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Številka: 900-42/2019-32 
Nova Gorica, 2. december 2019      
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
4. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 2. decembra 2019 
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 17.00 uri.  
 
Sejo je vodil dr. Klemen Miklavič, župan.    
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal dr. Klemen Miklavič, župan.   
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 22 svetnikov, in sicer: dr. Mirjam Bon Klanjšček, 
dr. Zoran Božič, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton 
Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef 
Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, mag. Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Tanja Vončina, Marjan Zahar, mag. Elena Zavadlav Ušaj.   
  
Opravičeno odsotni: Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Damjana Pavlica, Marko Tribušon, 
Valter Vodopivec. 
 
Odsotni: dr. Robert Golob, Petra Kokoravec, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj,  
Ana Zavrtanik Ugrin. 
  
Seji so prisostvovali: 
●   Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave  
●   Gorazd Božič, vodja kabineta župana   
●   mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
●   Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD)     
●   Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo     
●   Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
●   Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe   
●   Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine       
●   Nejc Koradin – podsekretar v kabinetu župana.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da smo sklepčni. Lahko pričnemo z delom. Najprej preverimo glasovalne 
naprave s puščico navzdol, navzgor. Ugotavljam, da naprave delujejo. Če komu ne 
deluje, še enkrat prosim, zmeraj nam zmanjka eden ali dva na koncu. Bodite prosim 
previdni, če se vaša številka pojavi na semaforju. 
 
Za overiteljici zapisnika sta bili izvoljeni svetnici: 

− Tina Krog in  
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− mag. Elena Zavadlav Ušaj.    
 
Od 21 svetnikov jih je glasovalo 20 za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
 
Prejeli ste dnevni red. Odpiram razpravo na predlagani dnevni red.  
 Svetnik Jožef Leban, prosim. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Najprej bi rad pozdravil vse prisotne, pohvalil delo občinske uprave, predvsem pa 
direktorice pri pripravi gradiva.  
 V prejšnjem mandatu mestnega sveta, ste prav vi, župan, predlagal, da se gradivo 
pošilja najmanj štirinajst dni pred sejo. Župan, meseca junija ste v podobni točki, ko smo 
gradivo prejeli le nekaj dni pred sejo, rekli, da je to zadnjič. Nič se ni spremenilo, 
nadaljuje se praksa, da se za najpomembnejše točke dnevnega reda sej mestnega sveta 
sklicuje izredne seje in gradivo dostavlja največ pet delovnih dni pred sejo.  
 V naši svetniški skupini Soča smo sklenili, da se ne moremo konstruktivno 
pripraviti za sejo, zato smo se odločili, da bomo današnjo sejo zapustili.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Ali je še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo.  
 Zato dajem dnevni red na glasovanje. Za sprejem je potrebnih sedemnajst 
glasov, kajti to je izredna seja. Glasovanje teče.  
  
Od 18 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, Luka 
Manojlović, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
1.  Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (prva 

obravnava) 
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (prva 
obravnava) 

2. Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica,  
Občine Ajdovščina in Občine Brda (prva obravnava). 

 
Prehajamo torej na 1. točko dnevnega reda. 

 
 
 

1. točka dnevnega reda 
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020  

  Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
V prejšnjem mandatu je bila navada, da je župan takoj predal besedo poročevalki, ampak 
tokrat je proračun pripravljala uprava z intenzivnim sodelovanjem s političnim vodstvom, 
se pravi s kabinetom župana in podžupani, zato je prav, da vsaj nekaj poudarkov iz tega 
proračuna podam tudi tu pred vsemi vami na plenarnem delu.   
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 Se pravi, zasledovali smo, če tako nekako povzamem političnih pet ciljev, ali pa 
štiri. Eno je pomlajevanje naše občine, se pravi, da naredimo našo občino atraktivno za 
mlade tako za študij kot za delo in življenje, predvsem mlajše družine, tiste, ki študirajo za 
povratek k nam. Pri tem smo se skoncentrirali predvsem na zagotavljanje stanovanj,  
zagotavljanje bivanja, na pomoč in sodelovanje z institucijami, ki delujejo na področju 
izobraževanja, predvsem s šolami.  
 Potem smo zasledovali cilj gospodarstva in razvoja, se pravi gospodarstvo in 
zaposlovanje ne pomeni samo zasebnega sektorja, pomeni tudi javni sektor. To gre vštric 
s prvo prioriteto, saj je zaposlovanje oziroma razvoj gospodarstva in drugih institucij 
odvisen tudi od kadra, ki ga imamo na razpolago. To nam lahko povejo tudi tisti, ki 
zaposlujejo. Prednosti smo posvetili tako infrastrukturi kot poslovnim conam, ne samo tisti 
Kromberk vzhod, ampak tudi potencialno drugim, ki se bodo pojavile. Potrebne so tudi 
ceste v mestu, razvoj podeželja smo zaznamovali z razvojem turizma. Namreč s tistim 
kar počne občina na podeželju, moramo odpirati možnosti in priložnosti za zasebni 
sektor, da se vključuje v razvoj turizma, z recimo bivalnimi kapacitetami. To pomeni, da 
smo poudarjali ceste, da smo poudarjali infrastrukturo, da smo poudarjali neke točke, ki 
so privlačne. S tem tudi nekje namigujem na to, da tisto kar smo rekli, čemur rečemo 
krajevne skupnosti, bodo izdatno financirane, ne samo skozi direktne postavke krajevne 
skupnosti ampak tudi z drugimi investicijami, ki gredo skozi druge postavke. Se pravi tiste 
investicije, ki jih pelje občina in ne krajevne skupnosti same.  
 Vzdržnost proračuna, vse projekte, ki smo jih dobili, smo pač podedovali, smo 
pregledali in reorganizirali. Se pravi projekte, ki jih boste imeli v naboru v tem proračunu, 
tokrat v prvem branju, niso enaki tistim, ki smo jih dobili. Veliko dokumentacije je bilo 
treba dodelati, predelati. Projekte smo izboljšali in jih umestili v proračun tako, da so 
skladni s prioritetami te občinske uprave in da so tudi izvedljivi. Razporedili smo jih 
časovno tako, da jih je možno izvesti. Vsega kar je bilo nabranega iz prejšnjega mandata, 
pač ni možno izvesti, nikogar ne obsojam, to je bila neka taka, če smo sedaj v decembru, 
lahko to prispodobo uporabim, nakupovalna mrzlica. Veliko zadev s popustom smo si 
nametali, ko rečem popusti, mislim na evropsko sofinanciranje, smo si nabrali v voziček 
in ko smo prišli na blagajno, smo ugotovili, da nimamo dovolj lastnih sredstev, da bi si vse 
to privoščili. Zato smo morali izvesti določene redukcije, določene časovne zamike, zato, 
da je vse skupaj izvedljivo. Kakšnega projekta tudi ne bomo izvedli tako, kot bi ga lahko.  
 Potem smo posvetili nekaj tudi sociali, vključevanju skupin, tudi to je pomembno. 
Naše mesto mora biti ne samo atraktivno za priseljevanje diplomantov, za ostajanje tistih 
kreativnih ljudi, mora biti tudi prijazno za starejše in za tiste, ki so manj srečni v smislu 
njihovega ekonomskega statusa. To so nekje glavni poudarki.  
 Sedaj bi pa predal besedo najprej finančni službi, potem pa še direktorici, da 
pokomentira, kaj je še tisto kar je pomembno pri sprejemanju tega proračuna v prvem 
branju. 
 
Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD) 
Ker se bo glasovalo dvakrat, posebej za leto 2020 in posebej za leto 2021, vam bom 
povzela samo glavne sestavine splošnega dela proračuna, najprej za eno, nato še za 
drugo leto. 
 V letu 2020 so planirani prihodki v višini 38.569.000,00 EUR. Od tega planiramo, 
da bo davčnih prihodkov 21.891.000,00 EUR, dohodnina je planirana na podlagi 
povprečnine, ki nam jo je dodelila država. Drugi velik del sredstev iz naslova davčnih 
prihodkov je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer je za pravne osebe 
planirano nadomestilo v višini 1.680.000,00 EUR, medtem, ko je za fizične osebe 
planiranih 900.000,00 EUR. V primerjavi s tekočim letom je seveda obseg planiranih 
prihodkov nižji, ker smo v letošnjem letu vplačali NUSZ za dve leti, torej za leto 2018 in 
za leto 2019. 
 Nedavčni prihodki pa so planirani v višini 10.225.000,00 EUR. Od tega velik del 
prinaša prihodek od koncesijskih dajatev, od posebnih iger na srečo, ki so planirane v 
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višini 4.500.000,00 EUR, in sicer so ti predlagani na podlagi povprečja realizacije zadnjih 
let. 
 Velik delež teh prihodkov pa predstavljajo tudi prihodki od drugih najemnin za 
javno infrastrukturo, ki jo dajemo podjetjem v najem, in sicer plan znaša 3.521.000,00 
EUR. Ta plan je v primeru, da bodo vse terjatve poplačane.  
 Povzamem naj še prihodke od komunalnih prispevkov, ki so v drugem letu 
planirani v višini pol milijona evrov. Tu noter je tudi vključen prihodek od komunalnih 
prispevkov za izgradnjo zdravstvenega doma. 
 V naslednjem letu je tudi posebnost, ker planiramo 790.000,00 EUR drugih 
prihodkov in od tega je 661.000,00 EUR od presežka prihodkov zdravstvenega doma in 
sicer za začetek izgradnje zdravstvenega doma. 
 Če povzamem glede kapitalskih prihodkov. Ti so planirani v višini 279.000,00 
EUR in so usklajeni z razpolaganjem z nepremičnim premoženjem v lasti občine. Večji 
del prihodkov pa je v naslednjem letu planiran za transferne prihodke, in sicer ti znašajo 
5,6 milijonov evrov, od tega so prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 
2.592.000,00 EUR, iz občinskih proračunov 98.000,00 EUR. Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna, iz proračuna Evropske unije so v letu 2020 predvidena 
2.912.000,00 EUR, in sicer iz skupne kmetijske in ribiške politike 292.000,00 EUR, iz 
strukturnih skladov 2.474.000,00 EUR ter iz kohezijskega sklada v višini 146.000,00 
EUR. Sama prejeta sredstva iz Evropske unije pa znašajo 558.000,00 EUR. 
 Na odhodkovni strani imamo planiranih 44.259.000,00 EUR, od tega znašajo 
tekoči prihodki 10.915.000,00 EUR, tekoči transferji 14.286.000,00 EUR. Naj povem, da ti 
ne odstopajo bistveno od veljavnega plana za leto 2019. 
 Investicijski odhodki pa so planirani v višini 17.744.000,00 EUR in so precej višji 
od letošnjega leta, saj se dinamika izvedbe investicij začenja, veliko projektov se začenja 
v naslednjem letu. Investicijski transferji pa so planirani v višini 1.313.000,00 EUR. 
 V naslednjem letu bomo tudi povečali namensko premoženje v javne sklade, in 
sicer v višini 121.000,00 EUR za Javni sklad za razvoj malega gospodarstva ter 
200.000,00 EUR v Stanovanjski sklad, in sicer za projektno dokumentacijo za izgradnjo 
varovanih stanovanj v Novi Gorici ter stanovanj v Grgarju. 
 Ocenjujemo prenos sredstev na računih v višini 2.600.000,00 EUR, to ob 
predpostavki, da bodo vse terjatve, ki jih imamo do naših dobaviteljev, kupcev 
poravnane. Za razliko med prihodki in odhodki in obstoječimi viri pričakujemo najeti kredit 
pri poslovnih bankah v višini 4.700.000,00 EUR ter črpanje povratnih sredstev s strani 
države v višini 317.000,00 EUR. 
 Največja investicija v letu 2020 je izgradnja Skupnostnega centra Nova Gorica - II. 
faza, kateremu namenjamo 1.309.000,00 EUR, sledi začetek izgradnje, optimizacije in 
aktivacije športnih površin športnega parka, izgradnja pokritega bazena, za katero 
planiramo odhodek v višini 1.257.000,00 EUR, sledi pa še izgradnja vrtca Grgar v višini 
1.083.000,00 EUR. Naj povzamem da prvi dve sta sofinancirani investiciji, medtem, ko  
za vrtec Grgar moramo nameniti samo lastna sredstva. 
 Če preidem na leto 2021, ki je še precej težje, saj so planirani prihodki precej  
večji in znašajo 47.401.000,00 EUR. Davčni prihodki so predvideni v višini 21.867.000,00 
EUR in ne odstopajo v bistvenem obsegu glede na leto 2020. Nedavčni prihodki pa so   
planirani v višini 13.247.000,00 EUR. Razlika z letom 2020 je, da bomo od zdravstvenega 
doma dobili 3.769.000,00 EUR za izgradnjo zdravstvenega doma v primeru, da bo 
dinamika investicije izgradnje res taka, kot smo si zamislili. 
 Kapitalski prihodki pa so planirani v višini 318.000,00 EUR. Vključeni so tudi 
prihodki od prodaje zemljišč v PEC - Poslovni coni Kromberk, sicer, ker zemljišče še ni 
razparcelirano, te niso še razvidna v načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 
 Transferni prihodki pa v letu 2021 znašajo 10.761.000,00 EUR, in sicer od 
državnega proračuna 3.549.000,00 EUR, od občinskih proračunov pa 286.000,00 EUR. 
Prejeta sredstva iz javnih skladov znašajo pa 491.000,00 EUR. 
 Iz sredstev proračuna Evropske unije imamo predvidenih 6.433.000,00 EUR, od 
tega kmetijske in ribiške politike 203.000,00 EUR, iz strukturnih skladov 5.973.000,00 
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EUR ter iz kohezijskega sklada 255.000,00 EUR. Sama prejeta sredstva iz Evropske 
unije pa znašajo 159.000,00 EUR. 
 Odhodkovna stran znaša 48.682.000,00 EUR, tekoči transferji in tekoči odhodki 
ne odstopajo bistveno od leta 2020, in sicer znašajo tekoči odhodki 10.875.000,00 EUR 
ter tekoči transferji 14.260.000,00 EUR. 
 Največji dvig odhodkov je izrazit na investicijskih odhodkih, in sicer so ti planirani v 
višini 22.297.000,00 EUR. Investicijski transferji pa tudi ne odstopajo bistveno od obsega 
v letu 2020 in so planirani v višini 1.303.000,00 EUR. 
 V letu 2021 pa nameravamo povečati premoženje v javnih skladih in sicer v višini 
1.300.000,00 EUR v Stanovanjski sklad in sicer za izgradnjo varovanih stanovanj v Novi 
Gorici ter stanovanja v Grgarju ter ravno tako 121.000,00 EUR za povečanje 
namenskega premoženja v Javnem skladu za razvoj malega gospodarstva. Pričakujemo 
najeti kredite pri bankah v višini 4.200.000,00 EUR.  
 V letu 2021 je največ sredstev namenjenih za investicije, optimizacijo in aktivacijo 
površin športnega parka, katera se večinski del planira realizacija v letu 2021, druga je 
investicija v zdravstveni dom Nova Gorica, ki je planirana v višini 3.562.000,00 EUR, sledi 
pa ji izgradnja Poslovne ekonomske cone Nova Gorica v Kromberku v višini 2.198.000,00 
EUR ter revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta Osnovne šole Milojke Štrukelj v 
višini 1.833.000,00 EUR. Vsi ti projekti so sofinancirani.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Direktorica. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Kot je že kolegica povedala, je glavni del proračuna kjer je bilo potrebno največ 
usklajevanja, del, ki je namenjen investicijam. Glavne investicije so v okviru projektov 
CTN in DRR. V začetku so bile v bistvu prijave nastavljene tako, da če bi želeli izvesti vse 
te investicije, bi potrebovali 23,6 milijona lastnih sredstev. CTN in DRR so vemo, da je 
pogoj, da pride do izvedbe do konca leta 2023, prevzemi bi morali biti že v prvem delu 
leta 2023 in če vemo, da so za investicije v celoti, kar zajema investicijsko vzdrževanje, 
ceste, kanalizacije, vodovode, šole, namenjenih oziroma je občina zmožna nekje od 7 do 
8 milijonov letno, je razumeti, da je bilo v vsakem primeru potrebno nekako zadevo  
časovno drugače razporediti. Dinamiko je bilo potrebno popraviti in zagotoviti, da bodo 
projekti, ki so na sredstva CTN-ja in DRR-ja tudi realno izvedljivi. Pri tem smo upoštevali 
finančno zmožnost občine, pripravljenost dokumentacije, časovne zahteve in kadrovske 
sposobnosti. 
 Tako so tudi potem projekti umeščeni v NRP in nekateri zamaknjeni in tisti del, 
kjer je tako v vsakem primeru bil, so bila potrebna nujna lastna sredstva, smo jih pač 
časovno razporedili, vemo, da jih bo mogoče tudi zvesti. To je glede projektov. 
 Dotaknila bi se še kadrovskega dela oziroma mase plač. Mase plač se dvigujejo, 
in sicer največji preskok je v bistvu zaradi zakonskih določb. V bistvu na podlagi 
dogovora med sindikati in Vlado Republike Slovenije so se povišale uvrstitve delovnih 
mest. Večina delovnih mest v upravi se je na podlagi omenjenega dogovora uvrstila za 
dva plačna razreda višje, kar pomeni 8% točk povišanje osnovnih plač javnih 
uslužbencev, in sicer v dveh fazah. Prvo povečanje plačnega razreda je bilo s 1. 
januarjem 2019, drugo pa s 1. novembrom 2019. Vsakokrat približno 100.000,00 EUR. V 
planu je vključeno tudi še napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede in 
napredovanje v nazive. To pridobijo javni uslužbenci s 1. decembrom 2019 in je 
realizacija 2020.  
 Trenutno je tudi veljaven še dogovor, ki je sklenjen med vlado in sindikati in 
predvideva, da se pač redne delovne uspešnosti do 30. 6. 2020 ne izplačuje, izplačuje se 
s 1. 7., kar pomeni, da to smo tudi vključili, v kolikor bo ta dogovor še vedno veljal in to 
nam dodatno poviša od 2% do 5 % točk letnih sredstev za osnovne plače.  
 Pri tem je treba povedati, da imamo trenutno zaposlenih 11 javnih uslužbencev za 
določen čas, 22 zaposlenih je starejših od 55 let in 9 zaposlenih, ki so starejši od 60 let, 
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kar pomeni, da se v obdobju mandata predvidijo tudi upokojitve. Od tega jih je pa 5 
zaposlenih na projektih, ki se bodo tekom mandata tudi iztekli. 
 Nove zaposlitve so predvidene predvsem na tehnično strokovnem kadru, ki je 
potreben za zagotavljanje uspešne izvedbe investicij, ki kolikor je lahko videti iz 
proračuna jih je precej. Ocena je, da se potrebuje tehnični kader prav zaradi tega, ker bo 
veliko pregledovanja in kontrole upravičenosti stroškov zunanjih izvajalcev, zato se 
ocenjuje, da so te zaposlitve potrebne, s tem, da se nekatere zaposlitve prav v okviru 
prijavljenih projektov lahko iz projektov tudi financirajo. To bi bilo z moje strani. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dobro. Morda še komentar. Na e-mail boste prejeli pismo, domnevam, kot sem ga tudi 
sam, ker je naslovljen tudi na vas, ljudi, ki tu manjkajo.  
 Se pravi, del opozicije se ni udeležil seje, kar obžalujem. Ljudje so pač izvolili 
svetnice in svetnike zato, da sodelujejo na sejah mestnega sveta. Obstrukcija je skrajni 
instrument. Mislim, da nismo v neki skrajni situaciji, da bi bil ta instrument opravičljiv, 
vendar vsak ima pravico do tega. To kar smo sedaj slišali je resno, se pravi, projekti so 
bili tako zastavljeni, da so bili neizvedljivi. To bi lahko pomenilo, če ne bi trdo delali ta 
mesec in pol, bi izgubili lahko več kot 10 milijonov evropskih sredstev. Niti eden od 
projektov, ki smo jih dali noter, ni bil pripravljen dovolj dobro, da bi lahko zadeve šle. Tudi 
tisti, ki so bili prijavljeni, so bili podcenjeni, recimo bazen. Pri zdravstvenem domu je šlo  
za napačne prostorske akte, se pravi neusklajenost prostorskih aktov s projektno 
dokumentacijo. Zimski bazen je bil podcenjen, kot sem že povedal, smo ga predelali, 
projekt izboljšali in naredili boj zelenega, ekološkega in s tem tudi cenejšega za 
vzdrževanje in uporabnega za več družbenih skupin, s tem, ko smo naredili skoraj nič 
energetsko stavbo in premično dno.  
 Vrtec Grgar. Projekt smo popolnoma predrugačili. Se pravi, tisti projekt smo 
zavrgli, ker verjetno niti drugo leto vrtca še ne bi imeli. Zato smo pa pridobili načrte za 
eden najmodernejših vrtcev v državi, ki bo tudi energetsko učinkovitejši in bo izvedljiv 
pred naslednjim šolskim letom. Skupnostni center smo uspeli tako narediti, da smo ga 
razširili še na ambulanto za duševno zdravje. Investicija v Industrijsko cono Kromberk je 
zaradi neupoštevanja okoljevarstvenih vidikov še vedno v procesu.  
 Investicija v kolesarsko omrežje v samem mestu in bližnji okolici. Če že delamo 
kolesarske poti, potem je prav, da razmislimo tudi, da je kakšna ulica po kateri te nove 
kolesarske poti potekajo, potrebna obnove in to hkrati s kolesarsko stezo tudi storimo. To 
smo tudi storili.  
 To je nekaj takih projektov, ki so sicer že bili zastavljeni, vendar so bili potrebni 
temeljite revizije. 
 Toliko sedaj o sami pripravi. Pa še to. Prekinili smo neko staro tradicijo, po kateri 
smo svetniki in svetnice dobili proračun kot gradivo in ga tudi pač objavili na strani, to pa 
na ta način, da smo pripravili tudi obrazložitev, se pravi politično obrazložitev logike 
oziroma konceptov, ki stojijo za proračunom. To smo storili za opozicijo, vsi trije 
podžupani so sedeli z opozicijo. To smo storili na vseh odborih, na dveh sem tudi sam 
sedel. To smo storili z vsemi predsedniki in predsednicami krajevnih skupnosti, tudi tam 
sem bil skupaj s podžupanom in svetovalcem, tako, da jim je bilo jasno, kaj bo vsaka 
krajevna skupnost dobila. Skratka, proračun smo razložili vsem, ki imajo pač neke 
interesne povezave in tudi tistim, ki odločajo. 
 Sedaj pa odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Oprostite, odbori. Odbor za 
prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor je temeljito obravnaval zadevo, hvala tudi poročevalkam, ki so se nam pridružile in 
na koncu sprejel mnenje, da predlaga mestnemu svetu, da zadevo sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za gospodarstvo. 
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Oton Mozetič, član odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je obravnaval proračun in po tehtni razpravi sprejel sklep, da 
nima pripomb. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za  socialno varstvo in zdravstvo. 
 
mag. Marko Rusjan, član odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je obravnaval predlog obeh proračunov in je 
sprejel sklep, da sta proračuna primerna za sprejem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za krajevne skupnosti. 
 
Anton Harej, predsednik odbora za krajevne skupnosti: 
Tudi odbor za krajevne skupnosti je obravnaval proračun. Seznanili smo se z 
investicijami po krajevnih skupnostih, za kar smo se zahvalili tudi upravi in smo potrdili 
proračun.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
Aleksandra Fortin, članica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Tudi odbor se strinja in predlaga sprejem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj pa še razprava. Svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Rad bi pokomentiral nekaj zadev. Število zaposlenih na občini je v bistvu predvideno za 
vsako leto 5 več. Kakor sem se pozanimal, se predvideva tudi hišnika. Predlagam, da se 
mogoče razmisli, da bi se ga vzelo preko javnih del in tudi kakšno drugo zaposlitev na tak 
način.  
 Glede Kidričeve ulice. Predvideno 5,5 milijona evrov, zamenjali smo Cankarjevo 
za Kidričevo, v redu. Bi pa res rad videl idejno zasnovo ureditve tudi te Kidričeve ulice, ko 
bo pripravljena, da se tudi to predstavi oziroma saj je že ali je že predvideno.  
 Potem imamo ureditev turistične infrastrukture. Tu imamo v gradivu za 
1.043.000,00 EUR, vendar ni jasno razvidno za kaj tu gre. Prosil bi za malo obrazložitve.  
 Zadovoljni smo krajani Potoka in Drage pri Dornberku, da se je protipoplavna 
investicija Potok pri Dornberku končno uvrstila v proračun. Po dvanajstih oziroma osmih 
letih intenzivnega dela smo to dočakali in se tega veselimo, da se bo začela tudi tu 
urejati. 
 Pločnik v Dragi se zamika v leto 2023. To sicer nam ni najbolj všeč, smo se pa  
glede na okoliščine seznanili. 
 Laščakova vila se tudi zamika v leto 2023. Vsekakor bomo spremljali ta projekt 
Laščakove vile, v naslednjih letih je predvideno dvakrat po 160.000,00 EUR in upam, da 
nam uspe vsaj obnoviti ostrešje, da se ustavi propadanje tega spomenika. 
 V načrtu razvojnih programov pogrešamo Tabor nad Dornberkom ali pa taborško 
hišo. Razumemo, da pač ni še mogoče zrelo za to, samo si želimo, da se nekako tudi na 
tak način z uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov vidi namen ureditve tega 
zaselka. 
 Vesel sem tudi, da se je za streho gradu Rihemberk namenilo 285.000,00 EUR. 
To je vsekakor investicija, ki jo pozdravljamo.  
 Vidi se, da res občina zasleduje potrebne investicije po krajevnih skupnostih, 
kakor tudi skrb za kulturno dediščino, tako, da kljub temu, da se zadolžujemo tako v letu 
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2020 kakor v letu 2021, kakor smo razdelali na odboru za krajevne skupnosti, naj ne bi to 
pomenilo dodatnega zadolževanja, ker pač v naslednjem letu zapadejo določeni prej 
najeti krediti.  
 Na splošno. Kljub temu, da je predvidenega precej zaposlovanja in tudi 
zadolževanja, kar seveda nam ni najbolj všeč, se pa vidi, da si je uprava naložila precej 
dela tako po krajevnih skupnostih, kakor po investicijah, tako, da se čuti intenziteto.  
 Podprl bom ta proračun.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Morda kakšen odgovor. Za Kidričevo ulico lahko takoj odgovorim, da je to eden tistih 
projektov, ki smo ga umaknili, ker smo ugotovili, da ni tako potreben kot kaj drugega. V 
občini pa bomo neka manjša dela začeli zato, da bomo tudi aktivirali gradbeno dovoljenje 
in lahko enkrat v prihodnosti nadaljevali z obnovo celotne ulice. To je eden tistih 
projektov, ki smo ga dali ven iz vozička, če se izrazim metaforično, tako kot sem začel. 
 Sedaj pa to drugo vprašanje za turistično infrastrukturo, direktorica ali vodja, 
izvolite. 
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD): 
Se opravičujem, vi ste brali najbrž programsko klasifikacijo, me zanima glede turistične 
infrastrukture. Ali ste mislili 50.000,00 EUR za turistično infrastrukturo? To je akumulacija, 
ki sešteje več postavk skupaj, ki se nanašajo na turizem. To pomeni, da je treba 
podrobno potem vsako posebej predelati.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali je še kakšna zadeva, ki bi jo takoj pojasnili? Če ne predlagam, da to naredimo pisno. 
Prosim. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Mogoče samo glede Laščakove vile, ko ste omenili, da zaradi strehe. To je predvideno v 
okviru prijave, ki je bila dana in ki je v sklopu takojšnje faze, ne tiste, izgradnja bo v celoti 
kasneje. To, da ne bo več puščalo in, da se stabilizira, je pa sedaj v tej. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
V tem ciklusu se obnavlja park, infrastruktura, parkirišče in stavba do ustavitve propada.  
 Svetnik Marko Rusjan. 
 
Svetnik mag. Marko Rusjan: 
V Levici bomo podprli sprejem proračuna za obe leti. To ne pomeni, da se z vsem 
strinjamo, temveč, da je na splošno usmeritev pravilna, saj so med drugim že prej začeti 
projekti za katere je več kot očitno splošno mnenje, da so nujno potrebni, kot je bazen, 
skupnostni center, obrtna cona in te zadeve. Pozitivno se nam zdi to, da kljub temu, da je 
večjih investicij, ki se bodo v naslednjem letu začele, to ne bo ogrožalo ostalih programov 
občine na področju družbenih dejavnosti in ostalih zadev. V tem smislu tudi razumemo 
potrebo po dodatnem zadolževanju, ki je res da rekordno v naslednjem letu, vendar, če je 
to nujno za pridobitev lastnih virov za sofinanciranje projektov, potem se nam zdi to 
upravičeno in to podpiramo. 
 Prav tako dobro ocenjujemo potezo, da se zaposluje delavce za nujna redna dela, 
ki so bila doslej outsourcingova, kot je na primer hišnik. To je bila tudi moja svetniška 
pobuda pred kratkim, da občina in javni zavodi pristopijo k manjšanju komunalnega 
outsourcinga storitev oziroma del. Pričakujem, da bo podobna usmeritev občine tudi 
nadalje. Mi ne vidimo zaposlovanje kot strošek, ampak predvsem se zaposluje takrat, ko 
je potrebno neko delo izvesti. 
 V prihodnje pričakujem predvsem bolj ambiciozno zastavljene dolgoročne načrte 
za prenovo mesta in prometa v njem in okolici. S pričakovanim razvojem mesta, ki bo tudi 
posledica teh investicij bo tudi naraščala potreba po racionalnejši prometni ureditvi in 
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dodatnih stanovanjskih nastanitvah. Tudi bodoča nova industrijska cona v Kromberku bo 
morala biti priključena na javni potniški prevoz, ki je potreben radikalne prenove, saj je 
trenutno totalno neučinkovit in neuporaben.  
 Prav tako pričakujemo več dela na prihodkih, da se v prihodnih letih povečajo. Z 
leti se namreč določene obveznosti povečujejo, čemur pa ne sledijo povečani prihodki, 
kar je seveda tudi krivda države, ki z zakoni onemogoča neke obveznosti. Tako 
pričakujem posredno, da se bodo v naslednjih letih investicije povrnile, če bo več 
delovnih mest v občini kot tudi neposredno, da se s pritiskom vodstva občine na državo v 
primeru povečanja zakonskih obveznosti občine, zagotovi povečanja sredstev iz naslova 
dohodnine ali drugih državnih virov. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan:   
Svetnik Luka Manojlović. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Pridružil bi se vam v teh uvodnih besedah, da tudi sam obžalujem, da je del opozicije 
zapustil sejo. Namreč za razliko od preteklih let se je uprava zelo močno in župan 
potrudila, da se je opozicijskim svetnicam in svetnikom dalo možnost za razlago 
proračuna, za razlago zakaj in kako se odločamo za izvedbo projektov v naslednjih letih 
in to se mi zdi ena olajševalna okoliščina v smislu skrajšanega roka obravnave gradiva.  
 V preteklosti smo prosili za podaljšani rok predvsem zaradi tega, ker smo bili 
nekateri sveži v mestnem svetu in smo imeli težave z razumevanjem vsega, kar se v 
poračunu nahaja in se nam je zdel zato tisti rok prekratek. Letos je pa bila možnost za 
vse tiste, ki so imeli potencialne dvome ali pa kakšno nejasnost, da jo lahko razčistijo s 
tistimi, ki so na proračunu v zadnjih mesecih intenzivno delali, vanj investirali ogromno 
časa in verjamem, da sestavili kvaliteten izdelek. Tako, da se mi zdi odgovorno, da ga 
danes podpremo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Marjan Zahar. 
 
Svetnik Marjan Zahar: 
Mislim, da pri sprejetju proračuna in ko govorimo o proračunu, se moramo zavedati, da 
smo tu predvsem zaradi občank in občanov, da jim nekako olajšamo življenje oziroma 
omogočimo kakovostnejše bivanje tako v urbanem kakor v ruralnem okolju. Mislim, da je 
dokument kot tak pripravljen dobro in ga pohvalim s te strani. V Slovenski demokratski 
stranki bomo vsekakor proračun podprli.  
 Dotaknil bi se pa še nekaj stvari, ki bi rad, da bi nekako dobile v dolgoročnem 
obdobju tudi mesto oziroma, da bi se začeli vsaj vzpostavljati eni določeni projekti in 
zbirati dokumentacija za pripravo določenih projektov. Nujna se mi zdi prenova in 
nadgradnja tržnice. O tem smo že zelo dosti, dosti govorili.  
 Obenem pa bi tudi v tem kontekstu lahko preverili možnosti in način izvedbe 
umika avtobusne postaje na neko drugo lokacijo seveda s predhodnimi dogovori s 
koncesionarji. Konkretno vidimo lokacijo na železniški postaji. Smiselno bi bilo pa proučiti 
tudi potem o selitvi tržnice na obstoječo lokacijo avtobusne postaje, kjer bi lahko z 
ustreznim dostopom in prostorom za postajališče postavili eno namensko zunanjo in 
notranjo tržnico. 
 Sicer je precej sredstev namenjeno za obnovo Kidričeve ulice, kot je bila že prej 
debata. Vidim jo kot neko umirjanje prometa. Tu bi pa morali to urediti ne samo na 
Kidričevi, ampak tudi v bližini mestnih osnovnih in srednjih šol. Smiselno se mi zdi, da bi 
proučili možnost za vzpostavitev območja za pešce in kolesarje na Rejčevi, Delpinovi 
oziroma v stičišču Rejčeve in Delpinove ulice in to nekako vključiti v mestni center, 
predvsem v okolici telovadnice, gimnazije, osnovne šole, obrtnega doma in Eda centra, 
urediti ustrezna obračališča in jih z dovolilnicami urediti in seveda z dovoljenji za 
intervencijska vozila. Nujno bi bilo tudi preveriti in pripraviti načrt izdaje, kakor smo se 
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pogovarjali, parkirnih dovolilnic za stanovalce na funkcionalnih zemljiščih, ki so v lasti 
MONG.  
 Dotaknil se bom še ene stvari, pa da ne omenjam EPK-ja in prijavo obeh Goric na 
Evropsko prestolnico kulture. Nova Gorica je zelo pomemben kulturni center, ki leži na 
enem zelo občutljivem geografskem področju in tu se tkejo kulture zelo različnih narodov. 
Mislim, da je nujno, da pričnemo razmišljati o projektih tudi, v katerih bo našel en 
pameten prostor atraktiven kulturni center s sodobnimi dvoranami in prostori za druženje 
ljudi, ker vemo, da trenutni kulturni dom je zelo tehnično in funkcijsko zastarel.  
 Občinski upravi se še enkrat zahvaljujem. Kakor sem že povedal, bomo proračun 
podprli in vidim pozitivno delo mestne uprave v tem obdobju.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Gabrijel Fišer. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Mogoče bi eno stvar izpostavil v tem proračunu, ki se mi zdi pomembna in to je, da imajo 
v bistvu projekti, ki so v njem, vem, da se je uprava zelo potrudila, zagotovljeno finančno 
kritje in v bistvu se ne zanašajo na neke negotove vire financiranja. To se mogoče sliši 
samoumevno, ampak kot vemo iz izkušenj ni bilo vedno tako. 
 Drugače je nek splošen vtis, da gre za dokument, ki je vzdržen, ravno prav drzen 
in pragmatičen in poskuša najti tudi eno ravnotežje med razvojem mesta in podeželja in  
ocenjujem, da dokaj uspešno. Tudi ta pomislek, ki ga je kolega Rusjan izpostavil v zvezi z 
mobilnostjo, ureditvijo prometa, mislim, da če dobro pogledamo, vidimo, da so te stvari v 
proračunu zajete, ampak predvsem daje pomen kolesarskim stezam, ureditvi prometa v 
mestu in širi to kolesarsko mrežo tudi na podeželje. Noter so tudi sredstva glede parkirne 
ureditve. O avtobusni mreži se pa v bistvu strinjam in mislim, da tudi uprava ve, da bo 
tudi v to stvar treba zagristi. 
 Tako, da sklenem. Mislim, da je dokument dober in da je vreden v bistvu moje 
podpore in, da daje dobro popotnico občini za razvoj v naslednjih letih.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Gordana Erdelić. 
 
Svetnica Gordana Erdelić: 
Rada bi samo posebej izrazila zadovoljstvo, da je občina in novo vodstvo občine končno 
pristopilo k reševanju stanovanjske problematike, kar bo predvsem pripeljalo tiste mlade, 
ki študirajo v Ljubljani in tudi tem omogočilo neko normalno življenje, da bodo ostali tu. 
Pohvalila bi zelo dobro sodelovanje s Stanovanjskim skladom RS in pozdravljam vse 
projekte, ki so v proračunu.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Mitja Humar. 
 
Svetnik Mitja Humar: 
V obrazložitvi proračuna, ki je priloga proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 
je pri športnih aktivnostih zapisano, da se število aktivnih udeležencev v športnih klubih in 
društvih neprestano povečuje, kar je zelo pohvalno.  
 V Slovenski demokratski stranki si želimo, da bi se na Lokvah nadaljevalo z 
razvojem športnega objekta z nastanitvenimi kapacitetami tudi z možnostjo javnega- 
zasebnega partnerstva, kot tudi razvijanje ostalih športnih aktivnosti.  
 Na Ajševici pa menimo, da se na tej lokaciji vzpostavi moderen športno- 
rekreacijski park.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Naj povem, da veliko diskutiramo v političnem vodstvu, pa tudi s sodelavci z uprave o 
javno-zasebnem partnerstvu. To se je sedaj pač vpeljalo pri razsvetljavi in zgleda, da se 
je model obnesel, zato razmišljamo tudi o drugih podobnih projektih.  
 Svetnica Elena Zavadlav Ušaj.  
 
Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Sama sem vesela in hvaležna, da smo v Slovenski demokratski stranki sodelovali blizu 
izdelave tega proračuna, kajti proračun je razvojen proračun, proračun je realen. 
Prepričana sem, da tak kot je, se bo tudi izvedel. Veseli me tudi, sama sem sodelovala  
predvsem z oddelkom za družbene dejavnosti in vodjo oddelka, da so bili zelo 
konstruktivni in vem, da so nam bili pripravljeni ob vseh urah pomagati in na tem delu, ki 
ga pokrivam, področje izobraževanja, področje sociale in zdravstva in seveda kjer sodijo 
tudi starejše in ranljive skupine je precej projektov. Sami ste jih lahko videli v načrtu 
razvojnih programov.  
 Kljub temu bi pa rada še izpostavila nekaj stvari, ki bi si jih želeli v naši svetniški 
skupini, da bi bile v tem mandatu tudi nekako vsaj začete oziroma iskane možnosti, kako 
bi se lahko izvedle. Glede na to, da se bo v tem obstoječem športnem parku dogradil 
pokriti bazen, izboljšal odprt bazen, to pomeni, da bo še več obiska, kar pomeni, da bo še 
več težav s parkiranjem. V tem delu bi bilo smiselno iskati rešitve, kako mogoče pridobiti 
večje število parkirnih mest, kakor tudi izgradnje parkirne hiše. 
 Vemo, da so v proračunu rezervirana sredstva za projektiranje krožišča pod 
Kostanjevico. Ampak glede na to, da se bodo tam tudi povečala nogometna igrišča,  
vzpostavljale se bodo športne površine, kar pomeni, da bo tam pretok prometa večji in si 
želimo, da bi tudi zaradi dostopa do stanovalcev pod Kostanjevico kot tudi na sam objekt 
Kostanjevica, bil lažji dostop in, da bi bilo krožišče realizirano kot tudi vzhodna vpadnica v 
mesto mimo Qlandie, kjer se tudi pojavljajo zastoji. 
 Res je, da se v Kromberku aktivno dela na poslovno ekonomski coni, ampak mi 
še vedno menimo, da bi bilo smotrno in smiselno poiskati eno mesto ob avtocesti za 
izgradnjo logističnega centra, kajti vemo, da je najlažje graditi ob avtocestah in tudi 
najbolj praktično.  
 Hkrati si želimo, da bo ta pot med Laščakovo vilo, Goriškim gradom, Kostanjevico 
in Trgom Evrope, za katero smo se zavzemali že cel prejšnji mandat, tudi dejansko 
zaživela in da bo tudi Laščakova vila res v naslednji fazi bila obnovljena, bodisi z 
evropskimi sredstvi ali pa javno-zasebnega partnerstva, tako kot smo govorili že v 
političnem  kolegiju.  
 Bil je že omenjen pločnik Dornberk- Draga. Seveda si želimo, da bi bil izveden 
dejansko zaradi varnosti samih krajanov prej in tudi pločnik v Šempasu, ker je 
problematičen odsek. Vse to seveda za dobrobit varnosti krajanov. 
 Hkrati pa pozdravljamo, da se širi tudi mreža hiš dobre volje na podeželje in si 
želimo, da bi pokrili vsaj po eno hišo na eno lokacijo v eni smeri. Se pravi eno proti 
Trnovsko-Banjški planoti, eno proti Dornberku in Braniku in eno proti Šempasu, Ozeljanu, 
Oseku.  
 To je vse z moje strani. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Vida Škrlj, izvolite. 
 
Svetnica Vida Škrlj: 
Žal mi je, da danes nismo v polni sestavi na tej seji mestnega sveta. Kolegi iz opozicije so 
verjetno pozabili, da je treba proračun sprejeti v dveh branjih, da mora biti objavljen do 
konca leta pred letom na katero se nanaša, ker sicer bi imeli začasno financiranje, tako, 
da je logično, da smo pohiteli in dali zadevo na izredno sejo.  
 Sigurno je občinska uprava opravila eno pomembno delo, in sicer pripraviti 
proračun za dve leti, ni enostavno, še posebej, ko je šlo za zamenjavo mandatov. Bilo je 
potrebno seveda pregledati vse velike investicije in jih rokovno uskladiti, tako kot je bilo 
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pojasnjeno. Tako, da smo Socialni demokrati z opravljenim delom zadovoljni. Ta 
proračun, ki je pred nami, bomo podprli predvsem zaradi tega, ker vključuje pomembne 
projekte, za katere smo se ves čas zavzemali. Gre za poslovno ekonomsko cono v 
Kromberku, ki jo seveda ne rešujemo izolirano od ostalega okolja, razmišljamo seveda 
tudi o tem, da bi se cona Meblo-zahod uredila in da bi se končno rešili problemi, ki jih 
imajo podjetniki na tem področju.  
 Socialni demokrati tudi nismo pozabili sociale. Že vrsto let se ukvarjamo z idejo, 
da bi v Novi Gorici ustanovili dnevni center za starejše, ki trenutno funkcionira v okrnjeni 
meri v Domu upokojencev. V Domu upokojencev nima zadosti prostorov, da bi to 
dejavnost razširilo, pa čeprav potreba po tej dejavnosti je velika in seveda bomo vztrajali, 
da se ta zadeva v Novi Gorici izvede. 
 Tu moram povedati, da čakamo tudi možnost, da bi se prijavili na republiška 
sredstva na tem področju, če nam bo to uspelo, bomo seveda sredstva v občinskem 
proračunu sprostili za druge namene. Ne bi pa rada pozabila tudi vzhodne vpadnice, tudi 
ta je zelo pomembna za komunikacijo z avtocesto.  
 Tako, da to so vsi projekti poleg seveda ostalih, ki jih podpiramo, pri katerih 
sodelujemo. To so pravim še tiste stvari, ki so zelo pomembne za bodoči razvoj mestne 
občine za naprej.  
 Tako, da svetniki Socialnih demokratov bomo ta proračun podprli za dve leti, 
obenem pa seveda tudi z naše strani gre zahvala občinski upravi, ki je opravila eno 
pomembno delo na tem področju in na gotovih segmentih dela naredila pomembne 
napredke. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj še pojasnim, da kljub temu, da je danes izredna seja, smo se vseeno odločili, da 
prekinemo to prakso, da se izrednih sej ne snema, tako, da je v sled transparentnosti 
današnja seja tudi snemana in prenašana, da nas lahko javnost in manjkajoče svetnice in 
svetniki spremljajo od doma oziroma nas bodo lahko pogledali, ko bo to objavljeno na 
naši strani.  
 Besedo pa predajam svetniku Otonu Mozetiču. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Pri Zvezi za Primorsko imamo kakšno kritiko ne glede na to, da smo sodelovali pri 
pripravi proračuna. Predvsem kritiko na neke tehnične zadeve v zvezi s pripravo 
proračuna. Ker seveda razen pravnih podlag, temeljih ekonomskih izhodiščih in sestave 
ter strukture občinskega proračuna je treba pri pripravi proračuna upoštevati tudi neka 
druga načela poslovanja, od stvarnosti pri planiranju, preglednosti proračuna, 
gospodarnosti, uravnoteženosti, zakonitosti in verjetno še kaj. Tisto, kar nam je žal, kar 
žal nismo uspeli narediti pri tej pripravi, ali pa vsaj dovolj narediti, je preglednost 
proračuna, ki bi moral biti natančen, jasen in razumljiv komurkoli. 
 Mislimo, da je sicer to posledica rečem malo tehnične nerodnosti, tudi tega, da je 
proračun v tem tehničnem smislu ostal tak, kot je bil prej, ko smo ga imeli, ga imajo pa, 
če se boste ozrli okrog pri drugih občinah v tem smislu veliko bolj preglednega. Gre za 
preproste stvari. Recimo, premajhne črke, tabele, ki so narejene tako, da iščeš, mislim, 
tam imaš predmet, potem pa iščeš, katera številka pripada, ker gre gor, dol. Mislim, da bi 
to bilo z enostavnimi zadevami, črta, ki je spodaj, torej s preglednico ta pravo, možno 
urediti, da bi bilo prav, prav v cilju tega, da zadeve razumemo, da so nam bolj jasne, da 
jih lažje iščemo. 
 Tudi obrazložitev dolga čez 300 strani ni primerna zadeva. Brskal sem malo po 
slovenskih občinah in ni primera, da bi imeli toliko strani, ustavijo se pri 100 straneh. 
Mislim, kako imajo to organizirano. Imajo pač več razdelanih tabel. Ampak en kompleks 
od 350 strani je zelo težko spraviti v neko obliko, da jih laže razumeš. 
 Poleg tega mislimo, da pri proračunu, ki je sestavljen iz odloka, iz splošnega dela, 
iz posebnega dela in iz načrta razvojnih programov manjka obrazložitev načrta razvojnih 
programov. Zakaj manjka? Če beremo NRP, potem gledamo te številke in potem recimo 
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se je med ničlami pojavila neka številka in nam ni jasno, ne kaj je prej, ne kaj je potem,  
ne kaže na nobeno dinamiko, kaj bo v nekem obdobju počeli, da je to recimo denar za 
dokumentacijo, ker bomo potem naslednje leto, ali pa čez dve leti nekaj delali. Torej 
mislim, da načrt razvojnih programov zasluži tudi obrazložitev. 
 Glede kadrovskega načrta mestne občine opažamo isto, kar je ugotavljal kolega 
Harej, torej povečanje števila zaposlenih. Mislim, da prav nekega pojasnila ne najdemo, 
zakaj so konkretno tisti, kaj bodo počeli tisti več. Pogrešamo kadrovski načrt za skupno 
občinsko upravo, ki jo bomo imeli verjetno tudi.  
 Na koncu tudi načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami mestne občine za leto 
2020 med drugim po naše pomeni usmeritev organom vodenja in nadzora, 
predstavnikom občine pri upravljanju družb. Vpliv in doseganje zastavljenih ciljev je 
seveda povezan tudi z višino lastniškega deleža, ki ga ima občina v posamezni družbi, 
vsekakor je pa osnovno vodilo sledenje uresničevanja načel gospodarnosti, uspešnosti, 
učinkovitosti in da ne naštevam naprej. Torej menimo, da bi moral biti tak načrt, lahko 
smo pa ga spregledali. 
 Sicer je pa proračun, ki je pač v principu usmerjen k ciljem, torej jasna, kvalitetna 
in natančna opredelitev ciljev je zelo pomembna. Seveda so kazalniki predpisani, mi se tu 
ne bi delali pametne. Vsekakor pa mora biti zadeva tako zastavljena, da je dovolj 
enostavna, da to lahko počnemo. Da lahko vidimo, kaj načrtujemo in da kasneje lahko 
vidimo tudi, kaj je realizirano in kaj ni.   
 Breme priprave proračuna za leti 2020 in 2021, ki ga tolmačimo in to je resnica, 
da je bilo žal ukleščeno s selekcijo danih projektov in tako kot je nazorno rekel g. župan, 
košara v katerih so zadeve, ki jih pač vse ne moremo kupiti. Žal nas je ta zadeva po moje 
malček oddaljila od pravilnega, po naše enega logičnega načina planiranja. Ker mi smo 
iskali katera so tista darila oziroma pri kateri zadevi bomo največ dobili in ni nujno, da so 
ti projekti v pravi povezavi in konsistenci z ostalimi stvarmi, ki jih proračun mora reči.  
 Tako smo bili mogoče pri nekih zadevah, jaz sem prepričan, da pri infrastrukturi 
gotovo premalo dosledni in smo jo pravzaprav pozabili. Ne bom se dotikal vseh tistih, 
ampak vsaj nekega dela recimo kanalizacije, meteorna kanalizacija, vodovodi. Mislim, da 
iz teh proračunov, predvsem pa iz NRP-ja tudi nimamo odgovorov na to, kako bomo mi 
neke zadeve v prihodnosti izvajali. Samo to, da za te stvari nimamo denarja pač ni 
zadosten razlog, da bi neke stvari, ki so zakonsko predpisane in pomenijo zdravje in 
pomenijo standard občanov, kar tako opustili in ne bi mislili nanje.  
 Ena od takih zadev je zagotovo kanalizacija, ki je zajeta po moje lahko, vsa tista, 
ki nam manjka, v postavki varovanja porečja Vipave, zaradi tega, ker ta zajema dokaj 
velik del urejanja kanalizacije v naši občini, to je od območja Šmihela do Vitovelj. Po drugi 
strani pa je v zadnji obliki, ki je meni znano, zajemala vse kar nam manjka na tem 
področju, torej tudi nedokončana kanalizacija v Dornberku, nedokončana v Prvačini,  
nedokončana v Braniku, nedokončana še kje drugje, ker se vse te zadeve zlivajo v 
Vipavo in je to varovanje porečja Vipave. Nam je popolnoma jasno, da so to velika 
sredstva in da ni tako enostavno torej jih spraviti skupaj, gredo v desetine milijonov, to je 
resnica. Vsekakor pa moramo iskati možnost. Najprej pripraviti dokumentacijo zato, da 
bomo te zadeve delali, potem iskati možnost lahko tudi z drugimi občinami, kar smo prej 
počeli, da do projekta tipa kohezijski, ki pomeni strukturno relativno majhno lastno 
vlaganje, skratka, da pripravimo načrt, kako bomo te zadeve reševali. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Mozetič, je čas, imate že osem minut. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Da, mi je všeč, ker še nikoli nisem toliko govoril. Ali mi daste še nekaj minut? 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim, samo zaključite.  
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Svetnik Oton Mozetič: 
Prosim, ker imam še nekaj konkretnih zadev, ki jih moram povedati, ker so me občani 
nanje pripravili, ali pa opozorili. Torej prav o konkretnih. 
 Dotaknil se bom občinske ceste Dornberk - Oševljek. Sam sem torej imel o teh 
zadevah drugačna razmišljanja, dejstvo je, da se je pač v tem času, ko smo mi pripravljali 
proračun, tam nekaj zgodilo, torej usad. Mislim, da je treba to zadevo oziroma reševanje 
tega vnesti v proračun.  
 Potem imam pripombe na razširitev omrežja javne razsvetljave v Novi Gorici, 
Vrtna ulica, kjer je divjina, tema.  
 Potem bi se dotaknil pločnika Dornberk-Draga, ki so se ga dotaknili že drugi pred 
menoj. Mislim, da ga je treba umestiti bližje, da je treba od države zahtevati, to je zelo 
problematična zadeva.  
 Zanima me pri sredstvih za programe Turistične zveze v kontekstu z javnim 
zavodom za turizem, in sicer kako teče to financiranje oziroma kako je s tem denarjem.  
 Rad bi pa opozoril tudi na zbiranje in ravnanje z odpadki, ki v proračunu zajema 
veliko rezino denarja in iz proračuna ni videti, da imamo mi za prihodnost rešitve, ki 
govorijo o tem, kako bomo te zadeve v prihodnosti reševali.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Anton Kosmačin. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Ne bi rad razpravljal, g. župan, na vsebino proračuna, samo me pa moti ena stvar 
oziroma sedaj me je zmotila. Kako lahko poteka razprava oziroma debata ali karkoli na 
proračun, ki vsebuje 350 listov in je omejen na osem minut.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Takšen je poslovnik, kaj dosti o tem ne morem. Smo pa slišali pripombo. Že v prejšnjem 
mandatu smo razmišljali o tem, kako bi bilo lažje, se pravi, kako bi formulirali proračun 
tudi vizualno, kako bi bil lažje razumljiv tudi občankam in občanom, saj smo imeli tudi 
sami težave kot novinci brati tako zakompliciran tehnični kot. Kot so mi pojasnile 
strokovne službe, je to predpisano. Ta tehnični kot je predpisan, iščemo pa načine, kako 
to predstaviti občankam in občanom na spletu. Svetnikom in svetnicam, predsednikom 
krajevnim skupnostim in odborom smo to predstavili ustno tako, da smo bili na razpolago. 
Treba bo najti en način, kako to čim boljše predstaviti tudi ljudem.  
 Svetnik Simon Rosič. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Rad bi najprej izrazil eno veliko razočaranje nad opozicijskimi svetniki. Namreč, sam sem 
kot podžupan vedno na razpolago in vedno pripravljen na konstruktivno komunikacijo, 
zato me današnja njihova odsotnost izredno žalosti.  
 Začel bom najprej s pojasnilom g. Hareju glede Potarjeve hiše. Za Potarjevo hišo 
je naročen PZI za izvedbo strehe, in sicer na postavki za vzdrževanje objektov v lasti 
MONG in so za leto 2020 rezervirana tudi sredstva za samo izvedbo.  
 Svetniku Humarju pa bi rad povedal, da imamo rezervirana sredstva za projektno 
dokumentacijo, ki bo celostno obravnavalo naselje Lokve in veseli me dejstvo, da 
razmišlja v smeri javno-zasebnega partnerstva. Moram reči, da imamo tudi že 
vzpostavljene zelo pozitivne kontakte s potencialnimi investitorji in sam sem v kontekstu 
tega tudi velik optimist. 
 Drugače pa kot podžupan skrbim tako za šport kakor tudi za turizem in podeželje 
in rad bi izpostavil, da pri investicijah oziroma naložbah v podeželje smo v prvi vrsti 
zasledovali, da so to investicije, ki dvigujejo kvaliteto življenja, istočasno so pa naložbe, ki 
delajo samo podeželje tudi atraktivno v smislu samega turizma. Na podeželju so 
zagotovo velika pričakovanja, kar se tiče vodovodov, kanalizacij in cest. Nekje so dela v 
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teku, nekje so bodo začela, nekje pa urejamo projektno dokumentacijo. Tu bi mogoče 
samo izpostavil kanalizacijo Branik ter vodovod Vitovlje.  
 Več sredstev smo namenili za rekonstrukcijo cest, ki se izvajajo v letu 2020 in 
2021, sicer vsako leto 200.000,00 EUR. Največ od tega bo na Trnovsko-Banjški planoti, 
mogoče pa je za izpostaviti tudi urejanje pločnika ob Prvačini. 
 Mogoče bi v tem kontekstu dal tudi poudarek na meteorno odvodnjo v Šempasu, 
kjer bomo v letu 2020 namenili 366.000,00 EUR. Omenjena je bila tudi ureditev potoka 
Potok v naseljih Draga in Potok. Govorimo o protipoplavnih ukrepih.  
 Istočasno pa je kar se tiče podeželja ogromno investicij tudi v šole oziroma vrtce. 
Omenjen je bil  bi vrtec Grgar, istočasno pa govorimo o rekonstrukciji kuhinje v 
Dornberku, rekonstrukcijo Osnovne šole Čepovan, primorani pa smo tudi rušiti staro 
telovadnico v Dornberku.  
 Mogoče bi še omenil projekte, ki predstavljajo resnično dodano vrednost v 
kontekstu razvoja turizma, predvsem so to projekti vezani na grad Rihemberk. V dveh 
letih je rezerviranih 452.325,00 EUR. Del sredstev se navezuje na projekt LAS. Znotraj 
tega bi mogoče izpostavil še dva večja projekta, in sicer center Kuj.me ter hišo 
Aleksandrink.   
 Nadalje bo zagotovo velika pridobitev ureditev parkirišča na Lijaku v okviru 
projekta GREVISLIN, prav tako pa projekt Vipava izboljšuje stanje habitatov, ki se 
navezujejo na reko Vipavo znotraj območja Natura 2000. Projekt VISFRIM za katerega je 
namenjenih 344.000,00 EUR, govorimo o nasipu v Prvačini, ki bo obvaroval prebivalce 
tako naselja Prvačina, kakor Dornberka.  
 Seveda smo dali velik poudarek vzpostavljanju povezanega kolesarskega omrežja 
znotraj Nove Gorice, in sicer v letu 2020 je kar 722.000,00 EUR, medtem ko v 2021 pa 
1.824.000,00 EUR, hkrati pa smo dali poudarek tudi na kolesarske poti na podeželju. 
Izpostavil bi povezavo Ozeljan-Kromberk ter kolesarsko povezavo Prvačina-Dornberk. V 
kontekstu kolesarjenja se mi zdi potrebno izpostaviti tudi povezovalno pot v solkanskem 
športnem parku ter mogoče projekt GO-KOLO, za katerega bo v decembru objavljeno 
javno naročilo in temeljilo bo na povezljivosti sistemov v Gorici. Tu govorimo predvsem v 
kontekstu ustvarjanja somestja in mogoče je je na tem mestu potrebno tudi omeniti 
urejanje Trga Evrope.  
 Znotraj priprave projektov, bi rad še izpostavil projektno dokumentacijo… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Rosič, čas se vam izteka. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
… za športni park in območje Lijaka. Ali lahko še šport? 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zelo, zelo na hitro. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Seveda. Izredno nas veseli dejstvo, da bomo bili deležni večjih investicij v športno 
infrastrukturo, predvsem bi tu izpostavil bazen, pa telovadnico v Osnovni šoli Frana 
Erjavca, kjer pritiskamo na dve tipki, in sicer je to v dobrobit tako za šolski sistem, kakor 
tudi za številne klube v popoldanskem času.  
 Razširitev vadbenih površin ob Kornu. Mogoče pa bi še izpostavil novo 
proračunsko postavko, ki govori o ureditvi športno rekreacijskih objektov, in sicer za 
potrebe pumtracka in ureditev zunanjega igrišča pri Osnovni šoli Ledine.  
 Prav za konec bi izpostavil, da bomo nadaljevali z drznostjo glede večjih prireditev 
tudi tistih športnih in zato so tudi namenjena sredstva za dirko po Sloveniji. Letos se 
nadejamo, da bomo imeli cilj etape. Naj bo ta kraljevska.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Želi uprava, direktorica, finančnica, katera od vodij oddelkov še kaj pripomniti za 
zaključek oziroma podati že takoj odgovor.  
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Župan, kot ste že sami povedali, bi se glede proračuna lahko iskalo način, kako bi bil bolj 
berljiv, ampak tisto kar je zakonsko po pravilniku, pač mora biti tako. Smo pa že sami 
razmišljali, da bi bile tudi obrazložitve postavk približno enake in enako strukturirane tudi 
po dolžini znakov, tako, da bomo to skušali v naslednje urediti. 
 Glede kadrovskega načrta. V medobčinski upravi je priložen, ampak trenutno ne 
more še biti poimenovan po ta novi, ker odlok še ni sprejet. Ko pa bo in to bo pred drugim 
branjem, mora biti potem sestavni del potrjevanja končnega proračuna. 
 Glede infrastrukture v kanalizacije in vodovode se tudi na upravi zavedamo, da je 
tu zelo velika potreba. To pa je tudi skladno s tem kar sem povedala na začetku, da v 
bistvu glavni projekti, ki so bili prijavljeni in če želimo izkoristiti sofinanciranje oziroma 
uveljaviti sofinanciranje, ki je bilo prijavljeno in zagotovljeno in črpati te kvote, ki so nam 
bile dodeljene, je pač to v sklopu finančnega načrta vlaganje v investicije, v katerem je 
tudi ta del infrastrukture vključen. Če je lastnih sredstev veliko na projektu oziroma na 
projektih, jih je potem skladno s tem manj mogoče namenjati infrastrukturi oziroma je  
lahko edina druga alternativa odreči se projektom in vlagati v trenutno infrastrukturo. 
Drugače trenutno finančno nismo zmožni vsega izpeljati. Seveda se pa zaradi tega 
skrbno pripravlja vsa dokumentacija, da takoj, ko bo mogoče, se bo seveda nadaljevalo z 
vzdrževalnimi deli oziroma novimi odseki.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj izkoristim priložnost, da se zahvalim direktorici in vsem vodjem oddelkov, ki so danes 
tudi tu prisotne. Hkrati pa naprošam vodje oddelkov, naj se zahvalijo tudi vsem 
zaposlenim, ki so tako požrtvovalno sodelovali pri pripravi tega proračuna. Požrtvovalno 
mislim predvsem, da so izven svojih delovnih ur sedeli z nami in nam pomagali sestaviti 
ta proračun. Zahvaljujem se tudi kabinetu in vsem podžupanom.  
 Sedaj smo pa izčrpali razpravo, zato še kratko pojasnilo, kako bomo glasovali. 
Glasovali bomo posebej o odloku proračuna 2020 in za 2021. Z glasovanjem pomeni, da 
smo opravili prvo branje in da če bo izglasovano, predlog gre v drugo banje, ki ga bomo 
opravili na redni decembrski seji 19. decembra.  
 Torej glasovanje 1. Glasujemo o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2020 v prvi obravnavi. Glasovanje teče. 
 
Od 19 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, 
Tina Krog, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Glasovanje 2. Glasujemo o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2021 v prvi obravnavi. Glasovanje teče. 
 
Od 19 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, 
Tina Krog, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem smo zaključili 1. točko izredne seje in prehajamo na 2. točko izredne seje. 
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2. točka dnevnega reda 
Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova 
Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim poročevalko oziroma kar direktorico, da prevzame pojasnjevanje te točke. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Skupno opravljanje nalog skupne občinske uprave sofinancira Republika Slovenija, in 
sicer v obsegu in pod pogoji, ki jih določa Zakon o financiranju občin. V letu 2017 je bil 
sprejet Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin, ki je spremenil pogoje 
sofinanciranja izvajanja nalog skupnih občinskih uprav. Navedba spremembe zakona se 
prične uporabljati s 1. januarjem 2020.  
 Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda ne izpolnjuje več 
pogojev za sofinanciranje skupnih nalog. Namreč občina je upravičena do sredstev iz 
državnega proračuna za sofinanciranje nalog za organizirano skupno opravljanje 
posameznih nalog občinske uprave v višini 30% v prejšnjem letu financiranih odhodkov 
njenega proračuna, za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno 
občinsko upravo z najmanj dvema občinama in se z njimi opravlja najmanj ena naloga, ki 
jo opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja 
se poveča za 5% točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za 
vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer se krijejo sredstva za plače in 
druge izdatke ter prispevke delodajalcev zaposlenim v skupnih občinskih upravah. 
 Uprava zato predlaga, da se sprejme Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave 
Mestne občine Nova Gorica, Občina Ajdovščina in Občina Brda. S tem bi zagotovili 
obseg treh občin. Naloge, ki bi jih skupna medobčinska uprava opravljala so občinsko 
inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, pravna služba in notranja revizija. S tem bi 
tekom leta 2020 zagotovili do 45% sofinanciranja že omenjenih stroškov.  
 Cilji, ki jih želimo s tem doseči je racionalizacija stroškov povezanih z nalogami 
opredeljenimi s predlogom odloka, večjo strokovnost in učinkovitost opravljanja nalog na 
območju vseh treh občin in uskladitev nalog skupne občinske uprave z določili Zakona o 
financiranju občin. 
 V Občini Brda so že obravnavali odlok, Občina Ajdovščina je začela obravnavati, 
zaključila bo prvo obravnavo v četrtek in v kolikor bi v vseh treh občinah odlok potrdili, bi 
potem imeli skupno obravnavo 9. decembra na skupni seji v Vipolžah. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor je zadevo obravnaval in predlaga mestnemu svetu, da zadevo sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za šolstvo, kulturo in šport. 
 
Aleksandra Fortin, članica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor se pridružuje njim.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo. 
 
mag. Marko Rusjan, član odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je tudi potrdil. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Odbor za gospodarstvo. Svetnica Aleksandra, lahko prosim izklopite. Odbor za 
gospodarstvo, lahko prosim še enkrat ponovite, kolega Mozetič. 
 
Oton Mozetič, član odbora za gospodarstvo: 
Tudi odbor za gospodarstvo je zadevo preveril, o njej diskutiral in jo podpira. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za krajevne skupnosti. 
 
Anton Harej, predsednik odbora za krajevne skupnosti: 
Tudi odbor za krajevne skupnosti se je seznanil z gradivom, sicer smo se spraševali, če 
to spada na naš odbor. Smo obravnavali in načeloma potrdili.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Kljub temu, da smo že pri prejšnji točki dnevnega reda potrdili, da gre za štirinajst 
zaposlenih, se moramo zavedati, da gre za restriktivni organ, če ga združujemo, ga 
seštejmo skupaj in ne iščimo novih zaposlitev. Zakaj rabi ta organ pravno službo, ko pa 
vemo, da imamo po šest ali sedem pravnikov samo na Mestni občini Nova Gorica, ne 
vem koliko jih imajo v Brdih in koliko v Ajdovščini. Kar bodo rabili, bodo verjetno tisti 
pravniki uredili. Ni treba, da tu zaposlujemo na novo.  
 Dajmo z nekim premislekom, z nekimi razumnimi koraki naprej, da ne bodo ti 
stroški eskalirali tako, da tistih 45% tudi, če nam pokrije, ne vem kdo, nam ne bo nič 
pomagalo. Dajmo tu z neko modrostjo.  
 Ne vem, verjetno bom tu glasoval proti, ali pa bom sedaj pač odlok potrdil, vendar 
pa pričakujem za drugo branje, da se še enkrat razmisli tisto glede zaposlenih. Ker ne 
vem, če je smiselno, da sedaj nabijemo v tak organ toliko zaposlenih.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Direktorica, boste kaj pojasnili. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Ravno zato, ker je pravna služba, je pač kot dodatna naloga in 5 % točk, se je razmišljalo 
v tej smeri, ker so nekatere teme, kjer bi bila racionalizacija stroškov, če bi imeli pravnika. 
To ni rečeno, da je to nujna zaposlitev pri pravnikih, najverjetneje bo pri redarjih in 
inšpektorjih, ker je to tudi tisto, kjer je največ. Pravna služba se lahko tudi iz obstoječih 
občinskih uprav preseli tja. Ravno zaradi tega, ker bi pa želeli tu čim bolj smotrno in 
resnično oceniti, koliko tega je in katere naloge bi lahko skupno opravljali, kot vidite lahko 
v odloku, bo to vpeljano do konca leta 2020, v kolikor bomo našli skupno in smotrno 
rešitev. Zato pa začenjamo samo z dvema. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Anton Harej, imate repliko. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Potem pa je točno to. Dajmo sešteti te nadzornike in ni treba na novo zaposlovati. Saj ni 
tako katastrofalno stanje, ne vem, kakšen pride seštevek, ampak držimo se tistega 
seštevka. Se pravi, tri občine se združijo in to kar bo, bo v redu. Ni treba, da zaposlimo še 
štiri komade, ne vem, govorim na pamet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravlja svetnik Oton Mozetič. 
 



  

19 

Svetnik Oton Mozetič: 
Sam se tega kar kolega Harej odpira, ne bi dotikal, čeprav se strinjam z njim, da če ti 
nekaj podarijo in ne rabiš, boljše, da ne vzameš. To se je v praksi pokazalo zmeraj za 
dobro. Sprašujem nekaj drugega v zvezi s tem.  
 Zadevo bomo vsekakor podprli, ampak kako je možno, da se mi združujemo v 
tem smislu z Ajdovščino in ne razmišljamo o tistih najbližjih in gremo od tu naprej, kar 
velja ne samo za to skupno upravo, ampak tudi za gradnjo, ne vem, če hočete, 
sodelovanje na področje turizma, destinacije in tako naprej. Ali smo se v zvezi s tem 
pogovarjali tudi z drugimi sosednjimi občinami Šempeter–Vrtojba, Kanal o tem, da je taka 
uprava pravzaprav v nekem končnem dobra za vse, najmanj za prejšnjo Goriško občino.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj povem, da logika, ki nas je vodila, je bila predvsem primerjalna. Se pravi, s katerimi 
smo najbolj podobni glede na to, da je Ajdovščina prva bližja občina s sedežem upravne 
enote in hkrati zajema neko urbano jedro in ima tudi podobne težave, podobne izzive. 
Skupaj z njimi imamo tudi turistični zavod in tudi razvoj turizma bo zahteval svoje 
medobčinske koordinacije na področju pač varovanje redarstva in podobno. Kanal se je 
pridružil že pred časom Posočju. Čutili so se, da z njimi tvorijo neko celovito enoto.  
 Na nek dolgi rok smo pa začeli diskusijo o širši regijski povezavi, kajti zakonodaja 
je tako nastavljena, da podpira medobčinsko upravo na regijski ravni. Sam sem to 
zadevo prinesel na dnevni red srečanja štirih županov iz občin, kjer je tudi upravna enota, 
to je Idrija, Ajdovščina, Tolmin, Nova Gorica in smo vzeli vsi na znanje in  bomo v bodoče 
razmislili o eni medobčinski upravi v celi regiji. To je nekje cilj. Seveda je k temu cilju 
treba peljati tudi ta proces, ne gre kar čez noč.  
 Direktorica, bi kaj dodali. Ne. Ker ni prijavljenih na razpravo predlagam, da 
preidemo na glasovanje.  
 Glasujemo o predlogu Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. To je v prvi obravnavi. Če 
izglasujemo, bo predlog šel na drugo branje, ki bo na izredni seji 9. decembra v Brdih, in 
sicer skupna seja treh občinskih svetov oziroma dveh občinskih, enega mestnega. 
Glasovanje teče. 
 
Od 19 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, 
Tina Krog, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, 
Vida Škrlj, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
S tem smo izčrpali dnevni red in zaključujem izredno sejo, vam želim lep večer.  
 
Seja je bila zaključena ob 18.37 uri.  
 
 
 
                 Miran Ljucovič                         dr. Klemen Miklavič    
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 OVERITELJA ZAPISNIKA: 

 

 

________________________________         __________________________________ 

Tina Krog                                                      mag. Elena Zavadlav Ušaj       


