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Številka: 900-5/2020-21 
Nova Gorica, 12. marec 2020  
 
 

 

Z A P I S N I K 
 
 
13. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 12. marca 2020 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 15.00 uri.  
 
Sejo je vodil dr. Klemen Miklavič, župan.    
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Kot ste sami opazili, bo seja potekala, vendar v posebnih razmerah. Vsak ima svojo mizo, 
razdalja med vami je tako, kot je predpisano po navodilih ustreznih ustanov, na razpolago 
imate tudi razkuževala.  
 Uprava sedi v zadnji vrsti, ker smo preuredili konfiguracijo v dvorani. V proceduri 
boste tudi videli, da smo spremenili potek dnevnega reda oziroma bomo predlagali 
spremembo dnevnega reda tako, da bodo točke po pomembnosti in nujnosti razvrščene od 
najbolj nujne do najmanj nujne. Torej, sejo lahko zaključimo, če ugotovimo, da traja 
predolgo, ker tudi časovna komponenta je pomembna.  
 Predvsem pa sem se odločil, da bom izvedel kljub razmeram to sejo zato, ker bomo 
predlagali v dnevni red določilo, ki nam bo omogočilo, da v primeru izrednih razmer, se pravi 
podaljšanih izrednih razmer bomo lahko odločali korespondenčno, se pravi na razdaljo o 
zadevah, ki so nujne oziroma ne smejo čakati predolgo, torej, da bomo lahko odločali od 
doma. Sedaj pa grem kar k predvidenemu postopku. Ugotavljanje sklepčnosti.  
 Dr. Mirjam Bon Klanjšček me je posebej opozorila, naj pojasnim, da ni bila na 
smučanju v Italiji, kot so se pojavile govorice. Vidim pa, da se je svetnik Mozetič 
udeležil seje kljub temu, da ga imam zabeleženega kot opravičenega.  
 
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 23 svetnikov, in sicer: dr. Zoran Božič, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Tina Krog, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Simon Rosič, mag. Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina,  mag. 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.   
  
Opravičeno odsotni: dr. Mirjam Bon Klanjšček, dr. Robert Golob, Petra Kokoravec, 
Damjana Pavlica, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Marjan Zahar. 
 

Odsotna: Mitja Humar, Gabrijel Rijavec. 
 



 

Seji so prisostvovali: 
●   Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave  
●   Gorazd Božič, vodja kabineta župana  
●   mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
●  Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne              

službe 

●   Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine       
●   Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica.   

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na sejo je vabljen k 13. in 14. točki Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica. Naknadno ste prejeli amandmaje k 7. točki - Predlog 
Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih 
odpadkov za  območje Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava). Potem ste 
prejeli dodatno dopolnjeno gradivo k točki 12. - Predlog Sklepa o sprejemu 
dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2020 – dopolnitev marec 2020 in tretje naknadno dopolnilo je dodaten 
odgovor k točki 2. 
 17 glasov bomo potrebovali za uvrstitev 11. točke - Predlog Odloka o 
spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 
zaradi skrajšanega postopka na dnevni red in k 12. točki - Predlog Sklepa o 
sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev marec 2020. 
 Dodatno smo uvrstili tudi točko 5. A in to je kar sem že omenil, se pravi 
predlog sklepa, ki ste ga prejeli po elektronski pošti, ki nam bo omogočal 
korespondenčno zasedanje v primeru izrednih razmer. Ta sklep in točke so bile 
usklajene s predsednikom  statutarno-pravne komisije. Skratka, naši pravniki, 
direktorica, uprava in statutarno-pravna komisija so sodelovali pri predlogu tega 
sklepa. To so tri točke, ki bodo zahtevale 17 glasov.  
 Sedaj pa odpiram razpravo na predlagani dnevni red. Boste dobili do točke 5. 
A, če bo šlo to skozi. Sklep ima dve točki, tako, da boste lahko tudi hitro to prebrali.  
 Ugotavljam, da ni razpravljavcev, zato prehajam na prvo glasovanje, in 
sicer na uvrstitev točke 11. - Predlog Odloka o spremembah Odloka občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek). 
Potrebujemo 17 glasov. Glasovanje teče. 
  

Od 21 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina 
Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Drugo glasovanje, se pravi točka 12. - Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2020. Tudi tu je potrebnih 17 glasov. Glasovanje teče. 
  

Od 21 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 



 

ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina 
Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj.  
Predlog je bil sprejet. 
 
Sedaj še glasovanje o uvrstitvi dodatne točke 5. A - Predlog Sklepa o preučitvi 
izvedbe sej mestnega sveta v primerih, ko ni pogojev za sklic redne ali izredne 
seje mestnega sveta. 17 glasov je tu potrebnih za sprejem za uvrstitev te točke. 
Glasovanje teče. 
 
Od 21 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, 
Elena Zavadlav Ušaj. 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 

Četrto glasovanje. Zaradi številnih sprememb vrstnega reda točk predlagam, da o 
vseh teh spremembah teh točk glasujemo v paketu. Zato potrebujemo 17 glasov. Se 
pravi, da ne glasujemo o vsaki spremembi, ampak bomo glasovali o vseh skupaj.  
 Glasujemo o tem, ali gremo tako glasovati o spremembi dnevnega reda, 
ali ne. Glasovanje teče. 
 
Od 21 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, 
Elena Zavadlav Ušaj.   
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
Sedaj pa dajem na glasovanje vse predlagane spremembe dnevnega reda, torej 
sprejemamo dnevni red, kot ste ga nazadnje prejeli danes. Glasovanje teče. 
 
Od 21 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, 
Elena Zavadlav Ušaj.  
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
Sedaj pa moramo še enkrat vse te spremembe, ki ste jih izglasovali, potrditi v 
končnem dnevnem redu. Glasovanje teče. 
 

Od 21 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 



 

Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, 
Elena Zavadlav Ušaj. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 
1.   Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je   

bila 6. februarja 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.   Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

5.A Predlog Sklepa o preučitvi izvedbe sej mestnega sveta v primerih, ko ni pogojev 
za sklic redne ali izredne seje mestnega sveta 

11. Predlog Odloka o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu  
Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek) 

12. Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem     Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev marec 
2020 

7.  Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica 
(druga obravnava) 

10. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe 
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine 
Nova Gorica (skrajšani postopek)   

14. Predlog Sklepa o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada  
Mestne občine Nova Gorica   

13. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih 
pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica   

6.   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine 
Nova Gorica (skrajšani postopek) 

8.   Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica 
(prva obravnava) 

9.   Predlog Sklepa v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne 
občine Nova Gorica. 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj pa malo nenavadno. Dajem za sprejetim dnevnim redom na glasovanje 
oba overitelja. Glasovanje teče. 
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Tanja Vončina in  
- Luka Manojlović.   

 
Od 21 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 



 

Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena 
Zavadlav Ušaj.  
 
 
 

1.  točka dnevnega reda 
Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, 
ki je bila 6. februarja 2020  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.  
 Dajem na glasovanje predlog zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica, ki je bila 6. februarja 2020. Glasovanje teče. 
 
Od 21 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Simon 
Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj.  
Zapisnik 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila  6. 
februarja 2020, je bil potrjen.  
 
 
 
2. točka dnevnega reda  
 Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Tako kot smo se dogovorili, da bomo skrajšali to sejo, ne bomo tu postavljali pobud. 
Prosil pa bi, če lahko te pobude dobimo vsi svetniki, ki so jih svetniki poslali preko 
elektronske pošte.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če sem prav razumel, pričakujete, da dobimo vsi tudi ugovore vseh na elektronsko 
pošto.  Se pravi, če ni več razpravljavcev prehajamo na 3. točko. 
 
 
 
3.  točka dnevnega reda 
 Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Imeli smo ugovore in odgovore. Sedaj imamo pobude. Pri tej točki velja pripomba 
svetnika Markočiča. Prijavljen je svetnik Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 



 

Zelo na kratko. Naši pridelovalci kmetje so me opozorili na dve zadevi. V lanskem 
letu smo oddajali poročila glede toče, ki je delala škodo na nekaterih območjih v 
okolici Dornberka in je tudi mestna občina zbirala te podpise. To je prva stvar. 
Zanima me, kje zadeva stoji in kako zadeva teče. 
 Druga stvar me pa zanima, kdaj bodo razpisi iz področja kmetijstva, kajti, če 
hočemo imeti urejeno podeželje, moramo kaj za to tudi dati.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Proceduralno. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Se opravičujem, če sem prav razumel, danes pobud in vprašanj svetnikov ni. Tako, 
da sedaj ne vem, kaj je bilo to. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Pojasnilo. Po poslovniku mora biti in včeraj svetniške skupine Nove Slovenije ni bilo, 
ko smo se dogovorili, da bomo dali to pisno. Pozivam, dajte prosim pisno, da 
skrajšamo to sejo, če ima še kdo kaj. Te pisne predloge bomo vsem poslali na 
adremo.  
 Če ni več razpravljavcev, prehajam na 4. točko. Tudi ta je po poslovniku 
obvezna, in sicer Poročilo o izvršenih sklepih. 
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

 Poročilo o izvršenih sklepih 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Če razpravljavcev ni, dajem na glasovanje Poročilo o 
izvršenih sklepih. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 22 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko 
Tribušon, Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 

Sedaj prehajamo na 5. točko.  
 
 
 
5. točka dnevnega reda 
 Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam komisiji, da najprej poda predvsem tiste sklepe, ki so res nujni. 
 



 

Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
Komisija je zasedala 26. februarja, in sicer smo sprejeli sledeče sklepe.  
 Na predlog predsednice Sveta zavoda Osnovne šole Solkan je komisija 
odločala o razrešitvi g. Bojana Horvata z mesta člana tega sveta zavoda ter na to 
mesto sklenila predlagati v imenovanje g. Branislava Kaurina.  
 Predlagamo, da oba predložena sklepa sprejmete. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razprava. Ni razpravljavcev.  
 Zato dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v Svetu zavoda 
Osnovna šola Solkan razreši predstavnika Mestne občine Nova Gorica Bojana 
Horvata. Glasovanje teče. 
 

Od 22 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton 
Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, 
Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Lahko komisija poveste še drugi sklep, da bodo vedeli o čem glasujejo. 
 
Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja: 
Sedaj ste potrdili razrešitev g. Bojana Horvata, moramo pa še imenovati g. 
Branislava Kaurina. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Glasujemo, da  se  za nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovna šola Solkan 
za preostanek mandatne dobe imenuje Branislava Kaurina. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton 
Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, 
Elena Zavadlav Ušaj.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
Nadalje smo odločali o imenovanju Sveta zavoda Osnovne šole Čepovan v novi 
sestavi, in sicer v posledici prenehanja mandata tega organa.  
 Mestnemu svetu predlagamo, da se v svet zavoda imenuje Blaž Škrlj, Adrijan 
Kofol, Vanda Reja Mervič. Gre seveda za predstavnike Mestne občine Nova Gorica v 
tem organu. 
 



 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v Svet zavoda Osnovna šola 
Čepovan kot predstavnike Mestne občine Nova Gorica imenuje Blaž Škrlj, 
Adrijan Kofol in Vanda Reja Mervič. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton 
Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, 
Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
V posledici odstopa ge. Ane Zavrtanik Ugrin iz delovnega telesa mestnega sveta, in 
sicer odbora za kulturo, šolstvo in šport je komisija odločala o njeni razrešitvi. 
Nadalje pa smo odločali o imenovanju nadomestne članice tega delovnega telesa.  
 Mestnemu svetu najprej predlagamo, da go. Ano Zavrtanik Ugrin iz odbora s 
sklepom razreši.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo.  
 Ker ni razpravljavcev, dajem najprej na glasovanje predlog Sklepa, da se 
v odboru za kulturo, šolstvo in šport razreši Ano Zavrtanik Ugrin. Glasovanje 
teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton 
Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja: 
Nadalje predlagamo, da se na to mesto za preostanek mandatne dobe imenuje go. 
Andrejko Markočič Šušmelj. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni razpravljavcev.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se za nadomestno članico 
odbora za kulturo, šolstvo in šport za preostanek mandatne dobe imenuje 
Andrejko Markočič Šušmelj. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton 



 

Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Oton Mozetič, 
Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem smo zaključili točko 5. in prehajamo na točko 5. A. 
 
 
5. A točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o preučitvi izvedbe sej mestnega sveta v primerih, ko ni 
pogojev za sklic redne ali izredne seje mestnega sveta 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sprašujem, ali ste vsi prejeli predlog sklepa in obrazložitev točke 5. A.  
 Torej v danih razmerah in v negotovosti kaj se bo odvijalo v prihodnjih 
mesecih, smo se v vodstvu ob posvetovanju s predsednikom statutarno-pravne 
komisije odločili, da predlagamo sklep, ki nam bo omogočil, da pripravimo postopke 
po katerih bomo seveda v skladu s pravili, lahko odločali tudi korespondenčno o 
zadevah, ki so nujne oziroma, ki bi lahko ogrozile funkcioniranje občine in projekte. 
Se pravi po presoji. To pomeni, da se pripravljamo za obdobje, ki prihaja, v 
najslabšem scenariju, v kolikor ne bomo več mogli sklicevati sej, da lahko delamo od 
doma. 
 Sedaj bom prebral sklep. Obrazložitev mislim, da je jasna. Iz dneva v dan se 
ukrepi za omejevanje širitve virusa zaostrujejo. Tudi zdrav razum nam govori, da se 
moramo čim manj združevati in v tej luči bo verjetno to še bolj intenzivno v naslednjih 
mesecih. Ker ne vemo, koliko časa bo taka situacija trajala, tudi epidemiologi ne 
znajo dati tega odgovora, se moramo pripraviti na najhujše in zato tudi ta sklep. 
 Sklep se glasi in upam, da ga imate vsi pred seboj: »Občinska uprava naj v 
čim krajšem času preuči možnosti in pripravi predlog izvedbe sej mestnega sveta v 
primerih, ko zaradi višje sile ali izrednih razmer ni pogojev za sklic redne ali izredne 
seje mestnega sveta.« To je prva točka. Se pravi, mi bomo pripravili v skladu s 
predpisi, kar je potrebno. Potem pa druga točka: »Za obravnavo predloga iz prejšnje 
točke se skliče izredna seja mestnega sveta. V primeru, da bomo to lahko. Če sklic 
izredne seje ne bi bil možen zaradi ukrepov državnih organov oziroma razmer, ki bi 
tak sklic onemogočale, bodo člani mestnega sveta o predlogu iz prejšnje točke 
glasovali po elektronski pošti.« Tretja točka: »Ta sklep začne veljati takoj.«  
 Odpiram razpravo. Svetnik Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Samo eno pomislek. V bistvu v prvem delu govorimo, da bomo preučili možnost, da 
lahko. V drugem delu pa že dajemo, da bomo lahko tako speljali. Da ne bo morda, če 
bomo speljali, tisto neveljavno. V bistvu bi bilo v drugem delu, da dajemo že 
možnost, da bomo lahko, kar bomo šele preučili.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Piše preučili možnosti in pripravili predlog. Se pravi, nek predlog bo. Kolikor smo 
uspeli do sedaj preučiti, te možnosti tudi so. Sedaj mogoče en komentar, ki sem ga 
že hotel, pa sem ga pozabil dodati pri točki, izredne razmere in okoliščine so dokaj 
očitne. To pa ne sme in tudi sam se zavezujem, da ne bo razlog, da bi skozi 
spravljali točke po takih postopkih, kjer ni možna kvalitetna razprava, ki niso nujne. 
Se pravi, tu je zdrav razum vseh nas. Pri koaliciji smo zavezani k temu, da ne bomo 



 

zlorabljali takšnih ukrepov, izrednih razmer zato, da bi se nekaj tiščalo skozi, kar 
potrebuje razpravo v mestnem svetu. O tem se bomo posvetovali z vsemi svetniškimi 
skupinami.  
 Direktorica, ste kaj hoteli dodati glede samega postopka priprave oziroma vi 
ste bili bolj v stiku s predsednikom statutarno-pravne komisije in pravnimi sodelavci, 
pravniki.  
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Da, pogovarjali smo se, vendar v tako kratkem času ni bilo možnosti preučiti, na 
kakšen način bi lahko to izpeljali. Kot veste, poslovnik tega ne predvideva, zato smo 
se tudi posvetovali s predsednikom statutarno-pravne komisije in zato smo tudi rekli, 
da bomo pač preučili možnosti in pripravili predlog. Ta predlog bi potem obravnavali 
na izredni seji in v skladu s tem bi lahko potem nadaljevali delo, če bodo razmere 
ostale take, da se ne bo pač dalo sklicevati sej. Preučili bomo, kaj bi predlagali, v 
kolikor se nadaljuje to izredno stanje, da bomo lahko vseeno nadaljevali. 
 Bi se pa na tem mestu vseeno vsem zahvalila, ker ste prišli, ker to pomeni, da 
ste mogli omogočiti delo za naprej.  
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali še kdo razpravlja? Ne. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da občinska uprava v čim krajšem  
času preuči možnosti in pripravi predlog izvedbe sej mestnega sveta v 
primerih, ko zaradi višje sile ali izrednih razmer ni pogojev za sklic redne ali 
izredne seje mestnega sveta. Za obravnavo predloga se skliče izredna seja 
mestnega sveta. Če sklic izredne seje ne bi bil možen zaradi ukrepov državnih 
organov oziroma razmer, ki bi tak sklic onemogočale, bodo člani mestnega 
sveta o predlogu iz prejšnje točke glasovali po elektronski pošti. Glasovanje 
teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, 
Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 11., se pravi na šestem mestu je točka 11. po novem vrstnem 
redu. 
 
 
 
11.  točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Nova Gorica  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo poročevalki Silvani Matelič. 
 



 

Poročevalka: Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in 
nepremičnine 
Predlog Odloka o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Nova Gorica je pripravljen v okviru kratkega postopka sprememb in 
dopolnitev OPN, ki ga imenujemo tudi SD8, in sicer gre s tem aktom za odpravo 
očitnih napak tehnične narave v OPN.  
 Poudariti je treba, da odprava teh napak ne pomeni vsebinskih sprememb v 
smislu spremembe namembnosti zemljišč oziroma spremembe prostorskih ureditev. 
Natančnejši opis, ki je podan v prilogi je bil poslan tudi na Ministrstvo za okolje in 
prostor, ki mora tak predlog spremembe odloka potrditi. Iz ministrstva smo prejeli 
sklep, v katerem nam potrjujejo predlog sprememb tega odloka in so tudi že vpisali v 
Prostorski informacijski sistem spremenjen odlok Mestne občine Nova Gorica, ki je 
objavljen pod številko ID1567. 

V bistvu gre v samem odloku za usklajevanje neskladij, in sicer v glavnem 
znotraj grafičnega dela akta, med digitalnim in analognim prikazom, deloma pa tudi 
med grafičnim in tekstualnim delom samega odloka. Nikakor pa to ne vpliva na 
spremembo namenske rabe, kot sem že rekla oziroma spremembe prostorskih 
ureditev.  

Mestnemu svetu predlagamo, da odlok v taki dopolnjeni obliki sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da se zadeva sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj pa odpiram razpravo. Svetnik Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Bom zelo kratek. Sedaj mi ne vse funkcionira, tudi povezave nisem vzpostavil. Ali je 
to kjer je tudi prenos enega zemljišča v Dornberku z Republike Slovenije na mestno 
občino?  
 
Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
To bo v naslednji točki pri dopolnitvah premoženja oziroma načrta za marec 2020. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Se opravičujem potem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če ni več razpravljavcev, dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembah 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica. 
Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 



 

Šušmelj, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Odlok je bil sprejet. 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev 
marec 2020 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo spet isti poročevalki. 
 
Poročevalka: Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in 
nepremičnine 
Na kratko bi povedala, samo kaj smo dodali oziroma predlagamo kot dopolnitev za 
pridobivanje premoženja. To sta dve parceli v k. o. Nova Gorica na območju Barja za 
potrebe izgradnje fekalne kanalizacije, potem imamo parcelo v Rožni Dolini v 
Liskurju, ki je ravno tako potrebna za izgradnjo fekalne kanalizacije, in sicer v sklopu 
OPPN Rožna Dolina III in tudi v skladu s to dokumentacijo, s tem, da je ta parcela v 
Rožni Dolini deloma tudi kategorizirana občinska cesta. 
 Potem imamo na seznamu pridobivanje parcele v Šmihelu, kjer je vodohran. 
Prav tako pa imamo pridobivanje parcele v Dornberku, to je tisto, ki me je g. svetnik 
vprašal, in sicer je to kategorizirana javna pot na odseku Draga – Gregorčičeva ulica, 
ki jo  pridobivamo brezplačno od Republike Slovenije. Potem predlagamo v 
dopolnitev plana pridobitev zemljišča, ki je potrebno za širitev objekta Zdravstvenega 
doma v Novi Gorici in parcelo v Šempasu, ki je vezana na odkup parcel za ureditev 
območja ob Osnovni šoli Šempas.  
 V načrtu razpolaganja pa odtujujemo parcelo v k. o. Lokve, in sicer v odnosu 
do Republike Slovenije, ker gre za kategorizirano državno cesto, ki pripada državi in 
tu gre tudi za brezplačen prenos.  
 To je v okviru dopolnitve na kratko vse.  
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Tudi na tej točki se odbor strinja, da se zadevo podpre in predlaga mestnemu svetu, 
da stori enako. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ker ni prijavljenih na razpravo, dajem predlog... Se opravičujem, 
svetnik Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Sedaj gre tu za prenos tega dela ceste, ostali del ceste je pa že v lasti Mestne občine 
Nova Gorica. To je zraven mostu čez železniško progo. Moje vprašanje gre v tej 
smeri.  Ali se načrtuje morebiti, da se s prenosom tega dela ceste pospeši tudi 
urejanje prehoda za pešce in kolesarje čez železniško progo? 



 

Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Ta trenutek ne bi znala na to odgovoriti, bi morala pogledati plane. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ta prehod čez železnico je v domeni državne ustanove za ceste – DRSI. Mi smo 
pred menjavo vlade bili v stiku s to institucijo in smo tudi videli, da je to v 
prednostnem načrtu vendar po letu 2021. Mi smo se odločili, da začnemo naše stvari 
urejati in poskušamo z nekimi dogovarjanji spraviti to pred leto 2021, vsekakor pa v 
tem mandatu spraviti čez.   
 Naš občinski del je pločnik do mostu in naprej čez most je pa stvar države. 
Vsekakor bomo pa poskušali to rešiti skupaj. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Z dovoljenjem, če dobro pogledamo to cesto, ki je sedaj stvar tega OPPN-ja, se 
nadaljujejo potem cesta in tudi parcelne številke vse v lasti Mestne občine Nova 
Gorica. Mogoče pričakujemo preveč od Direkcije za ceste in bi raje zadevo lahko 
speljali po naših zemljiščih, z neko montažno rešitvijo tako za kolesarje, kakor za 
ceste. Če pogledamo, ni potrebno, da vlečemo pločnik tik ob cesti. Pred stotimi leti je 
bila namreč to cesta, potem so jo še pred letom 1920 speljali čez ločeno od teh 
parcelnih številk. Lahko bi iskali rešitve, da bi premostili železniško progo v kontekstu 
teh parcelnih številk, ki se nam tu ponujajo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predmet tega glasovanja so parcele za pločnik do mostu. To rešitev imamo pred 
seboj, obstajajo tudi že načrti in mislim, da je boljše, da se osredotočimo danes na 
razpravo, na te parcele, ki so na mizi.  
 Svetnik Oton Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Ali je v načrtu razpolaganja sprememba samo tista, ki je bila navedena, ali je še 
kakšna druga? 

 
Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Ta, ki je bila navedena. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Torej vprašanje je tako. Glede na obrazložitev je bilo rečeno, da se je v načrtu 
razpolaganja spremenilo oziroma je prišla neka potreba po neki prodaji ali pa 
zahteva. Ali je še kakšna druga sprememba, ki smo jo slučajno spustili? 

 
Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Ki bi jo morali… 

 
Svetnik Oton Mozetič: 
Se pravi, da je samo ta sprememba glede na prejšnji načrt razpolaganja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Danes glasujemo o zadevah, ki jih je kolegica Mateličeva navedla in, ki ste jih dobili v 
gradivu. Ne glasujemo o ničemer drugem. Ali drži?  
 



 

Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Pod razpolaganje imamo še dopolnitev pač tega prenosa na državo, ki sem ga že 
prej omenila. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Govorim o točki 12. 
 
Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
O točki Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Se pravi, vse o čemer razpravljamo in glasujemo danes, ste navedli. 
 
Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Da. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
V tekstu, torej v govoru, ki ga je imela ga. Mateličeva... Jaz ne vem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ste v vašem nastopu navedli vse, kar je vsebovano v spremembah. 
 
Svetlana Matelič, vodja Službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Na kratko da. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Dobro. Hvala. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – 
dopolnitev marec 2020. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, 
Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 

Prehajamo na 7. točko. 
 
 
 
7.  točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne 
občine Nova Gorica  



 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Poročevalka Martina Remec Pečenko. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Pri prvi obravnavi odloka ni bilo podanih nobenih pripomb, ravno tako ni bilo podanih 
pripomb pri drugih občinah, razen v Občini Šempeter – Vrtojba, vendar so bile take, 
da se niso upoštevale. Smo pa sami pripravili nekaj amandmajev, ki se nanašajo 
predvsem na določbe glede prenehanja koncesijskega razmerja z namenom, da se 
tudi ta del odloka uskladi z novim zakonom o nekaterih koncesijskih pogodbah in kar 
nam žal ni uspelo narediti že do prvega branja.  

Glede teh amandmajev smo se uskladili tudi z vsemi ostalimi občinami, ki jih 
bodo ravno tako upoštevale za drugo branje, da bo besedilo odloka enotno. 

Poleg tega, da se amandmaji nanašajo na določbe glede prenehanja 
koncesijskega razmerja, pa se amandma k 27. členu nanaša na zaračunavanje 
nadomestila za obračunavanje stroškov uporabnikom. Predvideno je, da izvajalec 
zbiranja zaračunava stroške uporabnikom tudi za izvajalca obdelave in odlaganja in 
zato si zaračuna neko nadomestilo. Dopolnitev je v smislu, da se to določilo ne 
uporablja v primeru, če vse tri javne službe izvaja isti izvajalec.  

Menimo, da so amandmaji utemeljeni in predlagamo, da jih mestni svet 
sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor.  
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Tudi odbor predlaga mestnemu svetu, da se zadeva sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za gospodarstvo. Ker je svetnica odsotna, mi pravi tu sekretar, da ni imel 
pripomb. Ali to drži? 

 
Svetnik Oton Mozetič: 
Drži. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Mozetič je tudi član, tako, da imamo tudi to potrditev.  
 Odpiram razpravo. Svetnik Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Bom kratek, ker naj bi bila tudi seja kratka. Mi smo na prejšnji seji podali neke 
pomisleke, te pomisleke se v tem drugem branju ni upoštevalo tako, da ne bomo 
podprli takšen odlok. Obrazložitev zakaj, smo pa že podali na prejšnji seji in se ne 
bomo ponavljali.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Tribušon ima repliko. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Ne, se opravičujem, imel sem razpravo. 



 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Se lahko prosim odjavite. Prijava. Svetnik Tribušon. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Tudi sam bom kratek. Se samo pridružujem pomislekom kolega Markočiča. Tudi sam  
imam določene pomisleke pri tem odloku, ker se bojim. Jasno, da so tu noter skrite 
določene zadeve, ker se jih v preteklosti ni pravilno sprejelo ter opravilo in zato so 
določeni segmenti, ki verjetno dopuščajo, da se bodo te stvari popravile na račun 
plačevalcev, torej na račun občanov, ki to plačujejo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ni več razpravljavcev, zato predlagam paketno glasovanje o amandmajih, kjer 
potrebujemo 17 glasov.  
 Se pravi, o vseh amandmajih, ki jih je sedaj predstavila kolegica, bi glasovali 
paketno po predlogu in za to potrebujemo 17 glasov. Dajem ta predlog na 
glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 15 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina 
Krog, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Elena Zavadlav 
Ušaj. 
Predlog ni bil sprejet. 
 
Torej glasujemo o vsakem amandmaju posebej. Prosim vas, da mi pomagate en po 
en amandma.  
 Amandma k 27. členu. Za 3. odstavkom 27. člena se doda 4. odstavek, ki 
se glasi: »Določila 1., 2. in 3. odstavka tega člena se ne uporabljajo, če vse 
javne službe navedene v tem členu, izvaja isti izvajalec.« Dajem na glasovanje. 
Glasovanje teče. 

 
Od 22 svetnikov jih je 14 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Tina Krog, 
Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Elena Zavadlav Ušaj. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Glasujemo o amandmaju k 29. členu. Na koncu besedila 29. člena se besedi 
»odpove (odstopi)« nadomesti z besedo »razdre«. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 17 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton 
Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Elena Zavadlav Ušaj.  
Amandma je bil sprejet. 
 
Amandma k 35. členu. V 35. členu se druga in četrta alineja črtata. Glasovanje 
teče. 
  



 

Od 22 svetnikov jih je 15 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Tina 
Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Elena Zavadlav 
Ušaj. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Amandma k 36. členu. V 36. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
«Koncesijska pogodba preneha, po poteku časa za katerega je bila sklenjena, 
če jo je koncedent odpovedal, ker so izpolnjeni pogoji iz 61. člena Zakona o 
nekaterih koncesijskih pogodbah, z razdrtjem, s sporazumno razvezo«. 
Glasovanje teče. 
  

Od 22 svetnikov jih je 16 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Amandma k 38. členu. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi... in potem 
imate navedeno v gradivu od točke 1. do točke 5., kako se glasi nov amandma 
in predlagam, da tudi o tem amandmaju glasujemo. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 13 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, Luka 
Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Elena Zavadlav Ušaj. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Amandma k 39. členu. V naslovu 39. člena se črtajo besede: »oz. odstopi od«. 
Črta se drugi odstavek. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 15 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Elena Zavadlav Ušaj.  
Amandma  je bil sprejet. 
 
Glasujemo tudi o amandmaju k 41. členu. Določilo 41. člena se črta. Ostali 
členi se ustrezno preštevilčijo. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 16 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Elena 
Zavadlav Ušaj.  
Amandma je bil sprejet. 
 



 

Amandma k 45. členu. Določilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Koncesijska pogodba se lahko spremeni pod pogoji in na način, kot je 
določeno z Zakonom o nekaterih koncesijskih pogodbah.« Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 14 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, Luka 
Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Elena Zavadlav Ušaj. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Amandma k odloku. Za 48. členom se doda nov 49. člen, ki se glasi: »Do izbora 
novega koncesionarja in sklenitve nove koncesijske pogodbe se za potrebe 
izvajanja veljavne koncesijske pogodbe, uporablja odlok, ki je bil podlaga za 
njeno sklenitev.« Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 15 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Zoran Božič, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Elena Zavadlav Ušaj. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Na glasovanje dajem predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih 
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje 
Mestne občine Nova Gorica s sprejetimi amandmaji. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 14 glasovalo za, 3 proti. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, Luka 
Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Elena Zavadlav Ušaj. 
PROTI so glasovali: Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Marko Tribušon. 
Odlok je bil sprejet. 
 
 
 

10.  točka dnevnega reda 
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne 
službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju 
Mestne občine Nova Gorica 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalki, vodji oddelka za družbene dejavnosti. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Z Odlokom o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve 
pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica imamo urejeno, 
kako se ta storitev izvaja v našem okolju, komu je namenjena in vsebuje tudi ostala 
določila. S predlaganim novim 5. a členom omogočamo, da lahko izvajalcem storitve 
zagotavljamo tudi premično in nepremično premoženje, to so predvsem avtomobili, ki 
jih potrebuje izvajalec za izvajanje storitve.  



 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
To je obravnaval odbor za socialno varstvo in zdravstvo. 
 
mag. Marko Rusjan, član odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Obor je obravnaval zadevo, nima pripomb in je soglasno podprl. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni razpravljavcev.  
 Zato dajem na glasovanje predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o 
organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Tina Krog, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Odlok je bil sprejet. 
 
 
 
14. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega 
sklada Mestne občine Nova Gorica 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K besedi vabim vodjo kabineta Gorazda Božiča. 
 
Poročevalec: Gorazd Božič, vodja kabineta župana 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica za območje 
enote urejanja prostora EUP NG 48/2 določa podrobno namensko rabo z oznako SB 
- stanovanjske površine za posebne namene. Mednje sodi tudi gradnja stanovanjskih 
stavb z oskrbovanimi stanovanji.  
 Predlagamo, da se izvede prenos parcel ob Kornu, in sicer parcele številka 
1306, 1307 ter 1311/2 vse k. o. Nova Gorica na Stanovanjski sklad Mestne občine 
Nova Gorica. To storite na način, da potrdite povečanje namenskega premoženja 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za navedene nepremičnine. Na 
ta način bo lahko Stanovanjski sklad izpeljal vse potrebne postopke za izvedbo 
investicije v varovana stanovanja.  
 Za morebitna dodatna vprašanja v razpravi je na voljo direktor 
Stanovanjskega sklada g. Matjaž Kompara. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor je zadevo obravnaval in predlaga mestnemu svetu sprejetje. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 



 

Odpiram razpravo. Svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Prenos seveda podpiram. Zanima me, če so vse parcele v tem kontekstu že v lasti 
Mestne občine Nova Gorica oziroma, če katera ni, me zanima, kako bo Stanovanjski 
sklad postopal v zvezi s pridobivanjem dokumentacije. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Direktor, boste odgovorili. 
 
Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestna občine Nova Gorica:  
Prosil bi, če lahko ponovite vprašanje, ker vas nisem na začetku dobro slišal. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Seveda, če bomo sprejeli oziroma te parcele, ki jih prenašamo iz mestne občine na 
Stanovanjski sklad, je seveda logično, da tu nimamo kaj dosti razpravljati. Zanima 
me, če so na tem območju kjer namerava Stanovanjski sklad graditi stanovanja, vse 
parcele v lasti Mestne občine Nova Gorica oziroma Stanovanjskega sklada. Če 
katera ni, me zanima, kako bo Stanovanjski sklad postopal s postopki za 
pridobivanje dovoljenj. 
 
Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestna občine Nova Gorica:  
Prav vse parcele niso. Ena je v lasti fizične osebe. Rešuje se tudi problematika v 
zvezi s to parcelo, so pa rešitve, ki so v tem trenutku predvidene takšne, da ta 
parcela ne bi ovirala izgradnje teh namenskih stanovanj oziroma ostalih površin in 
objektov, ki bi bili namenjeni tej populaciji. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam. Prej ste bili prijavljeni na razpravo. Na repliko. Kar podajte repliko. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Hotel sem dati repliko na to, da je prav, da smo pravočasno in sproti obveščeni, da 
spremljamo lahko projekt, kako se razvija. Tako, da dam pobudo v bistvu, da smo 
seznanjeni tudi o pridobivanju dokumentacije z določenimi rešitvami. Se pravi, če 
pač boste razvijali zadevo v tej smeri, da ta parcela ni tako pomembna, bi vseeno 
radi spremljali zadevo, da vidimo pač konkretne rešitve. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ker ni več prijavljenih na razpravo, dajem na glasovanje predlog Sklepa o 
povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine 
Nova Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 22 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena 
Zavadlav Ušaj.  
Sklep je bil sprejet. 
 



 

13.  točka dnevnega reda 
Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam 
Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine 
Nova Gorica 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo direktorju Stanovanjskega sklada za pojasnitev. 
 
Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica: 
Ne, saj to je bilo sedaj, naslednja točka so splošni pogoji. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev 
poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. Sedaj pa imate 
ponovno besedo. 
 
Poročevalec: Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine 
Nova Gorica 
Delovanje sklada je opredeljeno z dvema dokumentoma, eno je Odlok o ustanovitvi  
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica in drugo so Splošni pogoji 
poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. V odloku o 
ustanovitvi sklada je zapisano, da je nadzorni svet sklada tisti, ki je pristojen za 
določanje višine tržne najemnine. Govorimo o tržni najemnini, ne o neprofitni 
najemnini. V preteklosti, mi smo sicer zasledovali, kdaj se je to zgodilo, se je pa v 
splošne pogoje zapisalo ceno tržne najemnine, kar pomeni, da ne glede na to, da je 
po odloku o ustanovitvi to v pristojnosti nadzornega sveta, prišlo do situacije, da 
kakršnokoli spremembo te tržne najemnine nadzorni svet sprejme, je potem vezana 
zadeva na splošne pogoje poslovanja in je potrebno potem spreminjati splošne 
pogoje poslovanja. Zadeva pa postane nefunkcionalna, neživljenjska, ker se običajno 
v splošne pogoje poslovanja ne vpisuje cene neke storitve ali vrednosti nekega 
predmeta, opreme.    

Zato predlagamo spremembo splošnih pogojev poslovanja. Ta sprememba se 
pa nanaša na pristojnost nadzornega sveta, da tisti, ki je pristojen, postane izključno 
pristojen za spremembo tržne najemnine. Še enkrat pa govorim, gre za tržno 
najemnino, ne za neprofitno najemimo. Neprofitna najemnina je določena s strani 
države. Ta je bila postavljena že leta 2002 in je zgolj v pristojnosti države, da lahko 
spreminja to najemnino. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor je zadevo obravnaval in predlaga mestnemu svetu, da se zadeva sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo.  

Ker ni prijavljenih na razpravo, dajem na glasovanje predlog Sklepa o 
podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. Glasovanje teče. 
 



 

Od 22 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina 
Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
10. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih 
Mestne občine Nova Gorica  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Andrejka Markočič Šušmelj, prosim za predstavitev točke. 
 
Poročevalka: Andrejka Markočič Šušmelj, predsednica komisije za nagrade, 
priznanja in odlikovanja 
Bom zelo kratka. Že lansko leto, ko je prvič zasedala komisija za podelitev priznanj 
Mestne občine Nova Gorica, smo ugotavljali, da bi bilo treba odlok prevetriti in tako je 
prišlo do teh sprememb, ki so vam podane sedaj kot predlog Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica. Predlagamo 
skrajšani postopek zato, ker mora iti razpis ven že 31. marca. Prej se pa nismo mogli 
sestati zaradi sprememb v sestavi članov komisije. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Očitno bom danes sam razpravljal. Osebno sam bolj podpiram usmeritve, da je čim 
manj nagrad, da nagrajenec dobi tudi kakšen »sold«, se reče temu po domače. Videl 
sem, da sedaj ta nagrada, ki se predlaga, v bistvu ni finančna nagrada, tako, da ne 
vem. Če se že opazi nekoga, da izstopa in glede na to, da nekaj sredstev le imamo 
kot občina, bi bolj zasledoval usmeritev, da je raje manj nagrad, pa da je kakšna 
zraven tudi denarna nagrada. Raje, kot da imamo veliko nagrad, pa ni finančno 
nagrajen.  
 To je pač ena usmeritev glede nagrad, drugače pa podpiram. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali je še kakšen razpravljavec? Replika, Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Andrejka Markočič Šušmelj, predsednica komisije za nagrade, priznanja in 
odlikovanja: 
Da, lahko pojasnim. Število nagrad se pravzaprav ne povečuje, dejansko ostaja 
enako. Mislim pa, da je nagrada predvsem čast. Ne moremo gledati nagrade vedno 
samo po finančni plati. Naj še povem, da so bile predlagane spremembe sprejete 
soglasno. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ni več razpravljavcev.  



 

 Zato dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica, skrajšani postopek. 
Glasovanje teče. 
 
Od 21 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, 
Elena Zavadlav Ušaj. 
Odlok je bil soglasno sprejet. 
 
Prehajamo na točko 8. 
 
 
 
8.  točka dnevnega reda 

Predlog odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova 
Gorica  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Poročevalka je Martina Remec Pečenko. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Pristopili smo k pripravi tega odloka, ki ga mestna občina še nima v taki obliki. 
Zaznava pa se kar nekaj problematike na tem področju, ki je zaradi odsotnosti 
odloka ni mogoče učinkovito reševati. Z odlokom želimo določiti postopek in način 
odstranjevanja in hrambe zapuščenih vozil, morebitno prodajo ali uničenje ne 
prevzetih zapuščenih vozil ter pokrivanje stroškov v zvezi s tem.  
 Predvideno je, da pooblaščena uradna oseba, to je občinski redar, na 
zapuščeno vozilo namesti odredbo, s katero lastniku vozila naloži, da v roku treh dni 
odstrani zapuščeno vozilo z javne površine. Če ta tega ne stori, izvajalec odpelje 
zapuščeno vozilo v varovani prostor, v hrambo, in sicer za tri mesece. Po tem roku 
pa se vozilo lahko proda, ali uniči. Odlok tudi določa, kako se postopa v primeru, če 
je lastnik vozila znan in v primeru, ko ni. Določena pa je tudi vrsta stroškov, ki v 
celotnem procesu nastanejo. Predvideno je, da izvajalec predlaga cenik, ki ga potrdi 
župan, določeni pa so tudi pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, če želi te storitve 
opravljati. 

Mestnemu svetu predlagamo, da odlok obravnava in poda predlog glede 
morebitnih dopolnitev. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor je zadevo obravnaval in predlaga sprejetje. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Dugulin. 



 

Svetnik Aleš Dugulin: 
Glejte, imel bi eno pripombo. Po Ul. Gradnikove brigade na parkirišču so 
neregistrirana vozila in leta in leta stojijo tam parkirana in nihče ne ukrepa, da bi jih 
odstranil. To ni problem samo tu, problem je tudi na podeželju, ko so zapuščena 
vozila na privatnem zemljišču. Res je, da na privatnem zemljišču ni higienično, da se 
to umakne, ker je to njegovo, ampak na primer v moji krajevni skupnosti, lokalni 
skupnosti imamo probleme, ker so zapuščeni stroji, je zapuščena razna oprema, 
traktorji brez registracije in škoduje podtalnici. Škoduje izgledu vasi in škoduje vsem, 
ki gredo mimo, saj so tu tudi padalci in skratka je problematičen sam ugled. Tako se 
dogaja v sosednjih krajevnih skupnostih in tudi nekaj predsednikov svetov krajevnih 
skupnosti mi je dalo pobudo, da bi se nekako dopolnil ta odlok z nekim ukrepom, da 
bi se tudi ta vozila na predlog lokalne skupnosti odstranilo v enem zakonitem roku in 
da je pravno sprejemljivo, če se da. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Kogovšek. 
 
Svetnik Sašo Kogovšek: 
Rad bi samo najavil, da mi imamo na ta odlok kar nekaj pripomb, to pa ne pomeni, 
da ne pozdravljamo tega odloka. Smo veseli, da se bo tudi ta zadeva enkrat uredila.  
 Rad pa bi vas samo obvestil, da bomo predloge in pripombe na odlok poslali 
po elektronski pošti po seji, ker jih je kar nekaj, tako, da nima smisla in še čas nas 
preganja. Torej, bomo pisno podali predloge za spremembo odloka. 
 
--------------------------- 
PRIPOMBE IN PREDLOGI:  
 

Svetnik Sašo Kogovšek: 

• V odloku je v drugem poglavju predvideno obveščanje lastnika o vseh 
postopkih preko javnih objav (na spletni strani MONG, z lepljenjem obvestil na 
zapuščen avto). Verjetno bi bilo učinkovitejše enostavno s priporočeno pošto 
posredovati lastniku ustrezno odločbo, zapuščen avto, čigar lastnika ni možno 
ugotoviti pa itak uniči, ali proda MONG. Enako bi bilo smiselno skozi celoten 
tekst opustiti izraz »razglas« in ustrezno nadomestiti na primer z »odločbo«. 

• V členu 4., tč. 2 je potrebno ustrezno popraviti tekst, da bo razumljiv, enako kot 
v točki 3, potrebno je namreč precizirati, da gre v tem primeru za primer, ko 
lastnik »prekine« postopek odstranitve, ki se je sicer že začel. 

• V 7. členu, točka 1 je definirano, da se vozilo odproda na javni dražbi. Sam ne 
vidim potrebe po določanju vrednosti vozila, saj za takšna vozila (zapuščena, 
nizkih vrednosti) ne vidim smisla v postavljanju izklicne cene (lahko 1 EUR). V 
vsakem primeru, tudi če se tak avto  »podari«, je za MONG ugodneje. 

• Točka 4, 7. člena pa nisem prepričan, ali jo je smiselno navajati, saj iz prejšnjih 
točk izhaja, da se na dražbi prodaja »tuja lastnina« in ne stvarno premoženje v 
lasti MONG. 

• 9. člen, kako se izbere »izvajalca« ni določeno, župan pa sprejme cenik, ki 
ga predlaga izvajalec. Smiselno bi bilo, da se predvidi izbiro »izvajalca«, pri 
čemer  mora poleg ostalih pogojev (opreme, prostora za varovanje, pogodbe 
za uničevanje) upoštevati tudi cenik. 

 
Svetnik Anton Kosmačin: 



 

• točka 3. člena Odloka - Potrebno črtanje, saj je navedeno področje urejeno  
z Zakonom  o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18  ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE). Nadzor po tem zakonu 
izvaja IRSOP na podlagi 157.a člena ZVO-1. 

• 1. točka 11. člena Odloka – Predlagamo, da se besedilo dopolni: »Izvajalec 
mora za namen odstranitve in hrambe vozil predložiti dokazilo, da je 
ustrezno registriran in izpolnjuje predpisane pogoje za ravnanje z 
izrabljenimi vozili in za ravnanje z odpadki, da razpolaga z ustrezno opremo 
in prostorom za hrambo, ki mora biti ustrezno zavarovan.« 

• 12. člen Odloka – Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja pooblaščena uradna 
oseba – občinski redar in ne Medobčinska  uprava Mestne občine Nova 
Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda, ker je na ta način besedilo 
usklajeno s krovnim predpisom ZPrCP, ki govori o pooblastilih občinskega 
redarstva. 

• 13. člen Odloka črtati, ker je kazenska sankcija že predpisana v Zakonu o 
pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno 
besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B). 15. 
člen ZPrCP določa pooblastila občinskega redarstva. Kazenska sankcija je 
predpisana v 19. členu istega zakona. Podvajanje ni potrebno, ker je krovni 
predpis ZPrCP že določil in višino kazni. 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odlok je v prvem branju tako, da imamo dovolj časa, da proučimo predloge. Vidim, 
da ni več razpravljavcev.  zato dajem predlog odloka v prvem branju na glasovanje. 

Dajem na glasovanje, da se o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi 
vozili v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava. Glasovanje teče. 
 
Od 21 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, 
Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prehajamo na zadnjo točko. 
 
 
 
9.  točka dnevnega reda  

Predlog Sklepa v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju 
Mestne občine Nova Gorica 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Poročevalka je vodja oddelka za družbene dejavnosti Marinka Saksida. 
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Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Mestna občina Nova Gorica že leta zagotavlja oziroma financira zaposlitve v 
osnovnih šolah, ki so nadstandardi in normativi, ki so predpisani za izvajanje 
osnovnošolskega izobraževanja s strani države in ta tudi zagotavlja sredstva za 
sofinanciranje.  
 Nekako imamo dva sklopa nadstandarda. Eno so dodatne zaposlitve v prvih 
razredih osnovnih šol. To je bilo sprejeto na takratnem mestnem svetu leta 2003 ob 
uvedbi devetletke, drugo je pa nadstandard, ki je star lahko tudi več kot dvajset let. 
Gre pa za zaposlitev kuharjev, voznikov, socialnih delavcev, športnih pedagogov in 
podobno, tako kot imate navedeno v gradivu. To ni bilo nikoli obravnavano na 
mestnem svetu, te zaposlitve so se pač v preteklosti vzpostavljale. Za ta 
nadstandard mestna občina letno zagotavlja nekaj manj kot 370.000,00 EUR. 

Predlagamo, da Mestna občina Nova Gorica še naprej sofinancira deleže teh 
drugih strokovnih delavcev v prvih razredih in predlagamo, da tudi ostajajo te 
zaposlitve oziroma jih mestna občina sofinancira iz tega drugega sklopa, ki je bil 
predstavljen. Predlagamo še, da se ta nadstandard postopno ukinja na nek mehak 
način, in sicer na način, da se vse oblike odsotnosti, prerazporeditve na druga 
delovna mesta, ali prenehanja delovnih razmerij ne nadomeščajo. Predlagamo, da v 
kolikor v nekem javnem zavodu se izprazni delovno mesto financirano s strani 
ministrstva, da se na to delovno mesto prerazporeja kader iz nadstandardov, v 
kolikor kdo izpolnjuje pogoje. V v tem sklopu še predlagamo, da to ne bi veljalo za 
zaposlitve voznikov, ki pa jih potrebujemo pri zagotavljanju prevozov učencev. 
Predlagamo še, da se s 30. 6. ukine jutranje varstvo na Osnovni šoli Frana Erjavca in 
Osnovni šoli Milojke Štrukelj, kar je zakonska obveznost države in to pomeni, da se 
samo jutranje varstvo ne ukinja.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval odbor za kulturo, šolstvo in šport. Predsednik, predajam 
besedo. Predsednik. 
 
dr. Zoran Božič, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor je obravnaval ta predlog in po izčrpni razpravi in bogatih pojasnilih smo 
predlog soglasno podprli. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo.  
 Ker ni prijavljenih na razpravo, dajem na glasovanje predlog Sklepa v 
zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova 
Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 21 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 



 

S tem tudi zaključujemo današnjo sejo mestnega sveta. Vse skupaj pozivam k 
doslednemu upoštevanju priporočil in določil, ki nam jih pošilja vlada v zvezi s to 
situacijo, ki jo imamo.  
 Želim vam in vašim bližnjim, da čim bolj zdravo preživimo naslednje dni in 
upam, da ne bo potreben noben poseben ukrep, da se bomo čim prej videli v takšni 
sestavi. Srečno! Lep pozdrav. 
 
Seja je bila zaključena ob 16.19 uri.  
 
 
 
                 Miran Ljucovič                         dr. Klemen Miklavič    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                 ŽUPAN                   
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