakomerno razvita. V zadnjem času oziroma predvsem v lanskem letu smo to 
knjižnično mrežo nekoliko razširili. Prej smo imeli sedem krajevnih knjižnic, v lanskem letu 
sta se jim pridružili še dve. V Šempetru in Mirnu imamo bibliobus oziroma potujočo 
knjižnico in osrednjo stavbo tu v Novi Gorici. Vsi vemo, da je osrednja stavba v Novi 
Gorici lepa, sodobna knjižnična stavba, po mojem mnenju še vedno najlepša knjižnična 
stavba v Sloveniji, pa tudi zelo moderna. Po drugi strani pa imamo krajevne knjižnice, kjer 
smo se še do prekratkim trudili za ureditev ogrevanja, hlajenja, pa tudi računalniške 
izposoje. Tako kot smo se v tem obdobju zadnjih desetih let oziroma zadnjih nekaj let 
trudili poenotiti razvoj vseh naših enot, je to tudi naša želja v prihodnje. Po drugi strani 
imamo tudi bibliobus, ki ga počasi, kljub temu, da nam še vedno dobro služi, že najeda 
zob časa in se pojavljajo potrebe po nabavi novega prav v tem strateškem obdobju.  
 Pri tem pa ne pozabimo, da smo tudi knjižnica, ki je pomembna tudi na 
nacionalnem pomenu. Smo namreč ena izmed desetih območnih knjižnic, kar pomeni, da 
skrbimo za razvoj naše stroke tako na lokalnem kot tudi na širšem nacionalnem območju. 
Smo pa tudi knjižnica na obmejnem območju in tako, da se naš vpliv širi, ne samo znotraj 
Slovenije, ampak tudi izven meja v Italijo kjer živijo Slovenci. Prav te vezi, ki jih tkemo 
zadnja leta, bomo tudi v prihodnje širili in utrjevali in tako pomagali ustvarjati oziroma 
voditi razvoj knjižničarske stroke kot tudi razvoj naših knjižnic tu v lokalnem območju. 
 Pri tem pa ne smemo pozabiti na zaposlene, ki so nekako steber vsake ustanove 
in samo pravilni odnosi, primerno izobraženi, usposobljeni kader je tisti, ki lahko pelje 
vsako ustanovo naprej in to je tudi naše vodilo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Zadevo je obravnaval odbor za kulturo, šolstvo in šport. Prosim predsednika 
odbora za poročilo. 
 
dr. Zoran Božič, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor je res to obravnaval in podpira ta finančni in strateški načrt ter predlaga sprejem. V 
razpravi je bilo posebno poudarjeno, da je ta usmeritev v digitalizacijo oziroma možnost 
uporabe knjižničnega gradiva na daljavo zelo dobra, da se je knjižnica v tem času korona 
virus krize zelo dobro odzvala.  
 Ob tem smo pa potem dali neko priporočilo ravno v zvezi s spletnim dostopom do 
primorskega znanja in primorske zgodovine in primorskih pomembnih ljudi. Namreč, 
verjetno večina od vas pozna spletni portal Primorci.si, ki je narejen po vzoru Gorenci.si, 
Notranjci.si in tako naprej. Bili smo med prvimi, pri tem sodeluje več primorskih knjižnic. 
Zakaj gre. Če boste pogledali na podatke, ki so objavljeni v tem strateškem načrtu, boste 
videli, da se je obisk tega portala v petih letih bistveno zmanjšal v nasprotju z vsemi 
drugimi obiski in če se človek vpraša, kaj je temu razlog, zato, ker je seveda ta portal 
zadnja leta nekako miroval, ni bil posodobljen. Če boste skušali iskati še živeče župane, 
bodisi novogoriške, bodisi iz drugih sosednjih občin, ali politike, poslance, kulturnike,  
gospodarstvenike, igralce in tako naprej, jih z zelo redkimi izjemami ne boste našli. 
 Seveda pa je vsem jasno, da Primorci.si je naša stvar, da pokriva predvsem 
lokalno okolje, ljudi, ki niso zanimivi za center, za celotno Slovenijo in da smo mi sami 
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dolžni to storiti. Odzvala se je gospa direktorica, ki je bila prisotna na odboru in je rekla, 
da je dejansko ona začela s tem, potem je stvar nekako zamrla, da pa se zavedajo, da je 
treba to ažurirati, posodabljati bolj intenzivno kot do sedaj in napovedala, da za začetek 
bodo začeli vključevati primorske župane.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Anton Harej imate besedo. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Res je, imamo lepe prostore in imamo viden tudi zagnan team, tudi ustrezno vodstvo, da 
ste začrtali tak strateški načrt, pohvalno, ambiciozno.  
 Ena stvar je pa na katero bi rad opozoril vseh nas tu. Dajemo na letni ravni 
1.100.000,00 EUR za delovanje. Sedaj pa sem videl noter v strateškem načrtu, da se 
planira še dodatne zaposlitve. Sigurno je lepo, da ste ambiciozni, da začrtate pot in tako 
naprej. Samo je res, da bo pa na stroške treba verjetno paziti.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Saj si boste zapisali, vam bom dal na koncu besedo, da boste pokomentirali oziroma 
odgovorili na vprašanja, ki se bodo pojavila tekom razprave. Razprava je še vedno 
odprta. Tina Krog, imate besedo. 
 
Svetnica Tina Krog: 
Z velikim veseljem spremljam razvoj Goriške knjižnice, ki se pogumno širi tudi na 
podeželje in skrbi, da tudi tam knjižnica ni le izposojevalnica knjig, ampak družbeni 
prostor, ki kakovostno povezuje ljudi, to je tudi njen cilj. Čestitke.  
 V Goriški.si pa smo mnenja, da ima še nekaj rezerv in zato v bodoče pričakujemo 
nekaj večji domet idej in tudi večji doseg storitev. V svojih danih okvirjih deluje dobro, tudi 
odlično, a se zdi, kot bi se bala pogledati čez, širše, malo bolj drzno odprto in napredno, 
zato v bodoče pričakujemo korak naprej, korak izven te cone udobja in tudi večji dostop 
njenih storitev. Na primer posodobitev urnikov, se nam zdi nujna. Kje so zadržki, da se 
urnikov ne posodobi, da se ne podaljša časa obratovanja. Knjižnica bi po našem mnenju 
morala ob sobotah ostati dosegljiva tudi med počitnicami. Prav tako je odlična 
mojstrovalnica dostopna le mestnim otrokom, saj podeželski ne uspejo ujeti urnika. Torej 
rezerve so še. 
 Strateški načrt se nekaterih rezerv tudi zelo vizionarsko zaveda, tako, da 
verjamemo, da bo tudi v prihodnosti knjižnica napredovala in ponujala kakovostne 
vsebine in doživetja. Želim si le, da se ne bo zadovoljila z doseženim in da si bo dovolila 
pogledati tudi onstran okvirjev.  
 Naj izrazim še iskreno hvaležnost za učinkovito delovanje knjižnice tudi med 
korono, čeprav je zaprta, se trudi delovati v prid bralcev in dostava na dom je krasen in 
spoštovanja vreden korak, tako, da  pogumno naprej in hvala. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravo ima svetnica Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Bom zelo kratka, ker sem že včeraj pohvalila delovanje Goriške knjižnice še posebej v 
tem času, saj imamo vsi, ki smo uporabniki knjižnice možnost tudi izposoje knjig, da nam 
prinesejo na dom. Če mogoče tega še niste vedeli, je to še posebej pomembno danes, 
kajti danes je dan knjige. Vzemite jo v roke. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Direktorica, beseda je vaša, če želite pojasniti še kaj. 
 
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica: 
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Vsake naše dodatne storitve, ki jih nekako uvajamo so dodatne storitve in redko katera 
storitev je, ki bi jo opustili in nekako prav mojstrovalnica je povezana s tem. Ko smo 
mojstrovalnico odprli, nismo dobili niti dodatne zaposlitve, niti polovičko zaposlitve,  
ampak smo preprosto zaposlene iz svojih delovnih mest pocukali in jih dali v 
mojstrovalnico. Ti kolegi sedaj na pultih v teh urah, ko so v mojstrovalnici,  pač manjkajo 
in nekako skušamo pokrivati, zato je tudi mojstrovalnica odprta ob mogoče malo  
neprimernem času, ker je v tem času največ zaposlenih v knjižnici in se to najlažje stori. 
Dejstvo pa je, da če bomo recimo tako kot se sedaj dogovarjamo, posodabljali krajevne 
knjižnice, da bomo odpirali nove krajevne knjižnice, v teh primerih bomo pa resnično 
potrebovali pomoč dodatne zaposlitve zato, da bomo lahko te storitve izvajali. 
 Zaenkrat v knjižnici nekako uspemo zagotavljati osebje na vseh pultih, tako kot je 
pač potrebno. Knjižnica je bila namreč bogato zasnovana. Ima enajst izposojevalnih 
pultov in ti pulti morajo biti nekako pokriti, tako, da se res trudimo, da so ljudje povsod 
zastopani, da vsak uporabnik, ki pride, ima takoj na voljo pomoč, takoj na voljo 
knjižničarja, ki mu lahko pomaga iskati gradivo oziroma na internetni izposoji in to je pa 
tudi cena tako velikega števila kadra. 
 Mogoče bi dodala še to. V knjižnici je zaposlenih veliko knjižničarjev, veliko pa tudi 
bibliotekarjev. To je 7. stopnja izobrazbe in pri nas je zaposlenih 70% ljudi z najmanj 6. 
stopnjo izobrazbe, posledično se to tudi finančno pozna. Če pa pogledamo samo 
strokovni kader, ima kar 78 % vseh zaposlenih najmanj 6. stopnjo izobrazbe in to se 
seveda potem v končni matematiki tudi pozna.  
 Kar se tiče naše drznosti, mogoče res to tako občutite, ampak mi se zelo trudimo. 
Imeli smo tudi priložnost v zadnjih letih pokukati čez planke in obiskati tudi kakšne druge 
knjižnice po Evropi, skočili smo celo v Ameriko in na Kitajsko in pobiramo ideje od 
drugod. Smo prva in zaenkrat edina  splošna knjižnica v Sloveniji, ki ima mojstrovalnico. 
Smo prva in še vedno edina knjižnica v Sloveniji, ki ima knjižnico semen, ki pa žal v teh 
dneh ne deluje, kot bi želeli. Tako, da imamo ideje, ampak potem se nam vedno kje 
ustavi, ali je to kader ali so to finance, vendar jih nekako skušamo vseeno izvesti. 
 Kar ste tiče našega urnika. Sama sem prišla v Goriško knjižnico leta 2001. Skoraj 
20 let sem že zaposlena tu. Spomnim se, da ko sem prišla v knjižnico, je bilo poletje in so 
se kolegice, kolegi pritoževali, da nekako ne moremo uskladiti urnika. In o tem urniku se 
pogovarjamo, kolikor sama poznam že 20 let. Tako, da je to večna tema, večna debata. 
V zadnjem času smo močno povečali odprtost knjižnice, smo najbolj odprta knjižnica v 
celi Sloveniji med splošnimi knjižnicami. Imamo med letom 65 urno tedensko odprtost. 
Enači se nam samo knjižnica Mirana Jarca v Novem mestu.  V poletnem času je odprtost  
60 ur tedensko, kar nas spet dviguje na najvišji nivo odprtosti med slovenskimi splošnimi 
knjižnicami. Naše statistike pa kažejo, da je v poletnem času obisk manjši in včasih celo 
razmišljamo, ali je res potrebno, da je odprta knjižnica 12 ur dnevno, posebno v poletnem 
času. Imamo svoje argumente, ker se nam zdi, da je to nekako dovolj. Tudi naši 
uporabniki, ko je ura 6. se počasi že odpravljajo domov, tako, da do 7. se knjižnica 
izprazni, pa tudi zjutraj ob 7. uri je v knjižnici bolj malo ljudi.  
 Mislim, da sem izčrpala vse. Mogoče bi za konec tudi sama še dodala, da je 
danes svetovni dan knjige. V teh dneh so se pri nas odvijali Goriški dnevi knjige, letos jih 
žal ni, vendar vam vseeno želim veliko prijetnega branja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Kako zanimivo naključje, da smo to točko uvrstili ravno na sejo, ki poteka točno na dan 
knjige. Ni več razpravljavcev.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k 
Strateškemu načrtu 2020 – 2025 Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica.  
Glasovanje teče. 
 
Od 29 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, 
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Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav 
Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 17 
 
 
Naj vam prinese na ta dan veliko sreče in uspeha v naslednjem petletnem obdobju 
delovanja knjižnice. Zahvaljujem se vam za to vašo udeležbo in poročanje, vam svetnice 
in svetniki pa za potrpljenje in da ste se vseeno udeležili kljub razmeram te današnje 
seje. Vidimo se, upam, da že brez mask na majski seji. Hvala in nasvidenje. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.  

 
 
                 Miran Ljucovič                         dr. Klemen Miklavič    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                        ŽUPAN                   
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