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Številka: 0110-0002/2021-8                                                                                           
Nova Gorica, 4. februar 2021  
 

Z A P I S N I K  
 
 
22. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 4. februarja 2021 v 
konferenčni dvorani Pinta v hotelu Perla, s pričetkom ob 15.00 uri.  
 
Sejo je vodil dr. Klemen Miklavič, župan mestne občine.   
 
Zapisnik je vodila Šalini Mozetič Goljevšček, podsekretar za pravne zadeve.      
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 29 svetnikov, in sicer: dr. Mirjam Bon Klanjšček, 
Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, 
Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, mag. Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
mag. Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.   
 
Opravičeno odsotni: dr. Zoran Božič, dr. Robert Golob, Tina Krog.   
 
Seji so pri posameznih točkah prisostvovali tudi: 
• Gorazd Božič, vodja kabineta župana  
●  mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
● Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne                 

službe 
●  Tatjana Gregorčič, vodja službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem  
●  Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine 
●  Jasna Kovšca, višja svetovalka za gospodarske javne službe  
●  Jaka Fabjan, višji svetovalec župana    
●  Boštjan Mljač, namestnik direktorja Zavoda GOLEA, Nova Gorica (k točki 9) 
●  Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (k točki      
    10) 
●  mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške     
    (k točki 16)   
●  Gvido Modrijan, direktor podjetja Struktura d. o. o., Kranj (k točki 19). 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zahvaljujem se vam za potrpežljivost in držanje ukrepov, bomo hitri, kolikor se da z moje 
strani. Na sestanku z vodji svetniških skupin 27. januarja smo se dogovorili prav zaradi 
tega, kar sem pravkar omenil, da naj bi bile seje mestnega sveta čim krajše, da se s čim 
manj časa zadržujemo v zaprtih prostorih. 
 Zato sem predlagal, da z današnje seje mestnega sveta umaknem točko 11. 
»Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2021 (skrajšani postopek)«. Za to 
točko smo že takoj naslednji dan sklicali redno sejo, ki bo potekala naslednji četrtek. 
Točko 12 in točko 17 sem tudi umaknil z istim namenom, se pravi, da ju damo na sejo 
čez en teden in s tem skrajšamo trajanje te seje. 
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 Prav tako smo se dogovorili, da se pripravijo spremembe oziroma dopolnitve 
Poslovnika Mestnega sveta MONG, ki bodo v prihodnje v izrednih okoliščinah omogočile 
izvedbo sej na daljavo. 
 Tako predlog umika kot predlog razširitve dnevnega reda današnje seje mestnega 
sveta ste prejeli v gradivu včeraj. Glede na opozorila, da nekateri svetniki ne nosite 
dosledno zaščitnih mask, vas prosimo, da maske uporabljate dosledno, tudi med 
razpravljanjem oziroma, ko govorite ter da si jih ne snemate, tudi nos mora biti pokrit. 
 Za današnjo sejo je bilo z dnevnim redom predlaganih 19 točk. Na sejo so bili 
povabljeni Tjaša Harej Pavlica, predsednica Nadzornega odbora, Boštjan Mljač, Zavod 
Golea, Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, 
mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške 
ter Gvido Modrijan, direktor podjetja Struktura d. o. o., Kranj. 
 
Za overitelja zapisnika sta bili predlagani svetnici: 
      -    Maja Erjavec in  

- Petra Kokoravec. 
 
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Aleksandra Fortin, 
Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef 
Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prejeli ste predlog dnevnega reda. Še enkrat ponavljam, umikamo točko 11, 12 in 17 
prvotno predlaganega dnevnega reda in hkrati razširjamo predlog dnevnega reda s točko 
11. »Predlog Dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,  
(skrajšani postopek)«, s priloženim gradivom.  
 Za točki 12. in 17. pa predlagam razširitev dnevnega reda 23. seje mestnega 
sveta, ki bo 11. februarja. Takrat bomo glasovali o teh dveh točkah, potrebnih bo 17 
glasov za uvrstitev, medtem, ko bo rebalans avtomatično uvrščen, saj je bila seja 
sklicana po poslovniških rokih.  
 Obveščam vas še, da s predloga dnevnega reda umikam dve točki, in sicer točki 
13 in 14, to je sedaj novost. Kljub zelo natrpanemu današnjemu urniku sem uspel 
telefonsko vzpostaviti stik in se dogovarjati z obema predsednikoma, se pravi 
gospodarske in obrtne zbornice in skupaj smo se dogovorili, sem sam po tem dogovoru 
ocenil, da je to smiselno, da bomo stopili v dogovarjanje glede tematike in problematike, 
ki je obravnavana v teh dveh točkah, in sicer cene storitev vodovodov, kanalizacij in 
čiščenja. Torej zato, ker je pač to dogovarjanje steklo in je prišlo do nekega dogovora in 
bomo iskali skupen kompromis, predlagam kot predlagatelj tudi umik točk iz dnevnega 
reda in napovedujem, da bodo točke na dnevnem redu takrat, ko bomo skupaj tudi z vami 
ocenili, da je za to primerno. 
 Za razširitev predloga dnevnega reda s Predlogom Dopolnitev Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je potrebna absolutna večina, torej 17 
glasov. 
 Najprej dajem predlog dnevnega reda in njegovo razširitev v razpravo. K besedi 
vabim svetnika Tribušona. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Dovolite mi samo, da se vam v imenu območne obrtne zbornice in gospodarske zbornice 
ter mislim, da tudi večine gospodarstvenikov, podjetnikov iz Mestne občine Nova Gorica, 
zahvalim za to modro dejanje, če lahko tako rečem, da ste sprejeli to odgovornost in 
modrost, da ste ti dve točki, ki sta bistveno vplivali na razmere v gospodarstvu za oskrbo 
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s pitno vodo oziroma s podražitvijo, ki bi sledila temu, se tako odločil in ti dve točki 
umaknili. Tako, da še enkrat hvala lepa. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Tudi oba predsednika sta bila zelo konstruktivna in obljubila neko razumevanje, se pravi 
tudi tisti, ki niso bili udeleženi v procesu in bo stekel nek proces glede dogovarjanja. 
 Svetnica Maja Erjavec. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
V skladu s predhodno predstavljeno tezo župana, da bi bila današnja seja čim krajša in 
soglasjem vseh članov kadrovske komisije podajam predlog, da se današnja 5. točka iz 
dnevnega reda umakne in da jo uvrstimo na prihodnjo sejo v naslednjem tednu na dnevni 
red seje, ki bo 11. 2. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo dajem svetniku Alešu Markočiču. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Sam bi imel samo pomislek, vezan na uvrstitev točke dnevnega reda in razširitev 
poslovnika. Po eni strani razumem, da se to delno mudi, ampak gradivo za to 
spremembo smo prejeli včeraj ob 21. uri. Slučajno sem bi bil pri računalniku, da sem to 
malo preštudiral, pogledal. Ne vem, ali bi bilo res smotrno, da bi to danes obravnavali,  
nekateri svetniki morda sploh še niso tega odprli. Morda bi na naslednji seji to 
obravnavali, da res to lahko vsak pregleda, preštudira. Ali odigra ključno kako 
spremembo, če bi to na naslednji seji obravnavali? Konec koncev gre za spremembo 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. Če vidim danes koliko nas je tu, 
pa če verjamemo statistiki, ki govori, da se epidemiološka slika tudi na našem območju 
zelo popravlja, kar je seveda spodbudno, moda bi bilo res za premisliti, da bi si svetniki 
lahko vzeli čas in ta predlog odloka resno preštudirali.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Replika? Lahko se prijavite na repliko.  
 Zelo preprosto, to je bil dogovor med vodji svetniških skupin. Dovoli se uporaba 
tehnologije zato, da se to sejo lahko izpelje. Ne vemo kaj bo naslednji teden, ne vemo kaj 
bo čez en mesec, torej dogovorili smo se, da končno sprejmemo te spremembe in  
predlagam, da tudi o tem danes odpremo razpravo in glasovanje.  
 Svetnica Maja Erjavec, nimate več razprave, prijavili ste se na repliko. Prosim. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
V bistvu sem želela… 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ni replik na razpravo o dnevnem redu. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Ni replik. Ni več razpravljavcev, se pravi … Ne prime. Imamo težave, lahko prosim 
pogledate, že dva svetnika sta imela težavo. Prosim. Se boste prijavili. Dobro. 
 Luka Manojlović. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
V Goriški.si menimo, da je prav, da razpravljamo o poslovniku zaradi tega, ker je v 
mestnem svetu precej predstavnikov tudi rizičnih skupin in mislim, da to kar bomo 
spreminjali v poslovniku ni nič drastičnega in se ne skriva v tem gradivu nič kaj posebno 
problematičnega, zaradi česar bi bilo potrebno prelagati.  
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 Predlagam, da to sprejmemo čim prej in omogočimo tistim, ki se ne želijo 
izpostavljati v smislu prihajanja v tako skupino, da lahko sejo spremljajo na daljavo in vse 
stvari se bodo izvedle tako, da bomo lahko ustrezno sodelovali, glasovali in se javljali in 
izvajali vse.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj se je zataknilo pri Luki Manojloviću. Ne vidim, če je še kak razpravljavec. Še Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Luka, razumem ta tvoj komentar, ampak se pa postavlja samo po sebi vprašanje, 
epidemija traja res že dolgo, zakaj ravno danes. Razumljivo je, da se postavlja to 
vprašanje, ko bo najverjetneje epidemiološka slika prihodnji teden boljša kot danes. Ne 
gre za to, da bi kdorkoli ne želel rizičnim skupinam zagotoviti varnejšega okolja ali načina 
delovanja, je pa normalno, da se tako vprašanje postavi, zakaj je treba danes, ko 
umikamo številne druge točke z dnevnega reda zato, da bi skrajšali sejo, to točko pač 
uvesti. Če bomo pač o tej točki razpravljali, je vsekakor smiselno pogledati v poslovniku, 
kako so določene te izredne razmere in te stvari, ki ste jih definirali. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še enkrat pojasnjujem. To je uvrščeno na podlagi dogovora vodij svetniških skupin. 
Dogovorili smo se prejšnji teden na sestanku z vodji svetniških skupin. Tak je dogovor.  
 Svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte, treba je razumeti, da se posamezna svetnica ali svetnik lahko čuti tudi pod nekim 
pritiskom, da pride na sejo v tem času, ko se nahaja naša regija v črni, ali ne vem kakšni 
barvi. Če želimo biti in mislim, da se tu strinjamo, da smo vsi demokrati, potem se mi zdi 
čisto primerno in normalno, da čim prej omogočimo udeležbo, ali pa sodelovanje na seji 
tudi tistim, ki se trenutno morda zaradi takih ali drugačnih razlogov ne čutijo prihajati v 
zaprte prostore, v neko večjo skupino ljudi, da tako rečemo in jim pač nudimo možnost, 
da sodelujejo na sejah preko interneta oziroma teh novih načinov s pomočjo video 
konference. Ne vidim nobene težave v tem, nobene zagonetke ali karkoli. To je en 
poskus demokratizacije tudi v teh primernih, ko pač posameznik ocenjuje, da morda 
spada v tako rizično skupino, da je tvegano, da se pač pojavlja v takih zaprtih prostorih ali 
pa v skupini več ljudi. Toliko z moje strani. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Erjavec, masko je treba imeti gor ves čas, tudi ko šušljate.   
 Umik gradiva Nadzornega odbora kot so vam verjamem, pojasnili, ne more 
predlagati župan. Torej nekdo drugi mora predlagati umik točke Nadzornega odbora. 
 Simon Rosič. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
V kontekstu vsega kar smo slišali, potem sam predlagam tudi umik te točke, ki se nanaša 
na Nadzorni odbor.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Torej, če sem dobro razumel, predlagate umik 7. in 8. točke, ker se obe tičeta tega 
odbora.  
 Svetnik Sebastjan Komel. 
 
Svetnik Sebastjan Komel: 
Dvajset minut smo že zapravili za umikanje in dodajanje za tiste rizične skupine, bi bili že 
lahko doma. Predlagam, da sploh nimamo seje, da jo imamo drugi teden.  
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Lahko se tudi izognemo ciničnim pripombam. Če ni več razpravljavcev, gremo... 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Župan, proceduralno.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Da. 
 
Svetnik Aleš Markovič: 
Samo vprašam. Predlog umika točke verjetno lahko predlaga samo predlagatelj točke ali 
lahko bilo kateri svetnik. Se opravičujem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Statut in poslovnik jasno definirata, da neposredno lahko umakne točko z dnevnega reda 
župan, tam kjer je on predlagatelj, pri ostalih pa moramo izglasovati 17 glasov in tako je. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj smo še dobili mnenje statutarno-pravne komisije in če ni več razpravljavcev, gremo 
na glasovanje.  
 Najprej glasujemo o predlogu predsednice kadrovske komisije Maje Erjavec, 
da se s predlaganega dnevnega reda umakne točko 5 »Mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja«. Glasovanje teče. 
  
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida 
Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Ana Zavrtanik 
Ugrin.  
Predlog je bil sprejet. 
 
Sedaj glasujemo o predlogu svetnika Simona Rosiča, da se s predlaganega dnevnega 
reda umakneta točki 7 in 8, in sicer Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko 
postavko 07289 - vodovod Sedovec in Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020.  
 Če ni nobenega proceduralnega predloga, dajem obe točki hkrati na 
glasovanje, in sicer glasujemo o umiku točke 7 in 8. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 22 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Damjana 
Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter 
Vodopivec, Marjan Zahar. 
PROTI je glasoval: Aleš Markočič.  
Predlog je bil sprejet. 
 



  

6 

Glasujemo tudi o razširitvi dnevnega reda, in sicer, da se predlog dnevnega reda 
razširi s točko 11, in sicer »Predlog Dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica (skrajšani postopek)«. Potrebnih je 17 glasov, torej absolutna 
večina. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 21 glasovalo ZA, 1 proti.  
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Damjana 
Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, 
Marjan Zahar. 
PROTI je glasoval: Aleš Markočič.  
Predlog je bil sprejet. 
 
Ker je predlagan skrajšani postopek pri tej točki, glasujemo še o skrajšanem 
postopku. Tudi za to je potrebnih 17 glasov. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 22 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Anton 
Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel 
Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar. 
PROTI je glasoval: Aleš Markočič.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Glede na to, da je po sklicu seje potrdil udeležbo na seji poročevalec pri točki 19 
»Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)«, g. 
Gvido Modrijan, ki prihaja iz Kranja, predlagam, da se spremeni vrstni red točk, in 
sicer tako, da se točki 6 in 19 predloga dnevnega reda zamenjata. 19 točka postane 
6. točka, 6. točka pa postane 19. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Sedaj pa moramo glasovati še o dnevnem redu kot celoti, in sicer po novem imamo sedaj 
12 točk, ki jih bo kolegica Šalini poslala po e-mailu, tako, da boste imeli pred seboj, če bo 
izglasovan novi dnevni red.   

Dajem na glasovanje predlog dnevnega reda. Glasovanje teče. 
 

Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Vida 
Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
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1. Potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je 
bila 17. decembra 2020  

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
4. Poročilo o izvršenih sklepih 
5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava) 
6. Predlog Sklepa o podaji soglasja Zavodu GOLEA, Nova Gorica za zadolževanje 
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava) 
8. Predlog Dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 

(skrajšani postopek) 
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v 

naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava) 
10. Predlog Sklepa o seznanitvi z realizacijo ukrepov pomoči gospodarstvu za 

blažitev posledic epidemije COVID-19 
11. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom Mestne občine Nova Gorica in drugih 

organizacij o ukrepih ter oblikah pomoči prebivalcem lokalne skupnosti v letu 
2020 ter trenutnem stanju potreb ranljivih skupin v lokalni skupnosti 

12. Predlog Sklepa o seznanitvi s pregledom stanja projekta izgradnje kanalizacije 
Branik in oceno potrebnega časa in finančnih sredstev za dokončanje 
izgradnje. 

 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki 
je bila 17. decembra 2020 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlog zapisnika ste prejeli. Odpiram razpravo. Kolikor ne želi nihče razpravljati, 
predlagam, da o zapisniku glasujemo. 
 Dajem v na glasovanje predlog zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica, ki je bila 17. decembra  2020. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, 
Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Marjan Zahar, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Zapisnik 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 17. 
decembra  2020, je bil potrjen.  
 
 
 
2. točka dnevnega reda  
 Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odgovore ste prejeli. Ali želi kdo razpravljati? Če ni razprave, prehajamo na točko 3. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 
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 Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali želi kdo podati pobudo, vprašanja? Po dogovoru svetniških skupin, smo prejeli nekaj 
pisnih predlogov in dogovorili smo se, da bomo te predloge prebrali oziroma vsaj 
nakazali, kaj je svetnik, svetnica vprašal, vprašala.  
 Dr. Mirjam Bon Klanjščkova je vprašala, zakaj se seli, povzemam vprašanje,  
Fakulteta za zdravstveno nego v Vipavo kljub temu, da imamo v naši občinski strategiji 
jasno zapisano, da je to eno od prioritetnih področij.  
 Potem sprašuje svetnik Aleš Markočič, se pravi, zanima ga odločitev, da bo v teh 
prostorih nekdanjega Daimond centra Vozlišče kreativnih praks in pravi, da je bila to 
enostranska odločitev župana in želi pojasnila.  
 Potem je še eno vprašanje svetnika Aleša Markočiča, eno sem povedal na glas, 
eno bom zamolčal. Vpisan je še Oton Mozetič. Nekje smo spodbudili, da se ne oglašamo, 
ampak sam vam sedaj tega ne morem preprečiti. Lahko. Hvala. Svetnik Oton Mozetič 
daje pobudo skupine krajanov Nove Gorice, ki je naslovljena na župana. Pobuda se 
nanaša na življenje in dogajanje v tem mestu oziroma pobuda je o odgovornosti lokalne 
skupnosti za ureditev razmer v smislu parkiranja, urejanja mirujočega prometa, zlasti v 
luči Evropske prestolnice kulture. To so vprašanja in pobude k tej točki.  
 Prehajamo na 4. točko dnevnega reda.  
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

 Poročilo o izvršenih sklepih 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Gradivo ste prejeli. Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.  

Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvršenih 
sklepih. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 5. točko »Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica (prva 
obravnava)«. 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica (prva 
obravnava) 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Poročevalec za obstoječo točko je g. Gvido Modrijan, direktor podjetja Struktura d. o. o. iz 
Kranja in Uroš Jakin iz občinske uprave. Uroš, prosim.  
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Poročevalec: Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine 
Najprej bi na kratko predstavil ta odlok, potem bo pa bova z g. Modrijanom oba na 
razpolago za vprašanja.  

Ta obstoječi, dosedanji odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o prostorskem 
načrtovanju leta 2014. Leta 2018 je pa začel veljati najprej novi zakon, ki ureja to 
področje, nato pa je bil leta 2019 sprejet še podzakonski akt. Ta nova zakonodaja je 
občini naložila, da obstoječe odloke uskladi z novo zakonodajo. Končni rok te uskladitve 
je pa 31. 3. letošnjega leta.  

Novi odlok je bil pripravljen na tak način, da smo čim bolj obdržali oziroma, da se 
je čim manj posegalo v obstoječi odlok. Obdržali smo na primer razmerje med faktorji 
gradbene parcele in stavbe, obdržali smo faktorje namembnosti, kjer nova zakonodaja to 
dopušča, predvsem pa smo poskusili ohraniti višino komunalnega prispevka pri 
obračunih. So pa nekatere spremembe, na primer delitev obračuna komunalnega 
prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo, določene so tudi nove formule 
oziroma nov način tega obračuna. Nimamo določenih več obračunskih območij za 
komunalno opremo, ampak so določena oskrbna območja, komunalni prispevek za 
obstoječo komunalno opremo pa se lahko obračunava za območja celotne občine. 

Po novem se obračunava komunalni prispevek od bruto tlorisne površine objekta, 
ne več od neto tlorisne, zaradi tega je bilo treba tudi stroške na enoto, mere spremeniti 
oziroma popraviti. Novi, spremenjeni je način določanja stroškov. Nimamo več skupnih in 
obračunskih stroškov ampak samo stroške opremljanja, zaradi tega so uvedli tudi novosti 
kot so prispevne stopnje. S temi prispevnimi stopnjami se za posamezno vrsto 
komunalne opreme določi, kolikšen del teh stroškov opreme se dejansko obračuna pri 
komunalnem prispevku. Toliko na kratko.  

Predlagamo, da odlok potrdite.  
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo sta obravnavala dva odbora, in sicer za gospodarstvo in prostor. Prosim 
predsednico odbora za prostor, da poroča.  
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Sem za gospodarstvo. Nič hudega. Odbor za gospodarstvo je zadevo obravnaval in 
predlagamo mestnemu svetu, da predlog sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Enako tudi odbor za prostor predlaga mestnemu svetu, da zadevo sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan:  
Odpiram razpravo.  

Če ni razpravljavcev predlagam, da se sprejme Odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine 
Nova Gorica, v prvi obravnavi. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef 
Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan 
Zahar. 
Sklep je bil sprejet. 
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Ker je to prva obravnava, ker ni bilo pripomb in ker vidim, da je bil soglasno sprejet, 
predlagam glasovanje o prekvalifikaciji v drugo branje, kjer je potrebnih 17 glasov. Potem 
bom odprl možnost za amandmaje in bomo končno glasovali o…  

Se opravičujem. Ali imate kakšno pojasnilo? 
 
Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Pričakujem, da bodo še kakšne spremembe v tem odloku. Dokončno je treba še doreči 
nekaj malenkosti in to smo hoteli urediti na naslednji seji, tako, da ne bi želeli 
prekvalificiranja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
V tem primeru pa predlagam, da prekličemo prej sprejeti sklep, ker ne moremo pred sejo 
dobiti eno gradivo, že v štartu bo pojasnjeno, da bodo še spremembe, ki niso podlaga 
razprave na mestnem svetu. Naj pripravijo strokovnjaki končni predlog in pridejo v prvo 
branje in potem v drugo branje.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ta proceduralna pripomba ne leti na vsebino, leti na nekaj drugega, se pravi na 
proceduralno zadevo. Sedaj preklicati sklepa ni mogoče, mi pravi tu.  

Svetnik Vodopivec, lahko pojasnite proceduralni predlog. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Da, župan, zadeva je preprosta. Ne moremo na mestnem svetu obravnavati eno gradivo 
in po sprejetju tega gradiva napove avtor, pripravljavec ali kakorkoli, da bo še pripravil 
dodatne spremembe. Tiste spremembe ne bodo šle v prvo branje, zato je tu defekt.  
Kompletno gradivo mora iti v prvo branje in v drugo branje. Lahko je to na isti seji, ni 
problem, ne moremo pa nova dejstva sprejemati samo v drugem branju. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Že, ampak v tem primeru je uprava predlagala drugo branje. Sedaj smo mi to sprejeli, 
pravijo, da bi, če bi lahko šli, ampak ne moremo iti v preklic, sedaj bo pač zadeva šla na 
naslednji seji v drugo branje. Sprejemam pripombo uprave. Je pa malo nerodna situacija. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Župan, ni prav. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim, dajte mi take stvari povedati prej, da raje stvar umaknemo kot, da po tihem 
računate, da bo šla zadeva v drugo branje in da smo tu potem zavedeni. Velike škode ne 
bo, se pa strinjam z vami svetnik Vodopivec, da je to nedopustno in se ne sme ponoviti.   

Zaključujem 5. točko, se zahvaljujem za... Prosim. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte, da rešimo ta zaplet, predlagam, da že danes sprejmemo sklep, da se na eni 
naslednjih sej, ko bo to pripravljeno, opravi prvo branje in še drugo branje. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Se zahvaljujem. Prehajamo na 6. točko. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Župan, predlagal sem sprejem enega sklepa. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Tu mi pravijo…  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Samo malo, samo malo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Nimate besede. Sedaj vam bo tu pojasnila ga. Šalini, potem vam bom pa dal besedo. 
 
Šalini Mozetič Goljevšček, podsekretar za pravne zadeve: 
Prva obravnava je bila zaključena. Bila je obravnava brez pripomb svetnikov. V drugem 
branju se lahko akti, ki so predlagani, spreminjajo z amandmaji. Te lahko poda tako 
predlagatelj kot tudi svetniki in svetniške skupine. O odloku v prvem branju ste glasovali.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ali lahko? 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ne vem kakšne spremembe, dodatki, bodo prišli na mizo v drugem branju, vendar, če že 
danes veste, da je bilo gradivo invalidno, ki smo ga obravnavali, je korektno, da opravimo 
ponovno prvo branje kompletnega gradiva. Na isti seji, če ne bo pripomb, ali če bodo 
majhne, zanemarljive, lahko opravimo še drugo branje. Ne moremo pa pristajati na način, 
da sprejemamo v prvem branju polovično besedilo, v drugem pa še dodatno. Ne gre za 
amandmaje, če mi danes že pripravljavci razlagajo, da bodo vnašali spremembe. To je 
neodgovorno do mestnega sveta.  
  
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Se opravičujem, se posvetujem. Dobro, predlagam sledeče. Glede na proceduralne 
pripombe, s katerimi se tudi sam strinjam oziroma se pridružujem argumentom, ki so bili 
navedeni, predlagamo, da razveljavim glasovanje in da ponovno glasujemo o odloku, ne 
o dodatnem sklepu, o odloku. Se pravi, da se odločamo na podlagi sedaj znanih dejstev, 
da odlok ni še dokončno pripravljen. Ali bo v redu?  

Prosim, Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Župan, se strinjam in predlagam tudi, da sprejmemo pri tem glasovanju, da se odlok vrne 
v prvotno branje na naslednji seji.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To je pač vaša odločitev. Če ga zavrnete, se ponovno… 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Se ga zavrne in se opravi ponovno prvo branje.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Jožef Leban, ali imate kakšen proceduralni predlog? 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Odlok je bil sprejet, prvo in drugo branje. Ne more se dopolnjevati kasneje v pisarni prav 
nič. Ta odlok je bil sprejet, velja in nič drugega ne. Vse mogoče pripombe, ki jih bo imel 
pripravljavec na naslednji seji ali pa kdaj drugič, ko bodo imeli to pripravljeno, bodo pač 
dali za spremembo odloka. To je po moje prav. 



  

12 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Glasovali smo v prvem branju. Drugo branje smo ustavili. Sedaj je predlog zaradi 
pripomb, da se ponovi glasovanje, da se vi sami izrečete o argumentih in pripombah, ki 
smo jih slišali, se pravi o novih dejstvih. Proceduralno, svetnik… 
 
Svetnik mag. Marko Rusjan: 
Glasovanje je bilo opravljeno. Mi ne moremo razveljaviti glasovanja, zakaj bi glasovali še 
enkrat, na kateri podlagi.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sašo Kogovšek, imate besedo za proceduralno pripombo. 
 
Svetnik Sašo Kogovšek: 
Zadnjič smo imeli podoben primer, ko je bila tudi zmeda pri glasovanju za uvrstitev 
določene točke. Mislim, da bo potrebno sprejeti to, kot je pač svetnik Vodopivec 
predlagal, da v bistvu razveljavimo prvo glasovanje in potem gremo na ponovno 
glasovanje.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razumem. Seji predsedujem in tudi sam sem sedaj presodil, da bomo najbolje naredili, 
če gremo ponovno glasovati o isti zadevi, torej o predlogu odloka v prvem branju. Tisto je 
stvar vsakega svetnika, kako boste glasovali. Ponovno bomo glasovali o isti…  

Se opravičujem, se popravljam. Sedaj smo dobili v poslovniku natančno določilo, 
ki pojasnjuje, kako se ravna v tej situaciji.  

Najprej glasujemo brez razprave o tem, ali ponovimo glasovanje o odloku v 
prvem branju. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 19 glasovalo za, 5 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, 
Simon Rosič, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
PROTI so glasovali: Anton Harej, Anton Kosmačin, Aleš Markočič, Oton Mozetič, Marko 
Rusjan. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Torej na glasovanje dajem predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica,  
prva obravnava.  

Postopkovno, Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Župan, predlagam, da glasujemo proti odloku in istočasno, da oblikujete takšen sklep: 
»Mestni svet odlok zavrne in ga vrne ponovno v prvo obravnavo na naslednji seji.« 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
G. Vodopivec, glasujemo o odloku, kako glasujemo je stvar vsakega svetnika. S prejšnjim 
glasovanjem smo vrnili zadevo v osnovno stanje.  

Sedaj pa glasujemo o Odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova 
Gorica, v prvi obravnavi, na osnovi novih, znanih dejstev. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov so 3 glasovali za, 14 proti. 
ZA so glasovali: Luka Manojlović, Aleš Markočič, Marko Rusjan. 
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PROTI so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, 
Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Damjana Pavlica, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Odlok v prvi obravnavi ni bil sprejet.  
 
Sedaj pa res prehajamo na 6. točko dnevnega reda.  
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Predlog o podaji soglasja Zavodu GOLEA, Nova Gorica za zadolževanje 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalki Martini Remec Pečenko. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Mestnemu svetu predlagamo, da Zavodu GOLEA poda soglasje za zadolževanje, in sicer 
za kratkoročni kredit največ v višini 500.000,00 EUR, za namen nemotenega izvajanja 
mednarodnih projektov. Pogoj za to je, da zavod zagotavlja sredstva za poplačilo kredita 
iz lastnih sredstev oziroma iz neproračunskih virov ter, da Mestna občina Nova Gorica za 
poplačilo kredita ne daje poroštva, niti zavarovanja. GOLEA bo kredit zavarovala z 
odstopom terjatev iz naslova mednarodnih projektov ter s podpisom bianco menice 
zavoda.   

S podajo soglasja Mestna občina Nova Gorica ne prevzema dodatnega bremena 
ali tveganja, hkrati pa ta znesek tudi ne vpliva na kvoto zadolževanja mestne občine, zato 
predlagamo, da mestni svet na podlagi 10. g člena Zakona o financiranju občin to 
soglasje poda in s tem zavodu omogoči nemoteno delo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval odbor za gospodarstvo. Prosim predsednico Damjano Pavlica za 
poročilo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je obravnaval zadevo in predlaga mestnemu svetu, da se 
sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.  

Dajem na glasovanje predlog Sklepa o podaji soglasja Zavodu GOLEA, Nova 
Gorica za zadolževanje. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Petra Kokoravec, Sebastjan 
Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 7.  
 
 
 



  

14 

7. točka dnevnega reda 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava) 

 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Gradivo ste prejeli in k besedi vabim poročevalca, direktorja Matjaža Komparo. Prosim. 
 
Poročevalec: Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica 
V Stanovanjskem skladu Mestne občine Nova Gorica poskušamo reševati stanovanjsko 
problematiko občanov tudi na razne drugačne načine, na primer z raznimi finančnimi 
spodbudami, za to pa rabimo tudi osnovo, ki jo je potrebno definirati v odloku o 
ustanovitvi, kajti odlok o ustanovitvi opredeljuje dejavnosti Stanovanjskega sklada.  

Ključna sprememba, ki smo jo dodali je, da bi fizičnim osebam subvencionirali 
obrestno mero in stroške za najem stanovanjskih kreditov. V tej trenutni situaciji vemo, da 
so stanovanjski krediti dokaj ugodni pri komercialnih bankah, zato je nesmiselno, da bi 
Stanovanjski sklad dajal stanovanjske kredite. Videli pa smo tu priložnost, da 
spodbudimo tiste, ki si rešujejo na ta način stanovanjski problem, da jim subvencioniramo 
obrestno mero in tu vidimo predvsem priložnost za reševanje stanovanjskih problemov na 
podeželju predvsem v starejših vaških jedrih, ko se občani srečujejo s popravili starejših 
zgradb. Na ta način bi potem kasneje tudi pripravili poseben program subvencioniranja 
obrestne mere za stanovanjske kredite, predvsem za področje obnavljanja stanovanjskih 
stavb v vaških jedrih. To je ena takih ključnih sprememb odloka in dopolnitev.  

Definirali smo potem še šifrant na novo in nekaj bolj takih slovničnih sprememb 
smo popravili s predlagano spremembo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo dajem predsedujočemu odbora za prostor svetniku Manojloviću. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Tudi pri tej točki predlagamo mestnemu svetu, da zadevo sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. K razpravi vabim svetnico Damjano Pavlica, prosim. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Seveda podpiram ta odlok, saj smo prav svetniki SDS v prejšnjem mandatu že to 
predlagali, tako, da dajem vso podporo temu odloku. Prav bi bilo, da se pripravi tudi odlok 
o varovanju kulturne dediščine v starih vaških jedrih.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Zanima me, kakšno stališče je zavzel nadzorni svet, če je, predpostavljam, da je 
obravnaval ta predlog sprememb, ker imajo tudi finančne posledice, da tako rečem.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Direktor. 
 
Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica: 
Da, Nadzorni svet je soglasno mislim, podprl te dopolnitve odloka o ustanovitvi.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Razpravlja svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Odlok sem si prebral in seveda pozdravljam dve novi usmeritvi Stanovanjskega sklada. 
Rad bi pa opozoril mogoče, da se po tem prvem branju razmisli tudi o določenih 
predlogih, ki jih bom podal tu.  

Gotovo je posebno na podeželju ogromno praznih stavb, obstajajo pa tudi cele 
ulice, v katerih živi morda ena oseba ali pa je tudi zaporedoma več stavbnih hiš 
nenaseljenih in prav je, da kot mestna občina začnemo reševati to problematiko na eni 
strani povpraševanja po stanovanjih, po drugi strani odmiranja centrov oziroma vaških 
jeder. Gotovo pa bi bilo treba malo razmisliti, sedaj tu sam odlok na to ne odgovarja, 
verjetno boste morali pa vi, ki boste upravljali sklad, o tem malo razmišljati, kako se bo 
sedaj ta aktivna vloga občine poznala na trgu nepremičnin. Mogoče bi razmišljali v smeri, 
da če se nek objekt ne uspe prodati po neki ceni, ki je stvar cenitve, dve ali več let, da se 
potem pač občanu ponudi možnost počasnega odkupa in potem ne vem ureditve teh 
stanovanj za nove najemnike. Vem, da o tem razmišlja tudi država. Mislim, da o tem 
razmišljajo na Geodetskem inštitutu, in sicer kako bi ta prazen stanovanjski fond namenili 
v ponovno uporabo in hkrati zaustavili dejansko širitev in urbanizacijo kmetijskih zemljišč. 
To je en tak strukturni pomislek, ki gotovo obstaja.  

Tudi glede kulturne dediščine. Seveda je kulturna dediščina področje zase. 
Nekatere občine so se odločile za to, da so pri kulturni dediščini uveljavljale predkupno 
pravico s tem, da so potem nepremičnino prodale naprej z določeno zahtevo, da novi 
lastnik dediščini nameni neko vsebino. Verjetno je o tem razmišljala tudi moja kolegica 
Damjana. 

Vsekakor pozdravljam novi odlok, bodo pa zanimive potem izkušnje pri 
upravljanju s tem novim odlokom, in sicer kaj se boste od tega naučili, kaj se bo tu 
poznalo, koliko boste lahko uspešni in na kakšen način se bo sam odlok izvajal. Je kar 
nekaj izzivov tu. Tako da, naloga ne bo lahka. Dejansko je potrebna kar precejšnja 
uspešnost, najprej zaznati neko podjetniško priložnost v tem, da se to odkupi in potem 
urediti tako, da je privlačno za nove najemnike. Je pa gotovo prava smer.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Petra Kokoravec. 
 
Svetnica Petra Kokoravec: 
Podajam predlog, da se v drugem branju spremembe odloka v 5. členu črta sedma 
alineja, ki govori ravno o podpori fizičnim osebam, subvencionira obrestno mero in 
stroške za najem stanovanjskih kreditov pri komercialnih bankah ter nudi druge oblike 
finančnih spodbud na področju reševanja stanovanjske problematike.  

Ta predlog dajem ne zato, ker ne bi podpirala tega, saj sem sama predlagala, da 
pomagamo mladim pri reševanju stanovanjske problematike na predlagani način, vendar 
se mi zdi, da bi morali to urejati s sprejemom ustreznega akta na mestnem svetu 
podobno, kot imamo te rešitve urejene za sofinanciranje drugih programov. Ne zdi se mi 
prav, da to nalogo nalagamo Stanovanjskemu skladu. 

Če nekako potegnemo neko vzporednico, konkretno sofinanciranje programov 
športnih dejavnosti ne pelje Zavod za šport, ali pa sofinanciranje kulturnih programov tudi 
ne izvaja Kulturni dom Nova Gorica. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Maja Erjavec. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
V Goriški.si spremembe pozdravljamo, ker omogočajo, da bomo v Novi Gorici lahko 
ponudili širši spekter pomoči pri reševanju stanovanjske problematike, zlasti se s tem 
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navezujem na opcijo subvencij in finančnih vzpodbud, pri čemer predlagamo, da se te 
usmerijo tudi na revitalizacijo vaških jeder oziroma objektov na podeželju. 

S tem v zvezi menimo, da je sklad institucija, ki je za uvedbo predstavljenih 
modelov vključno s finančnimi pristojna, s tem se pač nekoliko navezujem tudi na mojo 
predhodnico. Predlagamo tudi, da se čimprej poslužimo instrumenta rentnega odkupa in 
tudi z njim povečujemo dinamiko pridobivanja stanovanjskih enot, kar je nujno za 
zadostitev potreb po stanovanjih in za zagotovitev stanovanj za vse generacije. Na sklad 
apeliramo tudi, da v tem duhu aktivno pristopi k aktivnostim za zagon stanovanjskega 
zadružništva oziroma skupnostnega bivanja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če ni več prijavljenih na razpravo, zaključujem.  

Predlagam, da sprejmemo predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, v prvi 
obravnavi. Glasovanje teče. 
 
Od 29 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, 
Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Prehajamo na 8. točko.  
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog Dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
(skrajšani postopek) 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim predsednika statutarno-pravne komisije, g. Valterja Vodopivca, da prevzame 
besedo. 
 
Poročevalec: Valter Vodopivec, predsednik statutarno-pravne komisije 
Svetnice in svetniki ste dobili predlagani tekst Dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica.  
 Če povzamem, kot sem že uvodoma pojasnil pri dnevnem redu, kje so razlogi za 
tako spremembo. Gre preprosto zato, da ponovim še enkrat, da omogočimo vsem 
sodelovanje na sejah mestnega sveta, tudi tistim posameznikom in posameznicam, ki se 
morda čutijo nekoliko bolj ogrožene oziroma menijo, da spadajo v rizično skupino in ne bi 
želeli sodelovati na sejah, kjer se zbira večje število ljudi oziroma v prostorih, kjer ni 
morda vedno zagotovljen tisti predpisani odmik oziroma razdalja med posamezniki. Nič 
drugega.   

Lahko povem, da smo na statutarno-pravni komisiji soglasno sprejeli predlog 
sprememb in torej predlagamo mestnemu svetu, da prisluhne tej želji in potrdi oziroma 
sprejme te spremembe poslovnika.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
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Nadaljeval bom tam, kjer sem v bistvu v začetku končal in se bom konkretno osredotočil 
tudi na sam 24. a člen in bi prosil za konkretno pojasnilo, da bo potem tudi uradno v 
zapisniku, da bomo vedeli, ko bomo prišli v druge izredne okoliščine, kaj to je.  
 Razumem, da v primeru naravne ali druge hujše nesreče, vem kaj to je epidemija, 
vem kaj je, ampak kaj so druge izredne okoliščine me pa res zanima, da si ne bi kdaj te 
besede vsak bodoči župan ali županja interpretiral dokaj po svoje. Tako, da bi res rad 
obrazložitev morda statutarno-pravne komisije, ki je predlagatelj oziroma župana, da 
poda pojasnilo, da bomo vedeli, da ne bi kdaj prišli v situacijo, ko si bo vsak po svoje to 
razlagal.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlagam, da poberemo še druga vprašanja in potem bomo odgovorili skupaj. Svetnik 
Tribušon. 
  
Svetnik Marko Tribušon: 
Rad bi samo vprašal, kar sem želel že prej. Ali se poslovnik spreminja samo v tem delu, 
kar se tiče organizacije sej zaradi epidemije? Ali se ni nobeden drugi člen, nobena druga 
zadeva ni tikala, se ni spreminjala?  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Drži, svetnik Tribušon. Samo tisto je vneseno, vsebinsko govorim, kar smo se dogovorili 
na srečanju z vodji svetniških skupin.  
 Svetnik Vodopivec, želite odgovoriti svetniku Markočiču. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte, izraz drugih izrednih okoliščin je resnično širok pojem, vendar je potrebno vse te 
spremembe vzeti v kontekstu, ki dejansko zajemajo te spremembe. Gre za to, da župan 
ne more izrabljati tega instituta, ker to ni obveza svetnikov, da jih župan pošlje na sejo na 
daljavo. To je fakultativno, je osebna izbira svetnika, ali bo sodeloval na seji namesto v 
dvorani doma za računalnikom. Tu ni nobene prisile, ni možna nobena zloraba, če sem 
prav razumel iz tega vprašanja, da bi bil nek strah, da bi župan ali kasnejši župani to 
lahko izrabljali. Župan lahko skliče to hibridno sejo in se mu zgodi, da bo prišlo vseh 32 
svetnikov na sejo in postane ta hibridna seja čisto normalna seja. Tako, da tu ne vidim 
nobene nevarnosti, da bi prišlo do zlorabe tega načina sklicevanja seje mestnega sveta. 
 Ta sprememba gre samo v prid posamezniku, ki se pač ne čuti, ga je strah, ali pa  
ima težavo sodelovati v skupini v posebnih razmerah, da sodeluje na seji mestnega sveta 
od doma preko neke računalniške povezave. Mislim, da je to zelo demokratičen pristop, 
da omogočimo vsakemu. Glejte, tudi, če je nekdo bolan, ali pa recimo si zlomi nogo in je 
nepokreten, da ne rečem v takem smislu, na ta način mu tudi omogočamo, da opravlja 
svojo svetniško funkcijo in sodeluje na seji. Tu ne vidim nobenega strahu, nobenih 
zahrbtnih namer, intencij, resnično ne. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Tudi zelo strogo je to zakonsko regulirano. Se pravi, nad akti mestne občine je tudi 
zakon, iz katerega smo potem tudi prepisali ta določila.  
 Ali želite še vi kaj pojasniti v zvezi s tem vprašanjem? 
 
Šalini Mozetič Goljevšček, podsekretar za pravne zadeve: 
Prav v zvezi s to dikcijo izrednih okoliščin. To je pač dikcija, ki jo je sam zakon predpisal. 
Zakon namreč pravi: »V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih 
izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta 
tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta in je to nujno za sprejetje 
odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo.« V bistvu gre 
za enako dikcijo, kot jo uporablja zakon. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Hotela sem vprašati v bistvu g. svetnika Vodopivca, če mi lahko nekaj pojasni, nič slabo 
namernega, res ne razumem. Absolutno se strinjam, da se omogoči vsem v izrednih 
razmerah sodelovanje na seji in da se nikogar ne izloča. Vas ne razumem pa, ko ste 
rekli, da če si nekdo zlomi nogo in ne more priti na sejo, lahko sodeluje na seji. Tu gre pa 
po mojem za neko drugo področje. Se pravi, eno je izredna seja, eno je sklic seje na 
daljavo v izrednih razmerah. Sedaj smo razjasnili, kaj te izredne razmere so, sedaj smo v 
izrednih razmerah, imamo svetnike, ki se ne čutijo priti sem, razumem, imamo sejo na 
daljavo. Vendar, če si jaz zlomim nogo in ne morem priti sem, kaj se bom sama povezala 
od doma. Tako ste rekli. Saj samo vprašam. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Bomo dali najprej besedo repliki… 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Ker to pomeni, da grem na dopust in sodelujem na seji, tako po domače.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Morajo biti izpolnjene izredne razmere iz zakonskega določila.  
 Svetnik Tribušon, prosim. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Deloma je bilo to vprašanje že postavljeno s strani svetnic oziroma sem hotel vprašati, ne 
replicirati svetnika Vodopivca. Se pravi, tu bo določeno katere seje so to, ali bo to splošno 
veljalo. Se pravi, župan bo rekel, da od tega do tega datuma je ta in ta seja možna, ko so 
normalne razmere to ni možno. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To je z zakonom predpisano in ob tem se ob sklicu jasno najavi, da kdor ne more, da 
lahko vzame to opcijo, vendar morajo biti za njega izpolnjeni določeni pogoji. To vas je pa 
spraševal vodja kabineta. Morate imeti dostop do interneta, računalnika, skratka, ko so 
vsi ti pogoji izpolnjeni, ki so tudi regulirani z zakonom, potem se lahko nekdo oglaša na 
daljavo.  
 Prosim, svetnik Vodopivec.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Opravičujem se kolegici Ani Zavrtanik Ugrin.  V žaru pojasnjevanja sem resnično dal en 
primer, ki ni povezan. Zakaj ni povezan? Zato, ker ni samo možnost, da se nekdo 
spomni, da bi rad sodeloval od doma. Treba je zagotoviti ustrezne tehnične in tako naprej 
pogoje tako, da pomeni, da občinska uprava in župan sprejmejo odločitev, da bo neka 
seja potekala v hibridni obliki, da ji tako rečemo in potem je pač individualna odločitev od 
vsakega posameznika ali bo to možnost izrabil ali ne. Svetnik Fišer. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan:  
Svetnik Fišer. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Hotel sem samo povedati, da s tu pogovarjamo tako, kot da bi bili mi edini, ki smo se to 
spomnili. Marsikje v Sloveniji to že prakticirajo. Tudi sam sem hotel reči, da če si kdo 
zlomi nogo med epidemijo, potem je lahko od doma, če si pa nekdo zlomi nogo izven 
epidemije, pa ne more biti, tako kot jaz razumem to zakonsko določilo. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Maja Erjavec, imate repliko na izvajanje svetnika Gabrijela Fišerja. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
V bistvu se bom samo nanj navezala. Tu je bistveno, da so neke objektivne okoliščine, na 
podlagi katerih župan sprejme odločitev. Tu ne gre za neko okoliščino, ki je subjektivna 
na strani posameznika, kot je bilo najverjetneje narobe razumeti g. Vodopivca. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato prehajam na glasovanje, vendar najprej pojasnilo.  
Gre za skrajšani postopek, tako smo se odločili na začetku seje. To ni hitri postopek, toda 
vseeno bomo glasovali najprej o prvem branju, potem o drugem branju.  
 Dajem na glasovanje Dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica, v prvi obravnavi. Dve tretjini navzočih mora glasovati za. Glasovanje 
teče.   
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, 
Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Sedaj odpiram možnost amandmajev. Če tega ni, zaključujem.  
 Predlagam glasovanje v drugi obravnavi Dopolnitve Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica. Potrebni sta dve tretjini navzočih svetnic in 
svetnikov. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, 
Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Dopolnitev poslovnika je bila sprejeta. 
 
Prehajamo na točko 9.  
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v 
naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava) 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K besedi vabim Martino Remec Pečenko, vodjo oddelka za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe.  
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Razlog za spremembo odloka je odločitev, da se na področju plačljivega parkiranja 
uveljavi institut plačila nadomestne parkirnine, kar pomeni, da se pooblasti izvajalca javne 
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službe, torej Mestne storitve, da izvaja kontrolo nad plačili parkirnin, a ne kot prekrškovni 
organ, pač pa z vidika oškodovanca. V primeru zaznave, da parkirnina ni plačana, bo 
izvajalec javne službe pustil uporabniku obvestilo, da bo predlagal uvedbo postopka o 
prekršku zaradi neplačane parkirnine, razen, če uporabnik v roku 8 dni plača znesek 
celodnevne parkirnine, s tem pa se torej izogne prekrškovnemu postopku in plačilu globe.  
 Ker je odlok iz leta 1996 in se je v tem času spremenila tudi veljavna zakonodaja, 
predlagamo črtanje določil odloka, ki so v neskladju s to zakonodajo in tudi nekaterimi 
občinskimi odloki, pri tem pa se zavedamo, da je potrebno v čim krajšem času pripraviti 
novi odlok, ki bo urejal to področje, in sicer takoj, ko bo pripravljena in tudi sprejeta nova 
strategija parkiranja oziroma parkirna politika.  

Mestnemu svetu predlagamo sprejem tega odloka. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval odbor za prostor. Svetnik Manojlović. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Tudi odbor za prostor predlaga mestnemu svetu, da zadevo sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo.  
 Zato predlagam glasovanje o predlogu Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine 
Nova Gorica, v prvi obravnavi. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, 
Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Ker ni bilo nobenih pripomb, predlagam, da prekvalificiramo v drugo obravnavo. Za 
to je potrebnih 17 glasov. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
V drugi obravnavi so možni amandmaji. Odpiram možnost podaje amandmajev. Ni 
prijavljenih.  

Predlagam, da glasujemo o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova 
Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
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Šušmelj, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 10.  
 
 
 
10. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z realizacijo ukrepov pomoči gospodarstvu za 
blažitev posledic epidemije COVID-19 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prejeli ste gradivo. To je del serije obravnav, ki jih imamo z namenom, da se mestni svet 
stalno o tem obvešča oziroma, da se ga vključuje v proces blaženja posledic tega 
epidemiološkega stanja, ki ga imamo pri nas.   
 Besedo predajam najprej poročevalki Tatjani Gregorčič, potem pa mag. Iris 
Podobnik. 
 
Poročevalka: Tatjana Gregorčič, vodja službe za gospodarstvo, kmetijstvo in 
turizem 
V gradivu je podan povzetek sprejetih državnih ukrepov za blažitev posledic epidemije. 
Podane so tudi vsebine oziroma rezultati naših občinskih lokalnih ukrepov, ki smo jih 
sprejeli v lanskem letu, povzet in dodan je tudi povzetek nabora ukrepov, ki jih bomo 
izvajali v letošnjem letu za blažitev posledic epidemije.  
 Ob že povedanem bi rada poudarila še naslednje, in sicer, da so bili državni 
ukrepi sprejeti z edinim namenom oziroma večinoma so bili usmerjeni na področje za 
ohranitev delovnih mest. Popolnoma se zavedamo, da velik del stroškov za te državne 
ukrepe odpade še vedno na pleča lastnikov oziroma podjetij. Glede na to, da je ta 
epidemija še vedno v velikem razmaku, je v 6. in v 7. paketu država sprejela tudi 
subvencioniranje fiksnih stroškov z namenom, da bi čim bolj olajšala te stroške, ki jih 
morajo plačevati podjetniki in obrtniki, in sicer najemnina, potem nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, vodarina, komunalo in tako naprej. Tu moram poudariti, da vsi ti 
ukrepi, ki jih je sprejela država so državna pomoč in je zato prepovedano iste stroške 
dvojno financirati, zaradi tega mestna občina ne more financirati iste stroške, kot jih že 
subvencionira država. Glede na to, da je država posegla na zelo široko področje pokritja 
teh stroškov, smo se na Mestni občini Nova Gorica v lanskem letu, to so bili tudi sprejeti 
sklepi na julijski seji, usmerili v pomoč podjetnikom, obrtnikom pri sofinanciranju začetnih 
investicij in investicij v razširitev dejavnosti in razvoj. 
 Za ta namen je bilo v lanskem letu razdeljenih 175.000,00 EUR, podprli smo 
projekte 25 obrtnikom in med temi so bili tudi tisti podjetniki, ki so imeli zaradi te 
epidemije zaprto poslovanje. Podprli smo pet gostincev, štiri kozmetičarke, dva fitnes 
centra, turistično agencijo, ostali so bili pa drobni obrtniki in podjetniki. Tu gre za manjše 
investicije, in sicer investicije katerih vrednost ne presega 30.000,00 EUR in največji 
delež sofinanciranja, in sicer se financira maksimalno 60 %, ki je dobil prav gostinec, in 
sicer v vrednosti 15.000,00 EUR. 
 Nadaljnji ukrepi, ki smo jih izvedli za blažitev posledic epidemije, je bilo tudi plačilo 
odškodnine za uporabo letnih površin. Tu moram povedati, da je bil odziv zelo slab, po 
naših podatkih je takih gostincev, ki imajo letne vrtove 17. Morali smo objaviti dva razpisa 
in nato smo dobili 7 vlog in sofinancirali stroške v dobri višini nekaj več kot 3.000,00 EUR. 
Oprostili smo tudi najemnine podjetnikom, ki poslujejo v prostorih, ki so v lasti občine ali 
organov v njeni sestavi.  
 Za letošnje leto imamo v proračunu Mestne občine Nova Gorica ravno tako 
predvideno objavo javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij, ravno tako bomo 
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objavili razpis za plačilo odškodnine za uporabo letnih vrtov, oproščali bomo in to je že v 
teku tudi najemnine podjetnikov za poslovne prostore, ki so v lasti občine, v planu pa 
imamo tudi sofinanciranje samozaposlitev, brezposelnih, ki bodo s pomočjo Primorskega 
tehnološkega parka in Območno obrtne zbornice pripravili poslovni načrt, program 
samozaposlitve in občina bi v tem primeru preko javnega razpisa priskočila tem 
brezposelnim, ki bi ustanovili podjetje oziroma s.p. z nekimi zagonskimi sredstvi. 
Običajno smo imeli tudi že leta nazaj take razpise, in sicer smo sofinancirali do višine 
5.000,00 EUR. 
 V letošnjem letu nameravamo tudi objaviti razpis za sofinanciranje plačila 
komunalnega prispevka. Pri tem razpisu bi želela opozoriti na to, da je ta razpis za 
sofinanciranje plačila komunalnega prispevka specifičen razpis in je odvisen od tega 
koliko je prihodkov iz naslova komunalnega prispevka. Na ta razpis se lahko prijavi samo 
podjetnik, ki v skladu z našim Odlokom o dodeljevanju finančnih vzpodbud investira v 
proizvodni, obrtni obrat oziroma na področju turistične dejavnosti ali pa za raziskovalno 
razvojno dejavnost in odpira nova delovna mesta. Se pravi, da ta komunalni prispevek se 
ne kar vse vprek subvencionira ampak samo za to ciljno skupino podjetnikov. 
 Mi smo ta razpis prvič objavili v letu 2014 in moram povedati, da smo v letu 2014 
subvencionirali enega podjetnika, v letu 2015 in 2016 nobenega, v letu 2017 enega 
podjetnika. Zadnje dve leti pa tega razpisa nismo imeli, ker po naših podatkih, ki jih 
imamo na občini, sicer so bila vplačila za komunalni prispevek, vendar ne iz te ciljne 
skupine podjetnikov.  
 Tu naj omenim še posojila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, ki ga 
bo pa podrobneje predstavila kolegica, direktorica Iris Podobnik. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ki jo vabim k besedi. 
 
mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva 
Goriške 
Javni sklad malega gospodarstva podeljuje brezobrestna posojila. V obdobju prvega vala 
epidemije smo pričakovali oziroma, kar se je tudi izkazalo v nadaljevanju, da bodo 
narastle potrebe po obratnih sredstvih. Podjetnike, ki so imeli te potrebe, smo tako 
usmerjali na razpis za mikro posojila, v okviru katerega smo podelili 85.000,00 EUR 
posojil. Istočasno smo šli tudi v predelavo oziroma v pripravo novih posojil. Ključne 
lastnosti teh posojil so bile, da smo dejansko zelo poenostavili sam prijavni postopek, 
zmanjšali smo število obrazcev, znižali smo bonitetno oceno, ki jo podjetniki morajo 
doseči, zato, da lahko posojilo pridobijo in hkrati smo tudi omogočili, da lahko pridobijo 
posojilo v višini 100.000,00 EUR.  
 Tematsko usmerjena sta bila dva razpisa. Razpis za ublažitev posledic epidemije 
COVID-19 je bil namenjen malim podjetnikom in so znotraj tega razpisa lahko pridobili 
sredstva v višini od 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR. Značilnost tega razpisa je bila, da 
smo tudi polovico stroškov zavarovanja krili mi kot sklad, s pomočjo občin ustanoviteljic. 
V okviru tega razpisa smo podelili 96.000,00 EUR posojil. 
 Večjim podjetjem, se pravi podjetjem z večjim obsegom poslovanja ali pa višjim 
številom zaposlenim, smo namenili razpis, v okviru katerega so lahko pridobili 100.000,00 
EUR obratnih sredstev. Tako podjetje je bilo do sedaj v bistvu eno, tako, da skupaj mikro 
posojila, podpora poslovanja in pa za ublažitev posledic COVID smo doslej izplačali 
281.000,00 EUR posojil. V celem obdobju epidemije smo seveda izvajali tudi reprograme 
posojil, in sicer je bilo teh v okviru prvega vala 31, v okviru drugega pa 11 in v okviru tega 
drugega je bilo tudi šest gostincev, ki so bili reprogramirani že v prvem valu. 
 Kako se reprogrami izvajajo, je bilo zelo odvisno od želja stranke, od načina 
zavarovanja posojila, od tega kje, v kateri točki se nahajajo pri samem odplačevanju, 
tako, da v povprečju so v prvem valu bili reprogramirani trije ali štirje roki, kar pomeni od 
devet mesecev pa do enega leta. V primeru zavarovanja z zavarovalnico je to podaljšalo 
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dobo odplačila, v primeru zavarovanja s hipoteko so se pač povišali obroki do izteka 
osnovne posojilne pogodbe.  
 V drugem valu smo imeli tudi reprograme, kot sem že omenila. Pri teh šestih 
gostincih, kjer so bila posojila zavarovana pri zavarovalnici, je dejansko zavarovalnica 
stopila nasproti in nam odobrila reprogram za šest mesecev. Pri ostalih posojilih, ki so 
bila zavarovana s hipoteko, pa kot sem že prej pojasnila. 
 Kljub vsemu smo nekako pričakovali večje odzive oziroma večje povpraševanje 
po teh naših posojilih in dejansko glede na situacijo, ki je na trgu, pač pripisujemo, da se 
je to zgodilo zaradi velike negotovosti. Dejansko podjetniki ne vedo, kdaj bodo lahko 
poslovali, kako bodo lahko poslovali in kdaj bodo lahko sploh normalno poslovali. Druga 
pomembna zadeva pa je v bistvu ta, da je tako država kot tudi občina z ukrepi precej 
pomagala podjetnikom in nekateri so skozi to hudo krizo pač šli skupaj s temi pomočmi in 
pa seveda s svojimi prihranki. 
 Kljub vsemu za prihodnje razpise načrtujemo ponovno prilagoditev meril, pač 
pregledali smo situacijo, opazujemo kaj se dogaja, analiziramo in vključili bomo tudi 
normirance kot skupino, ki lahko pridobi posojila in pa dali bomo večje število prijavnih 
rokov, tako, da bo v bistvu tisti, ko bo zaznal potrebo, lahko hitreje prišel do posojila. 
 Na temo naših posojil je bil v preteklem tednu tudi opravljen sestanek na obrtni 
zbornici skupaj z g. županom in g. podžupanom za gospodarstvo, tako, da so tu bili 
sprejeti trije sklepi, in sicer bomo z Zavarovalnico Triglav opravili sestanek, na katerem se 
bomo pomenili o možnosti zavarovanja posojil. Ona je v bistvu naš zelo pomemben 
partner. Potem bomo nadaljevali z reprogramiranjem posojil podjetnikom, kjer jim bomo 
dejansko omogočili, da se na naša posojila prijavljajo s tistimi letnimi izkazi, ki so boljši, 
se pravi bodisi za leto 2019 ali pa za leto 2020. Tako. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval odbor za gospodarstvo. Svetnica Pavlica, prosim. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je predlog seznanitve obravnaval in predlaga mestnemu svetu, 
da ga sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnica Elena Zavadlav Ušaj. 
 
Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Hvala za to poročilo. Glede na to, da ta razpis teče že kar nekaj časa, sem se z 
nekaterimi pogovarjala in tisti, ki so se tega poslužili, so bili zadovoljni. V zvezi s tem kar 
je bilo povedano, da se niso precej koristila ta posojila, me zanima, verjetno je bila 
bonitetna ocena od začetka enaka, ali ste vmes med razpisi bonitetno oceno kaj 
spreminjali oziroma se približevali glede na to, da je bonitetna ocena verjetno velika 
težava in zaradi nje mogoče tudi nekateri niso uspeli koristiti kredita oziroma teh posojil. 
To je eno.  
 Drugo pa mogoče, ker je bilo omenjeno subvencioniranje obrestne mere in 
mogoče tistih ukrepov in da se ne bi ukrepi države podvajali z ukrepi občine, bi bilo za 
razmisliti, če je tudi kakšen tak ukrep, ki bi se tudi podvojil, saj dejansko bi potem sama 
podjetje izbirala, ali se prijavijo na en razpis ali drugi. Tu mislim v luči subvencioniranja 
obrestne mere. To me zanima, če ste kaj razmišljali, ker glede na to ima marsikatero 
podjetje kredite, bi se verjetno tega poslužili, ker se lahko ta del, kar je glavnice, zamrzne, 
problem so pa obresti pri podjetjih.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlagam glede na to, da so še razpravljavci, še vprašanja, da potem v bloku 
odgovorite.  
 Svetnik Aleš Markočič. 
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Svetnik Aleš Markočič: 
Bom kratek, ker smo se nekako dogovorili, ampak kljub temu dve, tri vprašanja.  
 Tu imamo poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Ali so ti  
podatki za mestno občino, ali za celotno območje, ki ga pokrivate? Če je za celotno bi 
bilo v redu, če bi dobili morda tudi kaj je pod mestno občino in kaj je pod ostale.  
 Kot drugo pričakujem, da bomo realizirali tudi do naslednje seje, ne govorim sedaj 
danes teden, ampak do naslednje seje tudi sklep, ki smo ga sprejeli na sestanku vodij 
svetniških skupin. Ga bom prebral, in sicer, da možnosti za omilitev negativnih posledic 
zaradi epidemije COVID v gospodarstvu obravnava odbor za gospodarstvo, ki v 
sodelovanju z občinsko upravo oblikuje tudi ustrezne ukrepe.  
 Še tretja stvar, ki jo imam. Ne morem se strinjati s tem, da če mestni svet sprejme 
proračun, kjer so noter navedeni zneski tudi za določene subvencije, ki gredo preko 
razpisa, da se razpis ne objavi. Če smo mi sprejeli kot svetniki in dali glas, da damo 
100.000,00 EUR za subvencioniranje komunalnega prispevka je prav, da ga občinska 
uprava tudi objavi. Ali se bo kdo prijavil ali ne, je to druga zgodba, ampak pravilno je, da 
damo, če ne drugega, naj gospodarstvo vidi, da smo pripravljeni pomagati in morda se bo 
pa tudi kdo na podlagi razpisa odločil za določeno investicijo. Tako, da če mestni svetniki 
sprejmemo proračun, je po mojem prepričanju tudi pravilno, da se ga poskusi v večjem 
obsegu tudi izpeljati.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlagam, da obe odgovorita na vprašanja. Najprej direktorica sklada, prosim. 
 
mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva 
Goriške: 
Glede na vaše prvo vprašanje, kar se tiče bonitetne ocene. Bonitetna ocena je bila od 
objave razpisov vedno ista, ker mi meril ne moremo spreminjati med potekom samih 
razpisov, ker to bi potem pomenilo v bistvu nekorektnost do tistih, ki so se morda že 
prijavili na predhodnih rokih. Bonitetna ocena je bila zastavljena na eS.BON iz leta 2019, 
se pravi, govorimo o letu, ko je bilo poslovanje še povsem normalno in spodnja bonitetna 
ocena, za katero so posojilojemalci še dobili posojilo je bila 7 od 10. 10 je že v bistvu 
čista nelikvidno in nesolventnost podjetja, 9 je zelo blizu, 8 tudi krepko odpira vrata tja, 
tako, da mislim, da kar se tega tiče, so bila merila dokaj dobro zastavljena. 
 Za prihodnje leto načrtujemo tudi vključitev bonitetne ocene 8 oziroma že za letos, 
se opravičujem. Bomo pa tu malo bolj pozorni na sama zavarovanja. Ker je tudi že sedaj 
opaziti, da nekateri pač v bistvu te določene pogoje malce izkoriščajo. To je pač odgovor 
na prvo vprašanje. 
 Sedaj pa kar se tiče financiranja obrestnih mer. Ali je to bilo namenjeno meni ali 
morda gospe? Torej mi o tem ne razmišljamo, ker imamo sredstev za posojila dovolj. To 
je ukrep, ki se ga bomo posluževali takrat, ko nam bo dejansko sredstev za ta posojila 
zmanjkovalo, takrat bomo pomagali na take načine. To je to. 
 Odgovor gospodu, kar se tiče teh posojil. Da, danes so na območju bivše Občine 
Nova Gorica, ampak 90 % teh posojil je pa posojilojemalcev iz Mestne občine Nova 
Gorica. 
 Kakorkoli tako v rednih razpisih kot tudi v recimo temu tematskih, posojilojemalci 
iz mestne občine daleč prednjačijo pred vsemi ostalimi. Toliko.  
 Sedaj pa predajam besedo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim.   
 
Tatjana Gregorčič, vodja službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem: 
Odgovorila bom na to vprašanje za subvencioniranje obrestne mere. Subvencioniranje 
obrestne mere imajo občine, v bistvu je to eden izmed ukrepov, ki jih imajo občine, ki 
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nimajo našega, tako kot imamo mi sklad za malo gospodarstvo, ker naš sklad za malo 
gospodarstvo daje posojila brez obresti in ker druge občine, ki niso vključene v ta sklad, 
potem pač imajo en ukrep, tako, da pomagajo podjetnikom na način, da subvencionirajo 
obrestno mero. 
 V mestni občini imamo posojila sklada, ki so brez obresti, z enoletnim moratorijem 
in osem letno odplačilno dobo in subvencije sklada, ki so v bistvu nepovratna sredstva.  
To bi bil lahko, mislim, da ni proti zakonito, popolnoma novi ukrep mestne občine, da bi 
še dodatno subvencionirali obrestno mero za posojila pač podjetij pri komercialnih 
bankah. Samo to zahteva pa velik angažma in logistično pač katero banko se izbere, ki 
daje te kredite in tako naprej. To je nek poseben novi ukrep.  
 Kar se tiče razpisa za sofinanciranje komunalnega prispevka je pa zadeva taka, 
da je pogoj, da lahko podjetnik kandidira na tem razpisu, da ima prejeto odločbo o odmeri 
komunalnega prispevka in tako da mi vedno spremljamo, kako poteka ta podelitev te 
odločbe o dodelitvi komunalnega prispevka in potem tekom leta objavimo razpis. Se pa 
strinjam, da ni nič narobe, če objavimo razpis in če se pač nobeden ne prijavi, se pač 
nobeden ne prijavi. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Markočič, ali ste dobili odgovor na vaše drugo vprašanje? 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Sem dobil.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Tribušon. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Hvala obema poročevalkama za to poročilo in za ves trud, ki ga vlagajo in moči, ki 
vlagajo v ta sistem oziroma v te možnosti, kako pomagati našemu gospodarstvu na 
najboljši način. Posebno je Javni sklad malega gospodarstva Goriške za obrtnike in 
podjetnike zelo, zelo dobrodošla institucija v tej pomoči, žal se je res ne izkorišča dovolj, 
ampak pogoji in zakaj, je to v tej krizi znano. Mislim, da je bil v normalnih časih ta procent 
tega izkoristka bistveno, bistveno večji.  
 Bi pa vseeno v duhu dobrega sodelovanja med zbornicama in med mestno 
upravo predlagal pri tej točki en dodaten sklep, in sicer, da se do naslednje seje, ne 
mislim sedaj naslednje, ampak do marčevske, pripravi pravilnik o dodelitvi pomoči 
gospodarstvu, katerega se predhodno uskladi z obrtno in gospodarsko zbornico.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim, če besedilo lahko posredujete na e-mail, da bomo res precizni pri tem kaj 
sprejemamo. Ni več prijavljenih na razpravo.  
 Dajem najprej na glasovanje predlog Sklepa o seznanitvi z realizacijo 
ukrepov pomoči gospodarstvu za blažitev posledic epidemije COVID-19.  
Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
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Sedaj pa še predlog svetnika Tribušona. Z zamikom pride v ta naš e-mail, zato prosim, če 
ga prav počasi lahko prečitate. Če ima kdo težavo z razumevanjem, naj se takoj javi, da 
prosimo svetnika za dodatna pojasnila. Torej svetnik sedaj bere predlog sklepa. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Predlog dodatnega klepa je, da se do marčevske seje mestnega sveta pripravi pravilnik o 
dodelitvi pomoči gospodarstvu, katerega se predhodno uskladi z obrtno in gospodarsko 
zbornico. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Torej glasujemo o Sklepu, kot ga predlaga svetnik Tribušon. Glasovanje teče.  
 
Od 27 svetnikov jih je 12 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Anton Harej, 
Petra Kokoravec, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Gabrijel Rijavec, Marko Tribušon. 
Sklep je bil sprejet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali je kdo postopkovno zahteval?  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Župan, ste lepo rekli, da prečita sklep počasi, da bomo vedeli, da bomo lahko kaj rekli, 
potem ste kar dali na glasovanje. Nismo imeli možnosti nič reči. Ne glede na to saj…. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
On je to med razpravo predstavil. Možnost je bila replika, razprava in je še enkrat prebral 
sklep in potem sem že med tekom glasovanja zaslišal godrnjanje. Nič pa konkretnega. To 
je sedaj pač sprejeto in s tem gremo naprej na točko 11.   
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom Mestne občine Nova Gorica in 
drugih organizacij o ukrepih ter oblikah pomoči prebivalcem lokalne 
skupnosti v letu 2020 ter trenutnem stanju potreb ranljivih skupin v lokalni 
skupnosti  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K besedi vabim mag. Marinko Saksida, vodjo oddelka za družbene dejavnosti. Prosim. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Ta točka se nekako navezuje na prejšnjo, in sicer vam tokrat predstavljamo poročilo 
mestne občine in drugih organizacij, ki nudijo različne oblike pomoči našim občanom v 
stiski. V gradivu so najprej predstavljene aktivnosti, ki so se in se še izvajajo, neposredno 
v okviru občinske uprave oziroma civilne zaščite. To so od dežurnega obveščanja 
javnosti o vseh ukrepih in oblikah pomoči, organizacije nujnega varstva za otroke, 
zagotavljanje računalniške opreme, najnujnejših življenjskih potrebščin, zdravil, 
zagotovitev zaščitne opreme, predvsem mask, vzpostavili smo v tem času brezplačne 
prevoze za starejše, zbrali informacije o oblikah psiho socialne pomoči, posebno 
pozornost smo namenili brezdomcem in še nekateri drugi ukrepi. 
 Vsega tega ne bi mogli izvesti, če ne bi nam na pomoč priskočile res vse 
organizacije od javnih zavodov, nevladnih organizacij, podjetij, krajevnih skupnosti, ki so 
res v vsaki posamezni situaciji priskočile na pomoč in sodelovali z nami.  
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 Res iskrena zahvala gre pa tudi prostovoljcem, ker so se res v velikem številu in 
takoj odzvali, ko smo zaprosili za njihovo pomoč in brez njih ne bi mogli teh ukrepov 
izvajati tako, kot so se oziroma se še.  
 V nadaljevanju so predstavljene organizacije, katerih primerno poslanstvo je 
pomoč ljudem v stiski, to so Center za socialno delo, Območno združenje Rdečega križa 
Nova Gorica, Goriška območna Karitas, Humanitarno društvo Kid in Medobčinsko 
društvo prijateljev mladine za Goriško. Potem so tu še številne ostale, ki seveda prav tako 
pomagajo svojim članom oziroma v okviru svojega delovanja in tudi posamezniki, ki so 
priskočili na pomoč. Lahko ste si prebrali, kaj posamezna organizacija izvaja, kaj opažajo, 
kaj predlagajo za v bodoče.  
 Vsi skupaj ugotavljamo, da se število prosilcev za različne oblike pomoči 
povečuje. Socialne stiske ljudi se poglabljajo. Trenutno so sicer še na voljo ukrepi iz 
protikoronskih zakonov, zavedamo pa se, da se bodo razsežnosti posledice epidemije 
šele pokazale. Zato so že tudi podani nekateri predlogi, kako se bomo s tem spopadali in 
se že nanje pripravljamo oziroma jih oblikujemo. Zagotovo bodo potrebne dodatne 
finančne oblike pomoči ljudem in pa poudarek bomo morali dati na psihosocialno pomoč 
za različne ciljne skupine, za bolj rizične skupine našega prebivalstva.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval odbor za socialno varstvo in zdravstvo. Besedo dajem predsednici 
odbora svetnici Vidi Škrlj. 
 
Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je obravnaval navedeno poročilo, nima pripomb in 
predlaga mestnemu svetu sprejem.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Prijavljenih na razpravo ni.  
 Zato predlagam, da potrdimo predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom Mestne 
občine Nova Gorica in drugih organizacij o ukrepih ter oblikah pomoči prebivalcem 
lokalne skupnosti v letu 2020 ter trenutnem stanju potreb ranljivih skupin v lokalni 
skupnosti. Glasovanje teče. 
  
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem prehajamo na točko 12.  
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s pregledom stanja projekta izgradnje 
kanalizacije Branik in oceno potrebnega časa in finančnih sredstev za 
dokončanje izgradnje 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalki za to točko Martini Remec Pečenko, vodji oddelka za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe. Z njo pa je tudi Jasna Kovšca, višja 
svetovalka za gospodarske javne službe. 
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Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Mestni svet je sprejel sklep, da občinska uprava napravi terminski in finančni plan za 
dokončanja izgradnje kanalizacije Branik. Nismo pripravili plana, ampak oceno 
potrebnega časa za dokončanje ob predpostavki seveda, da so v celoti zagotovljena tudi 
finančna sredstva. Ta prikaz je v prilogi. Na druge pripombe oziroma predloge 
nadzornega odbora smo odgovorili v obrazložitvi sklepa.  
 Želela pa bi še poudariti, da je višina potrebnih sredstev za dokončanje kanalizacij 
v naseljih, ki spadajo v aglomeracije ogromna in brez zagotovitve finančnih virov iz 
evropskih sredstev tega ne bo mogoče realizirati. Pri tem pa imamo, kot je v gradivu 
navedeno, tudi nekaj 100 km že zgrajenega omrežja, ki ga je ravno tako potrebno redno 
vzdrževati in obnavljati.  
 Z menoj je tudi moja sodelavka Jasna Kovšca, ki vam lahko odgovori še na 
kakšna bolj podrobna vprašanja v zvezi s tem strokovno tehnične narave.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Tudi tokrat bom kratek. Sedaj v tem poročilu pregled stanja projekta kanalizacije Branik je 
del investicije pod prvo točko dolžina, kanalizacija naselja Branik, Korp, bom skrajšal, za 
dokončanje, neizvedenih je še 894 metrov, ocenjena vrednost 360.000,00 EUR. Samo da 
se svetniki seznanimo, da je pač tako stanje. Dobro, kljukca in gremo naprej. Mislim, da 
bi morali vsaj nakazati, da to stvar zaključimo. 360.000,00 EUR je seveda denar,  ampak, 
ker danes res ni debate o rebalansu proračuna, sem na hitro pogledal in videl, da je nek 
znesek v proračunu, in sicer zagotovljenih 165.000,00 EUR. Sedaj se bo treba odločiti, ali 
gremo 360.000,00 EUR, ali pa ne gremo nič. Seveda sem za to prvo varianto.  
 Vem, da grem mimo diskusije, ampak vseeno dajmo to priporočilo, ki sem ga 
rekel, da zaključimo prvo fazo, ki ima gradbeno dovoljenje, tudi speljati.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Vodopivec, je upošteval. V redu. Razpravlja svetnik Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Sam bom pa malo daljši. Na vsak dokument imam v bistvu pripombo. Vnaprej naprošam, 
če mi g. župan pusti malo več kot tri minute, se bom pa potrudil, da bom čim hitrejši. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Imate pet minut, vas bom pa opozoril, ko se boste približevali petim. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Če pogledamo najprej obrazložitev, zadnji odstavek: »Zavedajoč se torej, da je potrebno 
v Mestni občini Nova Gorica opremiti zgoraj navedena naselja….« zaključuje ta odstavek: 
»…ob predpostavki predvidene amortizacijske dobe, bolje življenjske dobe, pa lahko 
izračunamo, koliko kilometrov omrežja bi lahko letno obnovili ter kolikšen del sredstev bi 
morali za to nameniti.« Lahko izračunamo, nismo pa izračunali. Imam prav, nimam tega 
podatka, da bi lahko na podlagi kaj smo že naredili do sedaj, lahko izračunamo, nimamo 
pa tega podatka, da lahko to povemo. To je ena stvar. 
 Potem pregled stanja projekta kanalizacije Branik. Tu imam precej komentarjev. 
Na to sem že opozoril, se pravi koliko je bilo narejenega in koliko smo za to potrošili 
denarja, tega podatka ni v preteklosti, da bi lahko primerjali, ali sedaj te vaše ocene, ki 
ste jih tu navedli, ustrezajo realnim. Upam, da lahko zaupamo, da to kar ste sedaj navedli 
je dejansko to, če odmislimo, da se pri nas planira nerealno dolgo, da se pripravljajo 
investicije nerealno dolgo, da potem na terenu ni ta prave vloge občine, nikoli je ni bilo.  
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 Lahko povem na primeru odvodnjavanja Tabor pri Dornberku, sicer je preteklo že 
dosti vode od tega, vendar zadeva nima uporabnega dovoljenja, ni zaključena investicija 
in takrat, ko se je to delalo, delalo je eno podjetje, razen nadzornika ni bilo nobenega iz 
občine, nobenega in nadzornik, ki se je ukvarjal s projektom, je iskal vse drugo, samo s 
tistim, kar bi se moral ukvarjati, se ni ukvarjal. Tako, da šepamo pri pripravi investicije, 
nadzoru investicije in potem tudi pri prepisu v zemljiško knjigo. Tudi tu šepamo. Zanima 
me, če smo vzpostavili, g. župan, drugačne mehanizme, smo se samo iz teh nasedlih 
investicij mi kaj naučili, ali enostavno odobravamo milijone, milijone in sto tisoče in sto 
tisoče in na koncu je glavno, da nadzornik podpiše, gradbena knjiga potrjena, izplačajo 
se sredstva in smo končali. Imamo ta premislek, imamo službe, ki so sposobne na občini 
razmisliti, ali so kakšne investicije realne, ali se kje mogoče prihrani denar. Konkretno.  
 Gremo na grafično podlago. Lahko si odprete vsi grafično podlago, boste videli 
sedaj na kaj ciljam. Če pogledamo grafično podlago, vlečemo iz Vrha na Preserje vod in 
hkrati ga vlečemo po dolini iz Stesk v Branik. Ne vem, zakaj z Vrha ne gremo direktno dol 
v Steske. Sveto Katarino lahko preskočimo, je pet hiš. Veste, to so kilometri, to so metri 
neke inštalacije, vse je treba skopati, se naleti na trdo, je problem. Ne vem, sam  
dvomim, da je to kakšen pogledal iz racionalnega vidika. Dvomim. Z Vrha v Steskah si 
takoj, leti voda dol, lahko narediš cev po vrhu, niti skopati ti ni treba, medtem, ko ravno 
gor, dol iz Vrha do Preserij moraš premagati višinskih razlik petkrat, šestkrat in vlečemo 
inštalacije, vlečemo vode, pumpe so to, ker to je treba pumpati. Pumpe morajo biti stalno, 
ker, če pride neki izpad elektrike, pumpe ne delajo, se polnijo zaloge in dokler… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še dvajset sekund. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Ne vem, treba bo temu področju posvetiti malo več časa in energije, ker tu je veliko 
denarja v igri in kjer se privarčuje, je privarčevan denar najbolj lepo zaslužen.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To bom jaz opozarjal. Še zadnjo misel prosim. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Upam, da razmišljamo o ustrezni kadrovski sestavi v Mestni občini Nova Gorica. Mislil 
sem, da je problem pri naših Vodovodi in kanalizacija, ampak kakor dobivam sedaj 
informacije z določenih virov, je problem pri nas, na Mestni občini Nova Gorica. Dosti več  
energije bo potrebno nameniti temu vprašanju, če hočemo očistiti in dati pod čistilno 
napravo z uporabnimi dovoljenji. Ne samo da odkljukamo, da smo naredili investicijo, 
vendar, da investicija ima uporabno dovoljenje. To pa nima niti ena čistilna naprava 
skoraj, razen ta velika v Vrtojbi. Ne vem, če ima še kakšna.  
 S tem sem zaključil in kakorkoli pač poziv velja, da rabimo inženirje na Mestni 
občini Nova Gorica in zadosti zaposlovanja razno raznih sort.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Imamo dve repliki, pred tem naj odgovorim samo v tem delu, ko ste me naslovili.  
 Zelo kmalu po nastopu mojega mandata smo zaposlili še enega inženirja, ki je 
prav specializiran v te napeljave, vendar je bil tako dober, da nam ga je ena državna 
institucija že speljala. Torej smo spet samo z enim inženirjem.  
 Najprej bomo vzeli replike in potem bom dal besedo za pojasnila. Prosim svetnik 
Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Mojega predhodnika samo sprašujem, pa ne mi vzeti za slabo. Strinjam se z njegovo 
ugotovitvijo, da se je kup stvari delalo, morda slabo nadziralo, da je občina premalo bila 
na terenu pri samih investicijah, ampak, ker vse to dobro ve, bi bilo na koncu tudi v redu,  
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da ne uporabljamo tisto, primite tatu. Naj se pač pove, kdo je bil na tistih projektih 
odgovoren s strani občine, da je zadeve nadziral, spremljal in tako naprej. Dajmo začeti 
enkrat z besedami z imeni in priimki.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Simon Rosič. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
Saj bom v bistvu zelo kratek. Sam nisem tehničen tip in se tudi ne spuščam v take 
debate, ampak ste me presenetili svetnik s to debato, ki se mi zdi, da je šla res na en tak 
za moje pojme nizek nivo. Zdi se mi tudi, da ste bil v danem momentu celo žaljiv do 
zaposlenih na občinski upravi, za katere smatram, da zelo sistematično, odgovorno 
pristopajo do te zadeve in se mi zdi tako podajanje svojega mnenja destruktivno. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim, boste odgovorili. 
 
Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Da, najprej glede navedbe, da tu ni navedenih sredstev, ki so bila že vložena v izgradnjo 
te kanalizacije. Mi smo izhajali iz tega, kar je nadzorni odbor oziroma posledično potem 
tudi mestni svet sprejel sklep, da se pripravi plan finančni in terminski za dokončanje. 
Tako, da tukaj so res sredstva, ki so pač še potrebna za dokončanje.  
 Kar se tiče navedbe, da ni izračunano, koliko omrežja bi bilo potrebno letno tu 
obnoviti, mislim, da to ni težko izračunati, tudi ni bil namen tega, da se to izračuna, 
ampak se je potrebno pač zavedati dejstva, da ne moremo, niti nimamo denarja, niti za 
obstoječe obnavljati ne vlagamo dovolj sredstev, kaj šele, da bomo novo gradili. Gradimo 
manjše odseke skladno s finančnimi možnostmi in prav Korp, zaključitev enega dela 
Branika, je v proračunu za letos, investicija nekje okrog 160.000,00 EUR v letošnjem letu, 
preostalo, mislim, da še enih 40.000,00 EUR potem v naslednjem letu, tako, da se bo en 
del tam zaključil in tudi kar nekaj novih priključkov bo s tem. Čistilna naprava Branik ima 
uporabno dovoljenje. Glede tega naj bi potekala kanalizacija iz Vrha v Steske oziroma 
preko Svete Katarine na Preserje, to so pač projekti, ki so sedaj na ravni mislim, da v tem 
delu idejne zasnove.  
 Jasna, lahko ti malo o tem poveš.  
 
Jasna Kovšca, višja svetovalka za gospodarske javne službe: 
Kar se tiče Vrha in Saksid, torej navezava Saksida je prikazana v spodnjem črtkano. 
Saksid je pač en osamelec, ker je nekje med Dornberkom in Branikom in je projektant 
nakazal variantno možnost priklopa na to čistilno napravo oziroma druga možnost je na 
čistilno napravo Prvačina. Ampak je to samo variantno, smo pa vseeno tu prikazali, ker 
pač možnost je. Za Vrh je tudi zaenkrat samo idejna zasnova. V vsakem primeru bo to 
projektno obdelano in sigurno je tudi razmišljano v to smer, da bi lahko gravitacijsko 
povezali dol v Steske in tako naprej. Kar se tiče predvidenih, ocenjenih stroškov. To so 
projektantske ocene tako, da v bistvu projektantom to zaupamo. 
 Mogoče se še navežem na Tabor. Glede Tabora tudi sedaj z VIK-om tesno 
sodelujemo pri tem in je bilo tudi omrežje še enkrat v celoti pregledano in očiščeno. V 
letošnjem letu je predvideno, da se začnejo tudi priklapljati na sistem in tudi predvidena je 
aktivacija te kanalizacije.  
 Kar se tiče za nazaj, tudi sama težko sedaj govorim, ampak se večkrat dogaja 
problematika s katastrom. Mislim, da v Braniku projekti so bili dobro zastavljeni, ampak 
zamik katastra skozi leta je tako očiten, da se dejansko pač sedaj pojavlja, čeprav so 
gradili po neki javni poljski poti, da recimo sedaj se to izkazuje na nekem drugem 
zemljišču in seveda mi moramo te stvari urediti, da dobimo uporabno dovoljenje. Iskati 
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krivca tu niti ne vem, če je smiselno, ker se nekaj podobnega dogaja tudi drugje, ne samo 
v naši občini in na večjih projektih se pogosto dogaja ta problematika.  
 Sedaj kar se tiče pa za naprej našega načrtovanja, bi samo poudarila, da je tudi v 
proračunu predvideno, najprej so sedaj kohezijska sredstva namenjena za dokončanje 
kanalizacije na območju Nove Gorice. To je prednostno. Prvič zaradi tega, ker imamo tudi 
inšpekcijske odločbe za to in zamujamo po uredbi o odvajanju in čiščenju.  
 Pri teh projektih vedno stremimo k temu, da poskušamo vso kanalizacijo izvesti 
gravitacijsko, to pomeni, da ne uporabljamo črpališč kjer je to mogoče, kar pa zahteva 
tudi določen vložek predvsem pri pridobivanju služnosti in podobno, ker dejansko ni 
vedno tako enostavno iti samo po javnih poteh. Tako, da mislim, da se zelo trudimo, da 
se izogibamo črpališčem, če je le mogoče.  
 Imeli ste še neko vprašanje v smislu, ali delamo kaj na tem, da se ne bodo 
dogajale podobne stvari. Tako bom rekla. Pri kohezijskih projektih je tako, da je dejansko 
tudi po dokončani gradnji treba redno poročati o stanju projekta oziroma tudi doseganju 
kazalnikov in kazalniki so priključenost. Torej uporabno dovoljenje in priključenost. Tako, 
da projekt ni zaključen takrat, ko bomo vkopali cev, ampak ko dosežemo stopnjo 
priključenosti, kakršno smo podali ob vlogi za kohezijska sredstva.  
 Mislim, da sem odgovorila, ali je še kakšno vprašanje. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala inženirka Kovšca. Besedo ima svetnica Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Bom zelo kratka in bom rekla tako, da je treba imeti pripravljene projekte, ker bo veliko 
kohezijskih sredstev in razpisov, da se bomo na te projekte prijavljali. To je bilo povedano 
iz strani države, da to upoštevamo in pripravljamo projekte. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Drži. Ni več prijavljenih na razpravo.  
 Zato predlagam glasovanje o predlogu Sklepa o seznanitvi s pregledom 
stanja projekta izgradnje kanalizacije Branik in oceno potrebnega časa in finančnih 
sredstev za dokončanje izgradnje. Glasovanje teče. 
  
Od 25 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem smo izčrpali dnevni red redne seje.  
 Zahvaljujem se vam za potrpežljivost, zahvaljujem se tudi pred vami javno 
podjetju HIT d. d., ki nam omogoča brezplačno seje v tej dvorani s posebnim 
prezračevanjem.  
 Želim vam, da boste zdravi, tako tudi vašim bližnjim in da ne bomo potrebovali 
posebnih sej, da bomo lahko tako kot danes plenarno zasedali čimprej.  
 
Seja je bila zaključena ob 17.10 uri.  

 

         Šalini Mozetič Goljevšček                                            dr. Klemen Miklavič    
     Podsekretar za pravne zadeve                                                                 ŽUPAN                   
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 OVERITELJA ZAPISNIKA: 
 
 

________________________________            _________________________ 
Maja Erjavec                                                       Petra Kokoravec              
 


