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Številka: 900-22/2018-8 
Nova Gorica, 20. december 2018    
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. decembra  
2018 v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 16.00 uri.  
 
Sejo je vodil Jožef Leban, najstarejši svetnik Mestnega sveta MONG.   
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal predsedujoči Jožef Leban.  
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 32 svetnikov, in sicer: Matej Arčon, Karmen 
Belingar, dr. Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, dr. Robert Golob, Anton 
Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, dr. Klemen Miklavič, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, mag. Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon,  
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, mag. Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin.  
  
Seji so prisostvovali: 
●    Andrej Orel, predsednik Občinske volilne komisije MONG  
●    Šalini Mozetič Goljevšček, tajnik Občinske volilne komisije 
●    Mojca Belingar Vodopivec, namestnica tajnika Občinske volilne komisije 
●    Mirka Križnič, vodja službe za stike z javnostmi, protokol ter mednarodno sodelovanje 
●    mag. Petra Bajec, višja svetovalka za protokol 
●    mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
●    Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne   
      službe  
●    Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe 
●    Nina Kontestabile, višja svetovalka za pravno premoženjske zadeve.  
  
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

 Luka Manojlović in  

 Andrejka Markočič Šušmelj.  
 
Od 30 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton 
Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
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V skladu z določili 1. odstavka 9. člena poslovnika in 15. člena Zakona o lokalni 
samoupravi vodi prvo sejo novoizvoljenega mestnega sveta najstarejši svetnik. Na žalost 
sem to jaz, Jožko Leban.  
 Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovani župan, spoštovani 
predsednik Občinske volilne komisije, spoštovani delavci občinske uprave in ne nazadnje 
spoštovani predstavniki sredstev javnega obveščanja, vsem prav lep pozdrav. Še preden 
preidemo na dnevni red, bi rad najavil prihod lučk miru naših skavtov in jim predajam 
besedo. 
 
Novogoriški skavti: 
Plamen je v mojih rokah, gori in me greje. Prepričala me je njegova toplota in povabila 
njegova svetloba. Zdaj imam priložnost, da ga širim naprej. Poiščem bližnjega, začutim 
njegovo stisko, se darujem zanj in pomagam. Toda kako?   

Ko sprejmem mir v svoje srce, sem podoben sveči, ki je sprejela plamen. Da 
ohrani plamen, mora sveča goreti. Prav tako moram jaz, da ohranim mir, darovati 
samega sebe. Vendar sveča z gorenjem izginja, človek pa nikoli ne izgine, če gori iz 
ljubezni. Vem, da nas je več, ki gorimo. Skupaj lahko ustvarimo mogočen ogenj, ki ga ne 
bo pogasil noben nemir. Delimo plamen, zanetimo mir. 
 
  
 

1. točka dnevnega reda 
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev 

 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Še prej bi vas opozoril, da se o dnevnem redu 
ne razpravlja in ne glasuje. Prva točka dnevnega reda je Poročilo Občinske volilne 
komisije o izidu lokalnih volitev. 
 Prosim predsednika Občinske volilne komisije MONG, g. Andreja Orla, da poda 
poročilo. 
 
Poročevalec: Andrej Orel, predsednik Občinske volilne komisije MONG 
Pozdravljeni.  Glede na to, da je bilo izdano pisno poročilo in da ste tudi že dobili potrdila,  
ne bi prebiral tega poročila, ampak bi samo obnovil oziroma malo pojasnil, kako so tekle 
volitve. Rezultat danes ugotavljamo na tej prvi seji.  

Torej, Občinska volilna komisija je odločala na 13. sejah, zadnja od teh je bila 4. 
12. Zaradi spremembe Zakona o lokalnih volitvah je bil obseg dela Občinske volilne 
komisije še povečan, predvsem pa so se tudi postopki precej bolj zakomplicirali. Vloženih 
je bilo vsega skupaj 87 kandidatur. Preverili smo 87 kandidatur. Število kandidatov je bilo 
718, torej preverili smo 718 kandidatov, od tega 482 za mestni svet. Ob vlaganju 
kandidatur smo vrsto kandidatur dali v dopolnitev. V skladu s 56. členom Zakona o 
volitvah v državni zbor, smo pet kandidatur po dopolnitvah deloma zavrnili in eno 
kandidaturo smo zavrnili v celoti. 
 Zoper te zavrnitve kandidatur ni bilo nobene pritožbe oziroma upravnega spora 
sprožene. Torej, sprejeli smo tudi ugotovitveni sklep na podlagi 25. člena Zakona o 
volitvah v državni zbor, s katerim smo ugotovili, da je dvema članicama občinske volilne 
komisije po zakonu prenehal mandat v občinski volilni komisiji, tako, da smo delali v 
okrnjeni sestavi. Glede na to, da so bile volitve precej zapletene, smo že en teden pred 
volitvami imeli inštruktažo za volilne odbore in jih posebej opozorili na zakonitost volitev. 
Na dan volitev po koncu glasovanja pa smo pregledali ves volilni material, odprli vse 
kuverte z neveljavnimi glasovnicami, preverili vse neveljavne glasovnice v navzočnosti 
volilnih odborov. Zahtevali smo namreč, da so bili navzoči celotni volilni odbori pri oddaji 
tega volilnega materiala. V prvem krogu smo ugotovili, da je bilo 259 neveljavnih 
glasovnic, to je približno 2 %, v drugem krogu jih je bilo pa 65. 
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 Ko smo naslednji dan ugotovili še rezultat volitev po pošti in dodali seveda tudi 
rezultate predčasnega glasovanja, smo ugotovili, kdo je bil izvoljen. Morda bi dodal kot 
zanimivost, da sta bila na podlagi preferenčnih glasov izvoljena dva svetnika, in sicer iz 
kandidature Stranke Alenke Bratušek in iz Liste Trnovske in Banjške planote. Sicer pa bi 
bila s preferenčnimi glasovi izvoljena še dva kandidata, in sicer Nove Slovenije in Liste 
obrti in podjetništva, vendar sta bila ta dva nosilca liste, tako, da sta prišla že po tem 
pravilu v izvolitev oziroma sta bila že po tem pravilu izvoljena, ker sta bila prva na listi.  
 V prvem krogu smo na rezultat volitev dobili en ugovor, v katerem je bilo 
zahtevano ponovno štetje neveljavnih glasov. Občinska volilna komisija je po pregledu 
tega ugovora ugotovila, da je neutemeljen in ga je zavrnila. Namreč, kot sem povedal, 
smo mi vse neveljavne glasovnice že pregledali in prešteli in tiste, ki smo ugotovili, da so 
bile po naših merilih veljavne, predlagali volilnim odborom, da so jih uveljavili med 
veljavne in so to tudi storili. Namreč mi te pravice, da bi glasovnice, kjer bi mi ugotovili, da 
so neveljavne, sami uvrstili med veljavne ob sprejemanju materiala, nimamo, ker če bi to 
storili, bi bila to kršitev ustavne pravice do pritožbe. Sprememba je namreč možna šele 
na ugovor zoper delo volilnega odbora in potem se to lahko dela. 
 Vendar so volilni odbori sledili našim navodilom in so to sami spremenili. Kot sem 
povedal, smo imeli en ugovor, ki je bil zavrnjen in kot sem danes seznanjen zoper ta 
sklep o zavrnitvi, ni bilo pritožbe na mestni svet. Dan kasneje pa smo po uradni dolžnosti 
še pregledali eno volišče in ugotovili, da za to volišče ni bilo kršitev. Neformalno smo 
prejeli opozorilo, da naj bi bilo na enem volišču nekaj narobe in smo se odločili, da v 
skladu z 99. členom Zakona o lokalnih volitvah, ki nam to pravico daje, lahko pregledamo 
po uradni dolžnosti vse, tudi volišča, kjer ni bilo ugovora.  
 Povedal bi še to, da je glede na zakompliciran postopek tudi Ustavno sodišče 
izdalo 13. 11. 2018 odločbo, v kateri je navedlo in predlagalo zakonodajalcu, da naj 
poenostavi postopke pritožb oziroma omeji pritožbe, ker smo preveč zakomplicirali sam 
sistem.  

Toliko bi bilo iz moje strani. Čestitam vam k izvolitvi in če je pa kakršnokoli 
vprašanje, bom rade volje odgovoril.  

 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Predsednik, hvala. Odpiram razpravo. 
 
Andrej Orel, predsednik Občinske volilne komisije MONG: 
Morda bi povedal še to, da se v tem trenutku iskreno zahvaljujem celotni ekipi, ki je 
naredila enormno delo v teh dveh mesecih. Delali so deset, dvanajst ur dnevno. Namreč, 
prešteli smo vse glasovnice, ki so prišle. Kontrola je bila taka, da smo glasovnice šteli, ko 
so šle na volišče, volilni odbor je preštel, na kar je od preštetih glasovnic ugotovil, koliko 
je bilo porabljenih, veljavnih in neveljavnih in so predali, tako, da je vse transparentno, 
vse je bilo zapečateno. Če bi kdorkoli, kadarkoli hotel pregledati rezultate, so tam. Ker 
vem, da se vam je včasih zdelo, da kompliciramo, ampak boljše, da kompliciramo v času 
pred volitvami, v času volitev, kot da imamo zaplete potem, ko so volitve končane.  

Hvala lepa še enkrat celotni ekipi in vam želim uspešno delo.  
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Hvala predsednik za opravljeno uspešno delo. Ker vidim, da razprave ni, prehajamo h 
glasovanju.  

Glasujemo o Sklepu, ki se glasi: »Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se 
je seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev v Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica, ki so bile 18. novembra 2018 in s Poročilom o 
izidu rednih volitev za župana Mestne občine Nova Gorica, ki so bile 2. decembra 
2018 . Ta sklep začne veljati takoj.« Prosim, da glasujemo. Glasujemo.  
 
Od 30 svetnikov jih je 30 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
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Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton 
Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 1 
 

S tem je ta točka zaključena. Prehajamo na 2. točko.  
 
 
 
2. točka dnevnega reda 

Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in 
ugotovitev izvolitve župana 

 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Na sestanku vodij svetniških skupin je bil podan predlog, da se v komisijo imenuje Vida 
Škrlj kot predsednica, Damjana Pavlica kot članica in Andrejka Markočič Šušmelj kot 
članica. Ima kdo kakšen dodatni predlog? Če ni dodatnih predlogov, prehajam na 
glasovanje.  
 Dajem na glasovanje predlog, da se v komisijo za potrditev mandatov 
članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana imenuje Vida Škrlj kot 
predsednica, Damjana Pavlica kot članica in Andrejka Markočič Šušmelj kot 
članica. Glasujemo. 
 
Od 30 svetnikov jih je 30 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton 
Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, 
Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 2 
 

S tem je ta točka zaključena. Odrejam nekaj časa odmor, da komisija lahko pregleda 
dokumentacijo in pripravi poročilo. Približno deset minut. 
 
 
Nadaljujemo s prekinjeno sejo. Prehajamo k 3. točki dnevnega reda. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov mestnega sveta 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Prosim predsednico, da poda poročilo. 
 
Poročevalka: Vida Škrlj, predsednica komisije za potrditev mandatov članov 
mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana 
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Lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu komisije za potrditev mandatov članov 
mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana. 

Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana se je sestala 20. 12. 2018  ob 16.25 uri v prostorih občinske uprave v pisarni 12 v 
prvem nadstropju. Komisijo sestavljajo predsednica Vida Škrlj, članica Damjana Pavlica 
in članica Andrejka Markočič Šušmelj.  
 Komisija je pregledala predložena potrdila o izvolitvi in Poročilo Občinske volilne 
komisije o izidu rednih volitev za člane mestnega sveta, ki so bile 18. novembra 2018. 
Komisija ob tem ugotavlja, da do začetka konstitutivne seje ni bila vložena nobena 
pritožba, zato se mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlaga, da potrdi 
mandate naslednjih članic in članov mestnega sveta: 
 

 Arčon Matej, Lista Mateja Arčona  

 Belingar Karmen, SDS, Slovenska demokratska stranka 

 Bon Klanjšček Mirjam, Lista Roberta Goloba 

 Dakskobler Maja, Goriška.si, Manojlović - Miklavič 

 Dolenc Egon, SMC, Stranka modernega centra 

 Dugulin Aleš, DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije 

 Erdelić Gordana, Goriška.si, Manojlović - Miklavič 

 Erjavec Maja, Goriška.si, Manojlović – Miklavič 

 Fišer Gabrijel, Goriška.si, Manojlović – Miklavič 

 Fortin Aleksandra, SD - Socialni demokrati 

 Golob Robert, Lista Roberta Goloba 

 Harej Anton, NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati 

 Humar Mitja, SDS - Slovenska demokratska stranka 

 Kogovšek Sašo, SD - Socialni demokrati 

 Komel Sebastjan, SD - Socialni demokrati 

 Kosmačin Anton, Stranka Alenke Bratušek 

 Leban Jožef, Lista Roberta Goloba 

 Manojlović Luka, Goriška.si, Manojlović – Miklavič 

 Markočič Aleš, Lista Mateja Arčona 

 Markočič Šušmelj Andrejka, Lista Mateja Arčona 

 Miklavič Klemen, Goriška.si, Manojlović – Miklavič 

 Mozetič Oton, Zveza za Primorsko - ZZP 

 Pavlica Damjana, SDS - Slovenska demokratska stranka  

 Rosič Simon, Goriška.si, Manojlović – Miklavič 

 Rusjan Marko, Levica 

 Škrlj Vida, SD - Socialni demokrati 

 Tribušon Marko, Lista obrti in podjetništva 

 Vodopivec Valter, SD - Socialni demokrati 

 Vončina Tanja, Lista Trnovske in Banjške planote, 

 Zahar Marjan, SDS - Slovenska demokratska stranka 

 Zavadlav Ušaj Elena, SDS - Slovenska demokratska stranka 

 Zavrtanik Ugrin Ana, Lista Mateja Arčona. 
 
Vsem kolegom svetnikom in svetnicam čestitam. 

 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Hvala predsednici. Poročilo ste slišali. Odpiram razpravo. Oprostite, razprave ni.  
 Prehajamo na glasovanje o Sklepu, ki se glasi: »1. Sprejme se Poročilo 
komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana.  
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2. Potrdijo se mandati članic in članov Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica za mandatno obdobje 2018–2022.  

3. Ta sklep začne veljati takoj.« Glasujemo. 
 
Od 32 svetnikov jih je 31 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert 
Golob, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 3, 4 
 
Prehajamo na točko 4. Prosim predsednico, da poda še poročilo mandatne komisije in 
ugotovitev izvolitve župana.  
 
 
 
4. točka dnevnega reda 
 Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
 
 
Poročevalka: Vida Škrlj, predsednica komisije za potrditev mandatov članov 
mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana 
Komisija je pregledala Poročili Občinske volilne komisije o rednih volitvah župana, ki so 
bile 18. novembra 2018 in 2. decembra 2018 in potrdila o izvolitvi župana, ter ugotavlja, 
da je v prvem krogu na županskih volitvah sodelovalo šest kandidatov, in sicer Matej 
Arčon, mag. Elena Zavadlav Ušaj, Sebastjan Komel, Miran Müllner, dr. Klemen Miklavič 
in Anton Harej in da sta se v drugi krog uvrstila Matej Arčon in dr. Klemen Miklavič.   

V drugem krogu županskih volitev je zmagal kandidat dr. Klemen Miklavič z 51,56 
% oziroma 5.680 prejetimi glasovi, medtem, ko je njegov protikandidat prejel 48,44 % 
oziroma 5.336 glasov. Glede na to, da do začetka konstitutivne seje mestnega sveta ni 
bila vložena nobena pritožba, komisija ugotavlja, da je bil za župana Mestne občine 
izvoljen dr. Klemen Miklavič, rojen 24. maja 1975, Ulica Gradnikove brigade 33, Nova 
Gorica. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Hvala za poročilo. Odpiram razpravo. Razprave ni.  
 Dajem na glasovanje sledeči predlog sklepa: «1. Sprejme se poročilo 
komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana.  

2. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da je bil na lokalnih 
volitvah 2018 za župana Mestne občine Nova Gorica izvoljen dr. Klemen Miklavič, 
rojen 24. 5. 1975, stanujoč v Ulici Gradnikove brigade 33, Nova Gorica.  

3. Z ugotovitvijo o izvolitvi za župana dr. Klemna Miklaviča je slednjemu 
prenehal mandat člana mestnega sveta na podlagi 1. odstavka 37. a člena in 1. 
odstavka 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi.  

4. Ta sklep začne veljati takoj.» Glasujemo. 
 
Od 32 svetnikov jih je 31 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Maja Dakskobler, Egon Dolenc, 
Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Robert 
Golob, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, 
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Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen 
Miklavič, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 5 
 
Dr. Klemnu Miklaviču čestitam ob izvolitvi in mu želim, da bi Mestno občino Nova Gorica 
vodil uspešno in da bi dobro sodeloval z vsemi svetniki in vsemi institucijami v občini in 
da bi vsi skupaj zadovoljili želje naših občanov, ki so nam zaupali mandat ter da v Novi 
Gorici naredimo mnogo za dobro počutje naših občanov. Želel bi, da bi župan skupaj z 
nami vložil mnogo truda, da naša lepa Nova Gorica ponovno postane gospodarsko 
središče in središče razvoja Novogoriške regije. Čestitamo. 
 Prehajamo na točko 5., in sicer slovesna zaprisega in nastopni govor župana. 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 

Slovesna zaprisega in nastopni govor župana 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Prosim, župan dr. Klemen Miklavič. 
 
Dr. Klemen Miklavič, župan: 
Spoštovani. Prisegam, da bom vestno, odgovorno in pošteno opravljal svoje dolžnosti in 
upošteval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Nova Gorica. Z vsemi močmi 
bom deloval za blaginjo Mestne občine Nova Gorica in njenih prebivalcev. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Prosim bivšega župana, da preda lento oziroma znake novemu županu in kratek 
nagovor. 
 
Matej Arčon, bivši župan: 
Hvala lepa. Spoštovani gospod župan, spoštovani svetnice in svetniki, en lep pozdrav.  
Najprej pa iskrene čestitke vsem za izvolitev.   

Dovolite mi, da na začetku delim z vami eno zgodbo, ki sem jo delil s svojimi 
sodelavkami in sodelavci danes zjutraj. Gre za zgodbo predaje mandata v enem mestu v 
Rusiji. Ko je prišlo do menjave oblasti, je odhajajoči predal svojemu nasledniku dve pismi. 
V enem pismu je rekel: »Ko bo težko, ko res ne boš videl izhoda, preberi prvo pismo. Ko 
pa res bo že tako hudo, da bodo vsi protestirali, preberi drugo pismo.« Seveda čez čas 
se začnejo pojavljati prve težave in ljudje nezadovoljni protestirajo in tako naprej in je 
rekel: »Najboljše, da preberem jaz to prvo pismo.« V tem prvem pismu je pisalo tako: «Ko 
se bo to in to zgodilo, pojdi pred ljudi in jim povej, da se trudiš maksimalno kar lahko, 
ampak, da je za vse kriva prejšnja oblast.» In gre in pove in seveda se zadeve umirijo in 
življenje gre naprej. Potem pride res trenutek, ko pa je bilo vse narobe, protesti, 
transparenti in tako naprej. Rekel je: »Najboljše, da odprem še drugo pismo.« Odpre 
drugo pismo in noter je pisalo: »Začni pisati dve novi pismi.« Sam nisem prejel dveh 
pisem in tudi nisem napisal dveh pisem. Želim, dragi gospod župan, kolega Klemen, eno 
uspešno županovanje v sodelovanju z vami, svetnicami in svetniki.  

Veste, vsaka pot politika se enkrat začne in enkrat se tudi konča in je čas tudi za 
odhod in danes je prišel ta čas zame, da odhajam iz funkcije župana in posledično bom 
tudi zapustil svetniške klopi, katere sem grel ali kot svetnik ali kot župan dvajset let. 
Danes je dvajseta obletnica, kar sem prvič prišel v mestni svet. Takrat še mlad 
petindvajsetletnik poln energije sem misli, da bom svet spremenil, da bom vse obrnil 
narobe. Moram pa reči in priznati, da je za mano ena lepa izkušnja, polna lepih spominov 
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za nazaj, veliko sem se naučil, tudi kot človek bom rastel s tem in da sem imel to 
priložnosti biti župan dva mandata, mi je v velik ponos in veliko zadovoljstvo. 
 Svoje delo sem opravljal s srcem, če sem kdajkoli kogarkoli prizadel, se na tem 
mestu tudi iskreno opravičujem. Moj namen seveda ni bil tak. Ta izkušnja, ki sem jo dal 
predvsem v zadnjih osmih letih, mi bo ostala v zelo lepem spominu in hkrati je to ena 
življenjska izkušnja na podlagi katere vem in sem prepričan, da bom še boljši človek.  

Nekaj pa vam, spoštovane svetnice in svetniki, polagam na srce. Ne delati proti 
aktualnemu županu, delajte za Mestno občino Nova Gorica, za naše ljudi. Dajte čim več 
sodelovati, čim več komunicirati. Imate celo število projektov, ki so pripravljeni, dajte jih 
umestiti v proračun, finančna sredstva so tudi zagotovljena in prepričan sem, da se bomo 
lahko, jaz se bom tudi sam za vsako pridobitev, ki smo jo v teh štirih letih nastavili, tudi 
skupaj z vami veselil.  
 Tako vam kot vašim bližnjim želim ene prijetne božično-novoletne praznike. Imejte 
se lepo. Imejmo se radi in uspešno in srečno naprej. Hvala lepa. 
 
Dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala Mateju Arčonu, sedaj že bivšemu županu, za to popotnico. Tudi to, da smo to 
kampanjo pripeljali skozi na visoki ravni je znak, da smo Novogoričani posebni. Namreč, 
v drugih občinah kot so mi tudi novinarji povedali, ni bilo tako. Dokazali smo, da znamo 
biti na neki ravni.  
 Spoštovani občanke in občani, dragi kolegi svetnice in svetniki, dragi gostje. Pred 
vami stojim kot občan, kot Novogoričan, ki sem se pred leti izselil iz Nove Gorice in kot 
pravi moja Nina, tam zadaj sedi, Nova Gorica se nikoli ni izselila iz mene. Hvaležen sem, 
da ste meni, predvsem pa gibanju, ki je zraslo prav iz vas, občanke in občani, zaupali 
čast vodenja naše skupnosti. 
 Tudi v tem govoru se zahvaljujem županu Mateju Arčonu za predanost in 
poštenost pri služenju občankam in občanom v preteklem mandatu. Hvala. 
 Volilni rezultat gibanja, ki mu pripadam, je velika podpora spremembam in 
drugačnemu pristopu, predvsem novim upom za našo mlado in še krhko demokracijo. 
Naši kraji, naše mesto imajo posebno zgodovinsko vlogo. Današnja podoba Goriške je 
odraz mnogih, pogosto težkih in krivičnih poglavij naše preteklosti. Nova Gorica ni zrasla  
iz travnika v ponosno mesto samo zaradi politične odločitve po drugi svetovni vojni. Njeno   
nastajanje je poganjal zanos in misel o napredku, blaginji in enakosti. Niso nam zidali le 
mesta, ustvarili so nam regijsko središče, stičišče ljudi, ustanov, javnih storitev in 
administracije, ki je povezala podeželske kraje celotne Goriške. Ne smemo torej pozabiti, 
da je naše mesto zraslo na podeželju. Torej, nastalo je tudi z namenom, da bi služilo 
podeželju. Mesto in podeželje sta neločljivi sestavini ene celote.   
 Tisto za kar so se naši predniki borili, danes imamo. Toda izborjeni mir, svoboda, 
emancipacija zatiranih in kasneje samostojnost, sami po sebi niso bili cilj. To so nam 
predniki izborili zato, da lahko mi danes ustvarjamo dalje, tvorimo boljšo skupnost, 
blagostanje in enake možnosti za vse. Dali so nam osnovne pogoje in računali, da bomo 
to znali ceniti in v teh okoliščinah ustvariti nekaj, kar bo vredno zapisa v zgodovinskih 
učbenikih, ne samo slovenskih, tudi evropskih in svetovnih. 
 In danes stojim pred vami spoštljivo do velikih nalog, ki nas čakajo. Rdeča vrtnica 
je naš simbol, a pot, ki smo si jo zadali, ni posuta z vrtnicami. Pred nami so mnoge težke, 
ne rečem bitke, ampak vsaj napori in izzivi. Občanke in občane pri tem pozivam k 
razumevanju in strpnosti. Veliki, premišljeni in dolgoročno naravnani koraki lahko na 
videz danes ne prinesejo nič bistvenega, lahko pa bistveno spremenijo naš jutri in 
ponudijo priložnost našim otrokom. Oni bodo želi tisto, kar bomo mi sejali.  
 Postavili smo si visoke cilje, a visoki cilji ne pomenijo zgolj novih podjetij, zgradb, 
tunelov, trgov. Visoki cilji pomenijo tudi usklajevanje potreb, interesov in reševanje 
problemov vseh ljudi. Z drugimi besedami to pomeni, da bo prihajajoči mandat uspešen 
le, če ne bomo pozabili na siromašno, starejšo gospo, ki jo ogroža v Šempasu 
razpadajoča hiša, da ne bomo pozabili na ambiciozne male podjetnike, ki si želijo v 
solkanski industrijski coni širitve, da ne pozabimo na delavce iz cele občine, ki si zaslužijo 
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dostojne plače, na upokojence iz Cankarjeve, Gradnikove, ki s težavo plačujejo drage 
komunalne storitve, na zaposlene v HIT-u, ki si želijo stabilnega razvoja podjetja, na 
otroke iz Dornberka, ki želijo varno kolesarsko pot v šolo, na prebivalce Banjške planote, 
ki potrebujejo kanalizacijo, na družine v Gradišču, ki jim plaz odnaša hiše in še bi lahko 
našteval. 
 Toda pot ne bo samo težka. Imamo dobro osnovo in dobre pogoje. Goriško 
somestje in geografske danosti nam ponujajo odlične priložnosti. Imamo bogato civilno 
družbo, zlasti na kulturnem, športnem in tehniškem področju, ki nam bo pomagala 
tesneje povezati skupnost in negovati vrednote sočutja in zaupanja v današnjem svetu, 
polnem tekmovalnosti in individualističnega pohlepa.  

Imamo še nekaj, česar graditelji Nove Gorice niso imeli. Starejše občane. Ti so 
naše posebno bogastvo. Z njihovimi izkušnjami in modrostjo se lahko izognemo napakam 
in o naši prihodnosti odločamo bolj preudarno.  

Spoštovani, danes je svečan trenutek. Jutri se začne trdo delo in to prav na dan 
sončevega preobrata. Naj ta posebnost ne bo zgolj naključje, naj bo 21. december 2018 
nov začetek, začetek nove dobe, v kateri bo vsak naslednji dan svetlejši od prejšnjega. 
Hvala. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Hvala županu za spodbudne besede. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Komisija šteje pet članov. Na predlog župana je bila predlagana 
komisija v sestavu: Maja Erjavec, Nova Gorica, predsednica, Gabrijel Fišer, član, Nova 
Gorica, Marjan Zahar, Nova Gorica, član, Sašo Kogovšek, član iz Nove Gorice in Aleš 
Markočič tudi iz Nove Gorice, član.  

Odpiram razpravo. Besedo ima Egon Dolec. 
 
Svetnik Egon Dolenc: 
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Imel bi en predlog, in sicer glede na to, da ima 
svetniška skupina Soča v mestnem svetu šest svetnikov, pa nimamo nobenega 
predstavnika v tej komisiji, druga lista Goriška.si, ima pa dva, bi predlagal, da se namesto 
Gabrijela Fišerja imenuje Mirjam Bon Klanjšček.  
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Odpiram razpravo. Besedo ima Luka Manojlović. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Lep pozdrav vsem, seveda tudi vsem novim svetnicam in svetnikom. Predlog, ki je bil 
podan s strani župana in naše grupacije bazira na d'Hondtovem mehanizmu, zaradi tega 
tudi imamo po izračunu predstavniki Goriška.si dva člana.   

Predlagam, da se zadevo sprejme v obliki kot je, kako bomo pa v Goriški.si v 
prihodnosti operirali z drugim članom, je pa res diskrecija Goriške.si. Tako, da moj 
predlog je, da se glasuje o predlogu, kot je dan. V bodoče je pa potem odločitev 
Goriške.si kako nadalje postopa. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Anton Harej je naslednji. 
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Svetnik Anton Harej: 
Lep pozdrav vsem skupaj. Rad bi opozoril na sledeče. Dobili smo ta sklep, pri katerem 
pač pristopamo po nekem sistemu in nekako tu so res nagrajene največje svetniške 
skupine. Tudi za nas, ki smo manjši, ki smo predstavniki po eden ali pa po dva in ki se 
nismo grupirali v neke skupine, bi želeli, da smo tudi mi ustrezno predstavljeni ne samo v  
tej komisiji, pač pa tudi v ostalih odborih in komisijah, ki se bodo oblikovale naknadno. 
Želel bi si, da se za naslednjo sejo mestnega sveta oblikuje nek točkovnik. Predvidevam, 
da na današnji seji potrjujemo najpomembnejšo komisijo, ki bo kreirala prihodnost in 
kadrirala v vse odbore in komisije v naslednjih štirih letih in to je najtežja in 
najpomembnejša komisija. Pomembni so tudi odbor za gospodarstvo, odbor za okolje in 
prostor in za izobraževanje, tako, da predlagam in bi si želel tudi že na tej seji, da bi 
ustrezno ovrednotili to komisijo.  

Na koncu bom še dodal, da bi si zelo želel, da ta komisija pri ključnih vprašanjih 
kakor so bila imenovanje dveh direktorjev v prejšnji… 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Prosim svetnika, da skrajša svoj… 
 
Svetnik Anton Harej: 
Podajam predlog, da se pripravi točkovnik, v katerem bodo najtežje opredeljeni komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, naslednji rang naj bodo odbori, ki sem jih 
naštel in zadnji rang so odbori, komisije kot je za mednarodno sodelovanje in tako naprej.  

Drugič vas bom tudi sam, g. Valter, takole šikaniral.  
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Opozoril bi vas vse skupaj, kdor misli razpravljati, da imamo dva predloga na mizi. 
Odločamo se o enem ali drugem. Sedaj ne moremo že na prvi seji odpirati vse probleme, 
ki nas bodo še čakali in nekatere probleme reševali še enkrat, ki jih v preteklosti nismo 
rešili. Zato prosim, da se držite dnevnega reda in prijave.  

Kdo je sedaj na vrsti? Na vrsti je Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Iskrene čestitke tudi z moje in naše strani vsem svetnicam in svetnikom za izvolitev v 
mestni svet.  

Oglasiti se moram zato, ker je bil podan predlog s strani kolega svetnika, ki ni 
novinec, če uporabim tak izraz. Sedel je že štiri leta v tem mestnem svetu in bi pričakoval 
od njega, da pozna poslovnik in statut mestne občine. Namreč, v Statutu MONG v 24. 
členu stoji zapisano: »Odbori in komisije štejejo pet ali sedem članov, ki so vanje 
imenovani skladno z doseženim volilnim rezultatom.« Da vas spomnim, da na volitvah 
tekmujemo stranke in liste, ne svetniške skupine.  
 Ampak gremo še naprej. V 18. členu poslovnika tega mestnega sveta pa je 
zapisano: »Svetniška skupina je ustanovljena, ko vodja svetniške skupine pisno obvesti 
župana o ustanovitvi svetniške skupine in mu predloži seznam članov z njihovimi 
podpisanimi pristopnimi izjavami.« Tega nihče do tega trenutka še ni mogel narediti, ker 
smo šele pred nekaj minutami dobili župana. Torej, ta instrument ne more biti upoštevan. 
Še več, ponavljam, kar sem že razlagal pred štirimi leti. Svetniška skupina ne sodeluje na 
volitvah, svetniška skupina se oblikuje po volitvah in ne more kandidirati kot skupina na 
mesta v komisijah in odborih.  
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Še kdo? Simon Rosič. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Kot je kolega Vodopivec obrazložil, Statut Mestne občine Nova Gorica opredeljuje delitev 
sedežev v skladu z volilnim izidom. Je pa nekaj res, da ugotovitev volilnega rezultata v 
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splošnih predpisih Mestne občine Nova Gorica ni posebej definirana, zato jo lahko 
tolmačimo zgolj z Zakonom o lokalnih volitvah.   

Dovolite mi, da citiram 14. člen. Ta določa, da če se glasuje o listah kandidatov v 
občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih 
količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi 
števili od 1 do števila članov občinskega sveta. Govorimo o tako imenovanem 
d'Hondtovem sistemu in z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor 
mandatov je dobila lista. Osebno menim, da bolj pravičnega modela kot je d'Hondtov 
sistem ne poznam, če pa ga kdo pozna, prosim, da ga nam obelodani. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Naslednji prijavljen je Robert Golob. 
 
Svetnik dr. Robert Golob: 
G. župan, kolegice in kolegi, g. predsedujoči. Če je potreba zaradi procedure, bom potem 
vložil predlog, kot je bil že prej naveden, ga ne bom ponavljal, za imenovanje Mirjam Bon 
Klanjšček na mesto Gabrijela Fišerja v mandatno komisijo, samo zaradi procedure, če je 
to potrebno. Bi pa se oglasil bolj v razpravi. Rad bi opozoril na dva matematična absurda, 
v katera bomo prišli, če bomo uporabili d'Hondtov sistem za razdelitev sedežev kjerkoli, 
ker to pomeni, da si štiri liste ali stranke, ki so skupaj dobile 6.000 glasov ali približno 52 
%, lahko po tej definiciji razdelijo vse sedeže v vseh komisijah in odborih. Če bomo na to 
pristali.  
 Druga stvar, ki je pa bolj pomembna kot pa ta, je, da bi vprašal mojega kolega 
Vodopivca, ki sva skupaj pet mandatov v tem mestnem svetu in ki se pripravlja na 
repliko, ali se je kdaj, kadarkoli, po njegovem vedenju, odkar je Slovenija osamosvojena, 
zgodilo, da je imela ena stranka ali ena lista dva člana mandatne komisije? To vprašanje 
z moje strani je retorično, ker se kar jaz vem, to ni nikoli zgodilo. Niti v svinčenih časih, ko 
je imel SD svojega župana in devet svetnikov, si tega ni privoščil. Ampak smo slišali, da 
prihajajo novi časi in nova pravila igre. Mogoče je to eno od novih pravil igre, da se oblast 
koncentrira. Ali je to tisto, kar se zagovarja? 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Svetnik Vodopivec ima repliko. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Spoštovanemu kolegu Golobu moram pojasniti, da njegova trditev, da lahko štiri stranke, 
liste razdelijo vse mandate, ki jih bo podeljeval ali izglasoval ta mestni svet, preprosto ne 
drži, ker če bi poznal d'Hondtov sistem, potem pozna sistem, da se pač glede na rezultat 
na volitvah pogosteje ali manj pogosteje pojavljajo vse liste in stranke, ki so prisotne v 
mestnem svetu. Tako, da to zagotovo ne drži.  
 Na drugo ugotovitev ali pa predpostavko g. Goloba, da se do sedaj še ni zgodilo, 
da bi imela ena stranka ali lista dva predstavnika v kadrovski komisiji, če rečemo po 
domače, je pač razlaga zelo preprosta. Očitno se do sedaj še ni zgodilo, da bi ena 
stranka ali lista premočno zmagala. Zagotovo si pa upam trditi, da je bil večkrat do 
zadnjega, preteklega mandata uporabljen d'Hondtov sistem. To se da tudi preveriti.  
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Anton Harej, ste že imel razpravo, ne morete imeti še enkrat razpravo. Če ni več 
razpravljavcev, imamo dva predloga in moramo o njih glasovati. Da.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Predsedujoči, prej sem v razpravi opozoril, sedaj ponavljam. Proti predlog ni, če mi 
dovolite, zakonit. Je v nasprotju s statutom in poslovnikom in prosim, da se ga tako tudi 
obravnava. 
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Predsedujoči Jožef Leban: 
Mislim, da je dovoljeno tudi s poslovnikom in statutom, da se pač ob določeni točki lahko 
oblikuje več predlogov in se potem o posameznem predlogu glasuje. To ni v nasprotju ne 
z Ustavo RS, ne s statutom in ne s poslovnikom. Še enkrat, ni več razpravljavcev in 
predlagam, da bomo glasovali najprej o proti predlogu, to je predlogu svetniške skupine 
Soča ali kakorkoli imenujemo.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja namesto Gabrijela Fišerja imenuje Mirjam Bon Klanjšček. 
Glasujemo. 
 
Od 32 svetnikov jih je 9 glasovalo za, 18 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, 
Sebastjan Komel, Jožef Leban, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI so glasovali: Karmen Belingar, Maja Dakskobler, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Luka 
Manojlović, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Valter Vodopivec, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog Sklepa župana, da se v komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja imenujejo Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Marjan 
Zahar, Sašo Kogovšek in Aleš Markočič. Glasujemo. 
 
Od 32 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 3 proti. 
ZA so glasovali: Karmen Belingar, Maja Dakskobler, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, 
Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
PROTI so glasovali: Egon Dolenc, Anton Kosmačin, Jožef Leban. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 6 
 
Ob koncu bi še enkrat rad pozdravil vse prisotne v dvorani, zaželel jim obilo lepih 
trenutkov tako njim kot njihovim najbližjim v času prazničnega decembra.   

Svetnike in svetnice vključno z županom pa prosim, če se na moji desni strani ob 
jelki postavite za skupno fotografiranje. Po končanem fotografiranju bo še vsak vzel svoje 
novoletno darilo. Po koncu tega obreda pa se bomo v preddverju še malo pogostili.  

Bivšega župana, g. Mateja Arčona, pa prosim, da pride še malo bližje. Bivši 
mandat mestnega sveta se zahvaljuje županu Mateju Arčonu in v ta namen mu 
podarjamo eno skromno darilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.20 uri.  

 

 

                 Miran Ljucovič                         Jožef Leban    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                  PREDSEDUJOČI                  
 

 

       OVERITELJA ZAPISNIKA: 

 

 

________________________________         __________________________________ 

Luka Manojlović                                               Andrejka Markočič Šušmelj  


