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Številka: 0110-2/2020-11                                                                                              
Nova Gorica, 24. junij 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
 
16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. junija 2020 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 15.00 uri.  
 
Sejo je vodil dr. Klemen Miklavič, župan mestne občine.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Pred začetkom mestne seje vas obveščam, da smo na Mestno občino Nova Gorica 
prejeli žalostno vest. Včeraj se je po večletni bolezni od nas poslovila nekdanja mestna 
svetnica Karmen Saksida.  
 Njenega kolega in vodjo svetniške skupine Socialnih demokratov v času, ko je 
pokojnica zastopala občanke in občane v mestnem svetu, prosim za nekaj besed. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Hvala za besedo in priložnost, da lahko s tega mesta spregovorim nekaj besed o naši 
pokojni kolegici Karmen Saksida. Skupaj sva sedela v mestnem svetu v prejšnjem sklicu. 
Žal se je že v trajanju tistega mandata bila prisiljena soočiti s kruto usodo in težko 
boleznijo, tako, da smo že takrat občutili njeno odsotnost, ki je sicer bila začasna in za 
katero smo, ko se je vrnila v našo sredino, vsi upali, da je to zahrbtno bolezen dokončno 
premagala. Žal se ni tako izteklo in včeraj se je poslovila od vseh nas. Dovolite mi, da 
spregovorim nekaj besed, nekateri ste jo bolj podrobno poznali, ali bližje poznali, nekateri 
bežno. 
 Karmen je bila pokončna oseba, vedno pripravljena na dialog, ki je bil včasih tudi 
glasen, ampak ne zaradi drugih razlogov ampak zato, ker je bilo to v njenem značaju. 
Bila je poštena, korektna, včasih težavna sogovornica, ki je stojično branila svoja stališča, 
svoje ideje, na koncu pa bila vedno pripravljena videti, kot včasih rečemo gozd in ne 
samo drevesa. 
 Njeno področje delovanja, ali pa ljubezen je bilo kmetijstvo povezano s turizmom. 
Tu se je počutila doma, trudila se je po njenih najboljših močeh, da bi se ta dejavnost, ki 
je po njenem trdnem prepričanju spadala v gospodarsko sfero, čim bolj razvijala v naši 
občini. Včasih je bila uspešna, prevečkrat pa je bila preslišana s strani tistih, ki bi morali 
kaj pomagati, da bi se te njene želje, vizije uresničile.  
 Sam lahko rečem, da sem z njo v svetniški skupini tesno sodeloval, da sva imela 
tudi včasih dvogovore, bila pa je kot sem že rekel zelo korektna, poštena in zapušča v 
naših vrstah eno praznino, ki jo bomo še dolgo čutili.  
 Predlagam, da z enominutnim molkom počastimo njen spomin. Slava ji! 
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal dr. Klemen Miklavič, župan.   
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 30 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, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
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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 odsotna: dr. Zoran Božič, dr. Robert Golob.  
 
Seji so prisostvovali: 
 Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave  
 Gorazd Božič, vodja kabineta župana   
●   Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo   
●   mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
●  Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne                 

službe 
●   Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD)    
●   Simon Mlekuž, vodja službe za investicije (UD) 
●   Tatjana Gregorčič, vodja službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem  
●   Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine  
●   Mojca Belingar Vodopivec, vodja pravno-premoženjske službe (UD)       
●   Miloška Bratuž, podsekretarka za pravno-premoženjske zadeve (UD)      
●   mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (k točki    
     6.)  
 Črtomir Špacapan, direktor Regijske razvojne agencije Severne Primorske, d. o. o.  

Nova Gorica (k 7. in 15. točki)  
 mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka (k 8. točki) 
 Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (k točki 

9.) 
 Neda Rusjan Bric in Vesna Humar, predstavnici priprav na kandidaturo za Evropsko 

prestolnico kulture (k točki 12).  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ker niste vsi dvignili glasovalnih naprav, domnevamo, da te delujejo, vsekakor še vedno 
vas ponovno spodbujam, da spremljate vžiganje vaše številke in v primeru, da se to ne 
zgodi, ko pritisnete na tipko, takoj obvestite predsedujočega, da bo glasovanje ponovil. 
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Valter Vodopivec in  
- dr. Mirjam Bon Klanjšček. 

 
Od 30 svetnikov jih je 29 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na sejo so bili vabljeni k 6. točki ga. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške, k 7. in 15. točki g. Črtomir Špacapan, direktor Regijske razvojne 
agencije Severne Primorske, k 8. točki ga. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega 
tehnološkega parka, k 9. točki g. Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica in k 12. točki ga. Neda Rusjan Bric in ga. Vesna Humar, ki 
vodita pripravo na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture. 
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 Sprememba dnevnega reda. K 2. točki ste prejeli dodatne odgovore na pobude, 
predloge in vprašanja svetnic in svetnikov, ki so bila podana na sejah mestnega sveta, 
gradivo k 12. točki - Seznanitev s postopkom 2. faze kandidature za Evropsko prestolnico 
kulture 2025 in predstavitev spremenjenih aktivnosti kot posledica epidemije s korona 
virusom, gradivo k 14. točki - Občinski ukrepi za blaženje posledic epidemije COVID-19 
za gospodarstvo kot tudi za občane Mestne občine Nova Gorica, gradivo k 15. točki - 
Predlog Sklepa o podaji soglasja k Regijski razvojni agenciji Severne Primorske za 
zadolževanje in gradivo k točki 16. - Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine 
Nova Gorica v letu 2020, ki ga boste prejeli neposredno pred obravnavo točke. 
 17 glasov je potrebnih za uvrstitev 10. točke - hitri postopek, 12. točke, gradivo je 
bilo poslano naknadno, 13. točke - skrajšani postopek, 14. točke, gradivo je bilo poslano 
naknadno, 15. točke, gradivo poslano naknadno in razširitev dnevnega reda 16. točke, 
gradivo poslano naknadno in razširitev dnevnega reda.  
 Odpiram razpravo na predlagani dnevni red. Besedo ima svetnik Marko Tribušon. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Kot predlagatelj umikam 10. točko, to pa zato, da pojasnim, ker je očitno, da v mestni 
občini trenutno vodstvo nima posluha za gospodarstvo in ocenjuje to kot popolnoma 
nepomembno. Za usklajeno koalicijo pa je očitno 3000 poslovnih subjektov in 15000 
zaposlenih na območju Mestne občine Nova Gorica nepotreben balast, kateri si ne 
zasluži niti minimalnega posluha, kaj šele pomoči.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Anton Kosmačin. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Danes imamo rebalans proračuna pod 13. točko. Glede na to, da je rebalans vsaj zame 
ena najbolj poglavitnih stvari, kar jih mestni svet dela, se mi zdi podcenjujoče do same 
točke, da se uvrsti na 13. mesto in pred tem vse drugo razpravljamo.  
 Zato bi prosil, če se lahko zamenja točka 13. na 6. in potem se vse ostalo umakne 
navzdol.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Rad bi prosil, če se da v bodoče, da ne prejemamo ob 15. uri odgovore na vprašanja in 
pobude svetnic in svetnikov, ki smo jih dali na prejšnji seji. Namreč, mi jih moramo 
vseeno proučiti in potem lahko o teh odgovorih razpravljamo, tako, da bi prosil vsaj, če se 
da en dan prej te dodatne odgovore, da dobimo pred sejo, ne pa tik na sami seji. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Imam tudi predlog za spremembo dnevnega reda, in sicer zamenjavo točk. Točka 10. je 
sicer umaknjena, ampak točka 14. vsebinsko spada neposredno za sedanjo točko 6. 
Torej predlagam, da se točko 14. uvrsti za točko 6. Če ni več razpravljavcev, predlagam, 
da gremo skozi glasovanje.  
 Najprej glasujemo zaradi naknadno poslanega gradiva pri točki 12. - 
Seznanitev s postopkom 2. faze kandidature Nove Gorice za EPK 2025 in 
predstavitev spremenjenih  aktivnosti kot posledice epidemije s korona virusom. 
Se pravi, to točko uvrščamo na dnevni red in za to potrebujemo 17 glasov. Glasovanje 
teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
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Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan 
Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Pri 13. točki je predlagan skrajšani postopek. Torej gre za Predlog Odloka o 
rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020. Za uvrstitev točke na 
dnevni red potrebujemo 17 glasov. Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, 
Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan 
Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Smiselno dajem na glasovanje sedaj tudi predlog svetnika Kosmačina, in sicer, da 
se točka o rebalansu iz 13. uvrsti za točko 5., se pravi, da postane 6. po vrsti. 
Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Komel 
Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Naknadno poslano gradivo je bilo tudi pri točki 14. - Občinski ukrepi za blaženje 
posledic epidemije COVID-19 za gospodarstvo, pa tudi za občane Mestne občine 
Nova Gorica in tudi tu potrebujemo 17 glasov. Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, 
Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Zaradi razširitve dnevnega reda in naknadno poslanega gradiva k točki 15. - 
Predlog Sklepa o podaji soglasja RRA Severne Primorske za zadolževanje, moramo 
tudi o tej točki glasovati. Potrebnih je 17 glasov. Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 29 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, 
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Marko Rusjan, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Glasujemo tudi o točki 16. zaradi razširitve dnevnega reda in naknadno poslanega 
gradiva - Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 
2020. Za uvrstitev je potrebnih 17 glasov. Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 29 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Potem pa je moj predlog, da se točko pod zaporedno številko 14. doda za točko 
pod zaporedno številko 6., ki jo bomo seveda sedaj obravnavali kot 7., se pravi, 14. 
se da za 5., ker ti dve točki spadata vsebinsko skupaj. Glasovanje teče. 

 
Od 30 svetnikov jih je 29 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Predlagam tudi, da se obravnava 16. točka - Predlog Sklepa o podelitvi priznanj 
Mestne občine Nova Gorica v letu 2020 za zaprtimi vrati oziroma, da se to točko 
zapre za javnost. Udeleženci točke v tem delu so župan, svetniki, sekretar mestnega 
sveta in Matej Živec. Glasujemo o tem predlogu. Za nove svetnike pojasnjujem, da gre 
za to, da se pogovarjamo o osebah in odločamo o njih in zato je prav, da jih ne 
izpostavljamo. Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 29 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
Predlog je bil sprejet. 
 
Sedaj imamo dopolnjeni dnevni red in kot takega moramo o njem glasovati. 
  Dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 29 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, 
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Marko Rusjan, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 

28. maja 2020   
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov  
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov  
4. Poročilo o izvršenih sklepih 
5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
16. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2020 
13. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 

(skrajšani postopek) 
6. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega 

gospodarstva Goriške za leto 2019 ter poslovnega in finančnega načrta sklada za 
leto 2020 

14. Občinski ukrepi za blaženje posledic epidemije COVID-19 za gospodarstvo kot 
tudi za občane Mestne občine Nova Gorica 

7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d. 
o. o. Nova Gorica za leto 2019 

8. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka 
d. o. o. v letu 2019 

9. Predlog Sklepa o potrditvi Stanovanjskega programa Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2020 - 2023 

11. Predlog Sklepa o podaji soglasja o Pogojni sodni poravnavi med Mestno občino 
Nova Gorica in ostalimi udeleženci pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici v 
zadevi Eda center 

12. Seznanitev s postopkom 2. faze kandidature Nove Gorice za EPK 2025 in 
predstavitev spremenjenih aktivnosti kot posledice epidemije s korona virusom 

15. Predlog Sklepa o podaji soglasja RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za 
zadolževanje. 

 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki 
je bila 28. maja 2020 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo na zapisnik. Razpravljavcev ni. 
 Dajem na glasovanje predlog zapisnika 15. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica, ki je bila 28. maja 2020. Glasovanje teče. 
 
Od 29 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Petra Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, 
Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
Zapisnik 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 28. maja 
2020, je bil potrjen.  
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2. točka dnevnega reda  
 Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni, zato prehajamo na 3. točko. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 
 Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Pri tej točki ima prvi besedo svetnik Oton Mozetič. Prosim. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Dali smo dve svetniški vprašanji oziroma pobudi, eno bom prebral.  
 Razširjamo svojo pobudo v zvezi z Aleo slavnih, to je s kulturo ob Erjavčevi v Novi 
Gorici na celovito zaščito skulptur pomembnih Goriških mož vključno s pasom drevoreda 
ob Erjavčevi ulici v Novi Gorici. Dogodki, ko novo pečeni lastniki nepremičnin v mestu 
zahtevajo odstranitev skulptur in ko nasilno posegajo na prostor drevoreda s posekom 
sedemdeset let starih dreves brez soglasja, pomenijo skrunjenje pomnikov kulture in 
narodne zavesti in nasilje nad krajani tega mesta in širšega kulturnega prostora. 
 Na 10. seji mestnega sveta sem postavil vprašanje v zvezi z zaščito javnih plastik 
v mestu s poudarkom na Aleji slavnih, kot v Novi Gorici imenujemo pas drevoreda ob 
Erjavčevi ulici. To je pač pas pomembnih goriških mož, skulptur pomembnih goriških 
mož, ki imajo v zgodovini odločilno vlogo za razvoj kulture in narodne zavesti na našem 
območju. Spomenike je v preteklosti postavljal Klub starih goriških študentov, prvega 
Franu Erjavcu že leta 1972, spomenik dr. Henriku Tumi leta 1975. Spomeniki so dela 
naših priznanih umetnikov, saj so sestavni del najpomembnejše kulturne dediščine v 72 
let starem mestu. Novogoričani smo na te spomenike vključno z drevoredom vzeli za 
svoje in smo ponosni na edinstveno ulico, ki ji spomeniki dajejo svojevrsten pečat.  
Občinska uprava mi je na 11. seji posredovala odgovor, ki so ga pripravili na Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, iz katerega je sicer vidno, da so skulpture sicer 
zaščitene.  
 Iz predloga nakupa 4 m2 zemlje v načrtu nakupa zemljišč MONG pod doprsnim 
kipom Henrika Tume pa ugotovimo, da na tak način rešujemo eno od skulptur in nikakor 
ne gre za celovito zaščito zgodovinskega kulturnega prostora, ki označuje tudi krajinsko 
podobo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Anton Kosmačin. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
V roke mi je prišla priloga Primorskih novic - Goriška iz leta 2018, 13. novembra, kjer ste 
naročili oglas Nihče se ne sme počutiti drugorazrednega ali izključenega. V zadnjem 
odstavku pravite, da ste živeli v tujini, zato mi je padla na misel ta pobuda, in sicer, da se 
občinska stavba vrne v prvotno stanje.  
 Sam nisem dosti potoval, verjamem, da vi ste ogromno. Tudi nisem kozmopolit, 
sem bolj »gor zarukan«, ampak svoj čas me je tudi malo uka žeja, moj prijatelj Fejo bi 
rekel »ge kunšt ge drinken«, peljal v Andaluzijo in tam sem poslušal eno anekdoto. Ne 
vem, če je resnična, da je kralj, ki je premagal Arabce in muslimanski živelj ter ga  
pregnal, zdi se mi tam v Seutu ali kam tam čez, po tej slavnostni zmagi poklical k sebi 
arhitekta, svetovalca in ga prosil naj mu čudovito muslimansko svetišče Alhambra 
pretvori v katoliško. Ta arhitekt je nekaj časa razmišljal, mislim, da štirinajst dni in je prišel 
nazaj h kralju in mu rekel: «Kaj boš poslušal ti moj nasvet?«. «Bom.«. »Potem pa pusti 
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svetišče tako, kot je.« Ker je imel kralj v glavi več soli kot v rokah moči, je to tudi storil.
 Vse ostalo bom pa prepustil vam, svetniki in vam, župan, da boste presodili, ali 
imam prav ali ne.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj dodam še drugo malo bolj mračnejšo plat te španske zgodovine. Čudovito Mezquito v 
Córdobi pa so oskrunili in sredi nje naredili luknjo zato, da je noter pač šlo nekaj drugega.  
 Mislim, da ima svetnik Aleš Markočič sedaj besedo. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Imam eno vprašanje. Na prejšnji seji je dvanajst svetnic in svetnikov sprejelo Elaborat o 
oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi 
odpadki. Tisti, ki so malo sledili, je ta isti elaborat obravnaval tudi Občinski svet Občine 
Šempeter-Vrtojba in ga kot takega ni sprejel. Sprejeli so namreč ceno za 1 EUR nižje, kar 
je sprejel naš mestni svet.  
 Sprašujem se tu, ali je tisti elaborat, ki smo ga sprejeli, ki je vključeval tudi 
podatke Občine Šempeter-Vrtojba, se pravi od količine odpadkov, število prebivalcev in 
tako naprej, se pravi elaborat tudi s podatki Občine Šempeter-Vrtojba, sedaj še veljaven, 
ker Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba tega elaborata ni sprejel. Zgolj me zanima, ali  
sedaj ta elaborat še velja ali ne.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še svetnica Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Moje vprašanje se nanaša na sodelovanje z Gorico. Zanima me, če ste uspeli na številnih 
foto terminih in srečanjih, ki ste jih imeli z županom Gorice Rodolfom Ziberno v zadnjem 
obdobju, dobiti od njega odgovor kako, da kljub temu, da si tako intenzivno prizadevamo 
za povezovanje in sožitje, niso premogli toliko razumevanja, da ne bi razglasili 12. junija 
Festa della liberazione dall'occupazione titina, ki temelji oziroma, ki sloni na zelo trhlih 
temeljih.  
 Še več, v bistvu me zanima kako to, da vsa ta srečanja ne pripomorejo k temu, da 
sploh do tega ne bi prihajalo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
S tem smo izčrpali 3. točko dnevnega reda. Prehajamo na 4. točko.  
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

 Poročilo o izvršenih sklepih 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
V gradivu ste dobili to poročilo. Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni.   

Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvršenih 
sklepih. Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 29 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 



  

9 

 
Prehajamo na 5. točko. 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam predsednici pristojne komisije Maji Erjavec. Prosim. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Komisija je na tokratni seji, ki je bila 21. maja, najprej odločala o imenovanju Nadzornega 
sveta javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica, d. o. o., v novi sestavi.  
 Po izvedenem postopku mestnemu svetu predlagamo, da se v ta nadzorni svet 
imenujejo g. Valter Pisk, g. Sebastjan Komel, g. Marjan Rupnik, g. Vojko Krševan in g. 
Vasja Medvešček. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Podajam predlog, kot je na glasovanje oziroma odpiram razpravo na predhodni predlog. 
Razpravljavcev ni.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v Nadzorni svet javnega podjetja 
Komunalna energetika, d. o. o. Nova Gorica, imenujejo Valter Pisk, Sebastjan  
Komel, Marjan Rupnik, Vojko Krševan in Vasja Medvešček. Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Vračam besedo predsednici komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
V posledici neizvedljivosti funkcije podžupanje ge. Pavlica je potrebno imenovati 
nadomestne člane svetov zavodov Osnovna šola Šempas in Dom upokojencev Gradišče. 
Na to se nanašata sledeča sklepa.  
 Komisija najprej mestnemu svetu predlaga, da se sprejme sklep o prenehanju 
mandata ge. Damjani Pavlica in, da se na mesto za preostanek mandatne dobe Sveta 
zavoda Osnovna šola Šempas imenuje go. Vando Reja Mervič. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo, ni prijavljenih na razpravo.  
 Zato dajem najprej na glasovanje prvi Sklep, ki se glasi: »Zaradi 
nepreklicnega odstopa s funkcije članice Sveta zavoda Osnovna šola Šempas se 
razreši Damjano Pavlica iz funkcije članice tega sveta.« Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 29 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
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Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Glasujemo o drugem Sklepu: »Za nadomestno članico Sveta zavoda Osnovna šola 
Šempas se za preostanek mandatne dobe imenuje Vando Reja Mervič.« Glasovanje 
teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Tina 
Krog, Jožef Leban, Aleš Markočič, Oton Mozetič, Simon Rosič, Komel Sebastjan, Vida 
Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Boste še enkrat predstavili ostala dva sklepa. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Še druga dva sklepa. V bistvu bom samo prebrala, da se ugotovi tudi prenehanje 
mandata v funkciji članice Sveta zavoda Dom upokojencev Gradišče ge. Pavlice in se na 
to mesto imenuje ga. Boža Mozetič za preostanek mandatne dobe. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Najprej ugotavljamo odstop, se pravi, da glasujemo o Sklepu, ki razrešuje Damjano 
Pavlica iz mesta Sveta zavoda Dom upokojencev Gradišče. Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Marko Rusjan, Komel 
Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Na glasovanje dajem naslednji Sklep: »Za nadomestno članico Sveta zavoda Dom 
upokojencev Gradišče se za preostanek mandatne dobe imenuje Božo Mozetič. 
Glasovanje teče. 
 
Od 29 svetnikov jih je 26  glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Komel Sebastjan, 
Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Ponovno predajam besedo predsednici komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
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Kadrovska komisija je obravnavala tudi imenovanje strokovne komisije za sofinanciranje 
programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica, saj se je komisiji 
iztekel mandat.  
 Predlagamo, da sprejmete predlagani sklep, s katerim se v to strokovno komisijo 
imenujejo g. Marjan Zahar kot predsednik in člani ga. Tisa Smerajc Pucer, ga. Nika Bone, 
g. Darjo Trobec, ga. Lidija Urankar, ga. Sara Baša in g. Črtomir Špacapan. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo in besedo dajem svetnici Tanji Vončina. 
 
Svetnica Tanja Vončina: 
Mene pa samo zanima, verjamem pa, da zaradi varstva osebnih podatkov tega ni 
navedeno, ampak me samo zanima, ali so vsi ti člani v tej komisiji iz Mestne občine Nova 
Gorica in če niso, zakaj ne.  
 
Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Če bomo razpravljali o osebnih podatkih, prosim, da se izključi javnost. 
 
Svetnica Tanja Vončina: 
Ne sprašujem po točnem naslovu, samo zanima me, da ali ne, in če niso, zakaj izbiramo 
ljudi, ki niso v tej občini oziroma tu nimajo stalnega bivališča. Ne zanima me kdo izmed 
teh in niti njihov naslov.  
 
Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Odgovorila bom samo tako, da je v bistvu predlog komisije skladen s Pravilnikom o 
sofinanciranju programov in projektov kulturnih društev v Mestni občini Nova Gorica. 
Omejitve kot jo navajate v tem pravilniku ni. Glede prebivališča posameznih članov pa kot 
sem že rekla, na javni seji ne bom odgovarjala. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima Marko Tribušon.  
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Popolnoma isto vprašanje sem imel tudi sam. Čudi me oziroma očitno za mandatno 
komisijo v Novi Gorici nimamo več ljudi, ki bi bili primerni za kakršnokoli funkcijo, očitno 
niti ne za nekatere komisije.  
 Zanima pa me tudi, kako lahko taka oseba, ki ima prebivališče v Koštaboni, 
pozna, če lahko rečem problematiko turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica, kako 
bo o tem odločala in kako bo s plačevanjem stroškov na primer za prihod te osebe na 
sestanke komisije. 
 
Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
Kar se tiče imenovanja, sem že odgovorila. Nimam kaj dodati. Glejte, o prebivališčih na 
javni seji ne bom govorila, ne bomo razpravljali, če se pa izključi javnost, ni problema. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K besedi se je prijavil svetnik Egon Dolenc. 
 
Svetnik Egon Dolenc: 
Potem predlagam, da se izključi javnost in da razpravljamo o zadevi, da vidimo kaj je in 
kaj ni oziroma, da pridemo stvari do dna.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Torej predlagali ste kot proceduralni predlog, da izključimo javnost. O tem moramo 
glasovati, potrebnih je navadna večina. Torej glasujemo o proceduralnem sklepu, in sicer 
izključitev javnosti iz nadaljevanja razprave pri 5. točki.  
 Proceduralno ima besedo svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Predlagam, da če že sprejmemo tak sklep, da se izključi javnost, potem damo takoj 
naslednjo točko nagrade in priznanja, da ne bodo dvakrat hodili ven in noter.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dobro. Najprej bomo glasovali o izključitvi javnosti. V kolikor bomo to izglasovali, bomo 
predlagali še drugi proceduralni predlog na glasovanje za menjavo točke. 
 Na glasovanje dajem proceduralni predlog svetnika Dolenca, da izključimo 

javnost iz nadaljnje razprave pri točki 5. Glasovanje teče. 

Od 29 svetnikov jih je 18 glasovalo za, 3 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Anton Harej, Petra 
Kokoravec, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Komel Sebastjan, Marko Tribušon, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI so glasovali: Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer.  
Sklep je bil sprejet. 
  
Torej vse, ki sem jih prebral že pri dnevnem redu oziroma, ki niso med tistimi, ki sem jih 
prebral pri dnevnem redu, prosim, da zapustite sejo. Prosim tehnika, da tudi prekine 
snemanje. Torej v dvorani ostajamo samo svetniki in svetnice, župan, sekretar mestnega 
sveta in uslužbenec Matej Živec, ki upravlja s tehniko. Tako. Se pravi, da smo izpolnili ta 
sklep.  
  
 
NADALJNA OBRAVNAVA TE TOČKE JE BILA ZAPRTA ZA JAVNOST.  
 
 
 
16. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2020 
 
 
OBRAVNAVA TE TOČKE JE BILA ZAPRTA ZA JAVNOST.  
 
 
 
13. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 
2020  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim, če mi pomagate priklicati javnost. Prezračimo ta čas prostor, ampak dajmo 
zdržati vsaj še to točko, da ne bomo prezgodaj imeli pavze. 
 Prosim, da  se posedemo in nadaljujemo sejo. Torej prehajamo na 13. točko 
dnevnega reda, ki se glasi Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2020. Izglasovali smo skrajšani postopek, besedo predajam poročevalki 
Mateji Mislej. 
 
Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD) 
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Najprej bi rada povedala, da smo predlog rebalansa pripravljali ob zelo negotovih 
razmerah in je pri ocenjevanju prihodkov veliko neznank, tako, da ne izključujemo 
možnosti, da bomo v letošnjem letu imeli še en rebalans proračuna za leto 2020 in že 
sedaj lahko povem, da bomo tudi proti koncu leta sprejemali spremembo proračuna za 
leto 2021. 
 Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer in posledic razglašene epidemije 
nalezljivih bolezni je župan sprejel sklep o začasnem zadržanju izvajanja proračuna. V 
tem času je uprava pripravila predloge ukrepov, kje se lahko sredstva spreminjajo 
oziroma predvsem nižajo in ravno tako so te predloge ukrepov pripravili naši javni zavodi. 
 Prihodki so planirani v višini 35.217.000,00 EUR, predlagan obseg je manjši od 
veljavnega proračuna za skupno 3.480.000,00 EUR. Tekoči prihodki so planirani v višini 
30.691,00 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 1.438.000,00 EUR. Kot 
ste iz medijev razbrali, se povečujejo prihodki iz povprečnine za 1.057.000,00 EUR, 
ampak to vsekakor ne pokriva direktnega izpada stroškov zaradi epidemije.  
 Zmanjšanje prihodkov direktnega izpada zaradi epidemije je ocenjeno na višino 
2.450.000,00 EUR, in sicer iz naslova koncesijske dajatve iger na srečo in turistične 
takse. Naj povem, da smo se odločili pri planiranju vzeti srednji scenarij nekje med 
optimističnim in pesimističnim, če bodo razmere res drugačne, bomo to z rebalansom 
usklajevali.  
 Interventni ukrepi, ki jih je pripravila država, pa bodo vplivali tudi likvidnostno na 
proračun Mestne občine Nova Gorica in predvsem iz naslova nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Prihodki so za 1,18 milijona manjši od veljavnega plana. Na podlagi 
Zakona o interventnih ukrepih in Zakona o davčnem postopku lahko po prejemu odločbe 
zavezanci dajo vlogo za štiriindvajset obročno odplačevanje oziroma celo za moratorij za 
dve leti. 
 Za fizične osebe ocenjujemo, da velikih sprememb v planu ne bo, medtem, ko za 
pravne osebe ocenjujemo, da bo nekje tretjina bila nakazana v proračun, kot za prej tudi 
tu mogoče nismo natančni.  
 Kot sem že prej povedala je največja negotovost vsekakor pri planiranju prihodkov 
iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo. Če povzamem plane je bil 4,5 milijonov, 
realizacija do sedaj je 1,23 milijonov. Ocenjujemo, naj bi se nateklo v proračun do konca 
leta še 1 milijon evrov, torej pomeni, da nekje na polovici veljavnega plana. 
 Zvišujejo pa se prihodki od drugih najemnin, zaradi najemnine za javno 
infrastrukturo, ki jo ima v najemu podjetje Vodovodi in kanalizacija, ki nam v lanskem letu 
ni poravnalo svojega dolga v višini 1,3 milijone evrov. Ta sredstva smo imeli planirana, da 
bodo na računu, vendar, ker jih niso plačali, smo v letošnjem letu ocenili, da jih bomo 
dobili skozi najemnino. Ker pa z rebalansom rešujemo tudi stanje podjetja VIK in 
načrtujemo nakup zemljišč, ki jih ima v lasti podjetje Vodovodi in kanalizacija, vemo, da 
bo ta dolg lahko poravnan v letošnjem letu. 
 Če omenim še nedavčne prihodke. Ti se znižujejo za 357.000,00 EUR predvsem 
zaradi zamika investicije v zdravstveni dom. Investicijo pelje mestna občina skozi 
proračun, zahtevke za refundacijo bo pa poravnaval javni zavod sam. 
 Kapitalski prihodki se povečujejo za 115.000,00 EUR. Za prejete donacije ni 
sprememb v bistvenem obsegu, večje spremembe pa so na prihodkovni strani na 
transfernih prihodkih in prejetih sredstvih iz naslova Evropske unije.  
 Planirana sredstva znašajo 3.505.000,00 EUR in so v primerjavi z veljavnim 
planom nižja za 2.099.000,00 EUR. Razlog je zamik projektov predvsem tistih, ki so 
financirani s strani CTN in DRR.  
 Predlagani skupni obseg odhodkov se zmanjšuje za 7,08 % točk glede na veljavni 
plan in v skupnem so odhodki planirani v višini 41.245.000,00 EUR. Tekoči odhodki in 
tekoči transferji se ne spreminjajo v bistvenem obsegu. Najizrazitejše je zmanjšanje 
odhodkov na področju investicijskih odhodkov, in sicer so ti planirani v višini 
14.578.000,00 EUR, kar je manj za 17,91 %.  
 Investicijski transferji so predvideni v višini 1.212.000,00 EUR in tudi ne odstopajo 
v bistvenem obsegu glede na plan.  
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 V letošnjem letu ne bomo vplačali namenskega premoženja v Javni sklad za 
razvoj malega gospodarstva, vendar ima sklad dovolj svojih sredstev na razpolago, da 
nemoteno izpelje načrtovane razpise. 
 Predvideno je povečanje zadolževanja pri poslovnih bankah v višini 1.650.000,00 
EUR, uskladili smo pa tudi sredstva na podlagi razpoložljivih podatkov 23. člena Zakona 
o financiranju občin. 
 Če povzamem. Največja vrednostna znižanja so na naslednjih postavkah. Vrtec 
Grgar, ta projekt je financiran samo z lastnimi sredstvi in župan uvršča ta projekt med 
nujne projekte, ker je vrtec v zelo slabem stanju, vendar poteka predhodni postopek in po 
zaključku tega bo na pristojno upravno enoto dana vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja. Predhodni postopek je dejansko daljši od pričakovanega.  
 Sledi sprememba na optimizaciji in aktivizaciji površin Športnega parka Nova 
Gorica. Sicer nismo pri planu priprave proračuna imeli še popolnoma vseh podatkov, 
tako, da smo planirali zmanjšanje v letošnjem letu in z amandmajem bo danes župan 
predlagal ponovno povečanje, ker neizbrani izvajalec ni podal predloga za izvedbo 
revizije in bo to pospešilo samo investicijo. 
 Zmanjšuje se tudi ureditev potoka Potok v naselju Potok in Draga, projekt bo 
stekel nemoteno, vendar občina ne bo glavni nosilec projekta in bo tega peljala država in 
bomo mi samo krili stroške, ki padejo na mestno občino. Ravno tako se znižujejo tudi 
postavke, poudarjam pa, da se vrednost projekta ne spreminja, usklajuje se samo 
dinamika izvajanja na poslovno ekonomski coni, Skupnostnem centru Nova Gorica, 
odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče, zaradi težav finančne narave pa se 
zamika sanacija letnega bazena. Ocenjuje se, da bo odprava lanske napake omogočala 
še dodatno kopalno sezono brez popraviti in za enkrat se tudi zamika celovita prenova 
Cankarjevega naselja. Investicija je investirana samo z lastnimi sredstvi, v primeru, da bo 
prišlo več prihodkov v  proračun, se bo tudi to investicijo pohitrilo.  
 Če povzamem. Največje povečanje je na nakupu poslovnih prostorov in zemljišč 
na javnih dražbah za 900.000,00 EUR. Znesek ni uvrščen v načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja. V primeru, da bodo javne dražbe, bomo predlagali načrt na 
mestni svet in v primeru, da se bo mestni svet z nakupom strinjal, se bo tudi izvedlo 
nakup zemljišč na javnih dražbah. Naj pa še povem, da v primeru, da bo prišlo do večjih 
zneskov, bomo ta nakup financirali z najetjem dolgoročnega kredita. 
 Prej sem že omenila sanacijo podjetja VIK. V proračunu je namenjenih 
509.000,00 EUR za nakup zemljišča Panovec in 448.000,00 EUR za nakup zemljišča v 
skladu z deležem naložbe na Centralni čistilni napravi. Kot ste najbrž v gradivu videli, da 
je lastnica v primeru Panovca samo občina Nova Gorica, v primeru Centralne čistilne 
naprave pa tudi Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba in dejansko bomo odkupili 
zemljišče, katerega objekt smo pa lastniki mi, tako, da se bodo zadeve pravno rešile.  
 Povečuje se sredstva za povezovanje kolesarske poti v solkansko športnem 
parku, za povezano kolesarsko omrežje v Novi Gorici. Dejansko tudi tu se vrednost 
projektov ne spreminja, ampak se samo dinamika izgradnje.  
 Mogoče bi omenila še nove proračunske postavke, ki smo jih odprli, in sicer je 
regulacija potoka Liskur, postavka vezana na projekt izvedbe regulacije potoka z 
namenom ureditve poplavne varnosti. V letu 2020 bodo sredstva namenjena za izdelavo 
projektne dokumentacije in pridobitve mnenj ter soglasij za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Odprli smo tudi novi proračunski postavki - samooskrba Vipavske doline in 
strategija razvoja kmetijstva. To predvsem deluje na spodbudo na lokalnem nivoju, 
rekonstrukcija za dozidavo OŠ Čepovan, II. in III . fazo ter izvedbo prizidka na Osnovni 
šoli Šempas. Gre za pripravo projektne dokumentacije. Same investicije so pa planirane 
v naslednjem obdobju. Odprli smo tudi postavko Vrtec Ciciban, sanacija kritine. Dejansko 
bomo namenili 20.000,00 EUR za sanacijo. Samo podjetje, ki je to peljalo, je dejansko šlo 
v stečaj in nimamo garancije za reklamacijsko dobo. Dodali smo tudi sredstva za vozilo 
za Center za pomoč na domu, in sicer za enega. Potem bodo pa predlagali z 
amandmajem še dodatnega.  
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 Če povzamem, je stanje sredstev na računu 1. 1. letošnjega leta znašalo 
1.142.000,00 EUR, od tega 366.000,00 EUR pripada krajevnim skupnostim, te so jih 
same razdelile med svoje proračunske postavke. 
 Ponovno pa oblikujemo rezervo v višini 60.000,00 EUR, saj smo precejšen del 
rezerve namenili pokrivanju izdatkov v zvezi z epidemijo. Dejanska poraba konec leta bo 
pa posebej specificirana v zaključnem računu.  
 Mestnemu svetu predlagamo, da obravnava odlok in ga po skrajšanem postopku 
sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlog odloka so obravnavali vsi odbori. Gremo po vrsti, z moje leve je odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor je zadevo obravnaval in predlaga mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za krajevne skupnosti. 
 
Anton Harej, predsednik odbora za krajevne skupnosti: 
Tudi na odboru za krajevne skupnosti smo rebalans obravnavali in predlagamo, da ga 
sprejmemo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za gospodarstvo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Tudi mi smo na odboru za gospodarstvo obravnavali predlog rebalansa in predlagamo 
mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo.  
 
Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Tudi odbor za socialno varstvo in zdravstvo je obravnaval predlog rebalansa proračuna in 
predlagamo en amandma. 
 Ugotovili smo, da pri sestavi rebalansa ni bil upoštevan sklep mestnega sveta iz 
11. seje 19. decembra. Takrat smo glasovali o tem, da se pri pripravi rebalansa uvrsti v 
rebalans nakup dveh vozil za pomoč na domu, ker smo pač ugotovili zelo slabo situacijo 
na tem področju pri Domu upokojencev.  
 V rebalans je bilo vključeno eno vozilo, zato vlagamo amandma, da se  
proračunska postavka 10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu poveča za 
10.000,00 EUR in da se v načrtu razvojnih programov pri projektu z oznako OB84-15-
0001 Nakup vozila za Center za pomoč na domu sredstva povečajo za 10.000,00 EUR. 
Ta sredstva se povečajo torej v letu 2020.  
 Sredstva zmanjšujemo vedno na področju sociale in zdravstva, zmanjšuje se 
proračunska postavka 10.224 Dnevni center za starejše občane, v istem znesku za 
10.000,00 EUR. Tudi v tem primeru je treba uskladiti načrt razvojnih programov z isto 
postavko, zmanjšati lastna sredstva v letu 2020 in jih povečati v letu 2021. Torej bomo 
zamaknili koriščenje. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Kot sem seznanjen, je amandma usklajen tudi z upravo. Besedo dajem še odboru za 
kulturo, šolstvo in šport. 
 
Aleksandra Fortin, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
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Tudi mi smo obravnavali in podpiramo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Tako na počez bom malo pokomentiral rebalans. Vodovodi in kanalizacija, ta ukrep, ki ga 
že sedaj potrjujemo skozi proračun, pa tudi kasneje na točki posebej.  
 Dejansko gre za sanacijo javnega podjetja in se sprašujem, koliko smo za to 
odgovorni sami. Dejansko gre za odkup zemljišč, ki so že naša, javno podjetje je 
ustanovljeno s strani občin, sedaj pa zame je to nek fiktiven nakup zato, da financiramo 
minus podjetja. Samo naj spomnim in na tem mestu sem že opozoril na to, da je razpis 
za direktorja tega podjetja samo objavljen v Uradnem listu. Samo to. Tako, da se malo 
zavemo, kakšno odgovornost nosimo, kaj naredimo za to podjetje in kakšne posledice za 
to imamo. Zaradi tega, ker damo sem denar, nimamo za druge stvari denarja. Rad bi še 
opozoril, da bo potrebno nekaj narediti na odhodkih v naprej, v naslednjih letih.  
 Žal mi je, vendar je finančno požrešna tudi Goriška knjižnica Franceta Bevka.  
Zadolžujemo se tako, kakor si ne bi želel, da bi se sam zadolževal. Tudi naložba v bazen 
je v bistvu strošek v servis, v redu, vendar dolgoročno bi si želel več investicij v 
dejavnosti, v področja, ki bodo na dolgi rok nosila sredstva. Hvala bogu, imamo tu obrtno 
cono Meblo, ki si veliko ob tem obetamo. Želel bi si tudi več investicij v turizem. Tu sta 
dve panogi, od katerega bomo živeli sami in od katerih bodo živeli tudi naši otroci. 
 Veseli me, da gre Potok pri Dornberku naprej po letu 2008, 2010 in 2012, ko so 
bile poplave. Smo leta 2020 in bomo upam, realizirali v prihodnjih štirih letih tudi to 
problematiko poplav ob tem potoku.  
 Toliko sem vam hotel to malo predočiti. Zavedati se moramo pač, da bomo mogli 
stiskati na odhodkih in odhodke namenjati v panoge, ki nam bodo dolgoročno nosile tudi 
posredno nam kot občini in posredno našim občanom prihodke na dolgi rok.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Anton Kosmačin. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Se oproščam, ta rebalans ima 511 strani, sam pa sem samo dve strani prebral. Ampak 
tako bodeta v oči, drugače se nisem imel namena oglasiti, in to je Načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 - rebalans 1, priloga 
1, če jo imate, jo lahko pogledate, in sicer točka 6, k. o. Stara Gora, parcela št. 756/35, 
423 m2, vseh  4.000 m2 je bilo kupljeno za 40.000,00 EUR in sedaj damo mi samo za 
cesto 19.000,00 EUR. Enako je v nebo vpijoča korupcija na točki 27 za Vodovodno pot. 
Vse pa izvira iz izvirnega greha, ker je dolg, sicer se bom potem še pri Edi centru oglasil, 
če bom imel voljo, da se občinske službe niso pravočasno prijavile na dražbah, da bi te 
nepremičnine, ki so kategorizirana občinska cesta, dobili po cenah, ki veljajo na trgu, ne 
pa po špekulativnih in preprodajalskih variantah.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prijavila se je svetnica Petra Kokoravec. Imate besedo. 
 
Svetnica Petra Kokoravec: 
Vlagam amandma k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2020, NRP za obdobje 2020-2023. Predlagamo amandma, ki se obravnava na 
današnji seji mestnega sveta, in sicer v Načrt razvojnih programov za imenovano 
obdobje se v področje promet, prometna infrastruktura in komuniciranje v pod program 
investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest doda nov projekt - izgradnja 
postajališča Grgar in se v letu 2021 zagotovi 100.000,00 EUR iz lastnih proračunskih 
sredstev. 
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 Podajam sledečo obrazložitev. Potreba po ureditvi postajališča za avtobus 
predvsem za namen ureditve varnega prihoda otrok v in iz šole, je bila s strani krajanov 
izkazana že z izglasovanjem na projektu participativnega proračuna za leto 2018. 
Investicija takrat ni bila izvedena, saj je bilo ugotovljeno, da je sredstev premalo, ker je 
potreben večji poseg od predvidenega. Ureditev postajališča v Grgarju je nujna, saj 
avtobus ustavlja na glavni cesti na križišču cest Grgar-Banjšice in Grgar-Ravnica. Mesto 
je za čakanje neprimerno, za prehod pa izjemno nevarno. Prav tako se v Grgarju planira 
izgradnja novega vrtca in bivalne soseske, kar še dodatno kliče po postajališču. 
Krajanom je bilo obljubljeno, da jim bosta na zboru krajanov v letošnjem letu predstavljeni 
dve možni rešitvi za ureditev postajališča, med katerima bi izbrali eno. Aktivnost za enkrat 
še ni bila izvedena. Upam, da bo izpeljana do konca tega leta, da bi lahko v naslednjem 
letu začeli in zaključili izvedbo.  
 Mestnemu svetu predlagam, da podpre predstavljen amandma.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali ima uprava kakšno pojasnilo glede tega amandmaja? 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Če prav razumem, v bistvu predvidevate v letošnjem letu, da pride do tega, da se izbere 
med dvema možnima rešitvama, ker v letošnjem letu je samo to možno. Medtem, ko 
predlagate amandma, ki je možen za NRP za leto 2021. Glede izbiranja možnosti dveh 
rešitev pa je potekalo usklajevanje s krajani, niso je pa še izbrali, tako, da če prav 
razumem, finančnih posledic ne vlagate v tem letu, pač pa v naslednjem letu. Aktivnost 
poteka kot taka, ampak finančno bi predlagali v leto 2021. 
 
Svetnica Petra Kokoravec: 
Da, tako je. Moj predlog je bil, da se to umesti za leto 2021 zato, da bodo sredstva 
zagotovljena.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
Imam eno vprašanje, in sicer v zvezi z gradnjo kolesarske povezave Ozeljan - Kromberk. 
Tu so se znižala sredstva iz 200.000,00 EUR na 32.500,00 EUR in me zanima, ali ni še 
pripravljena dokumentacija ali karkoli, zakaj so zadržki, da se ta zadeva ne bo začela 
tako kot je treba. To je ena stvar.  
 Drugo pa imam predlagam en amandma na Načrt razvojnih programov za 
obdobje 2020 – 2023, ki se obravnava danes. V okviru Načrta razvojnih programov za 
obdobje 2020 – 2021, in sicer na področju 07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 
zagotavljanje vzdrževanje objektov in opreme za leto 2021, da se namesto 110.000,00 
EUR, navede dodatnih 180.000,00 EUR in torej, da se navede 290.000,00 EUR. 
 Podam tudi obrazložitev. Dne 10. februarja letos so župani občin soustanoviteljic 
Gasilske enote Nova Gorica podpisali sporazum o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju 
in uporabi gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin. V 4. odstavku 3. člena tega 
sporazuma je zapisano, da si bo vsaka od občin soustanoviteljic zavoda zavezala, da bo 
predlagala mestnemu oziroma občinskemu svetu, da se v njenem proračunu zagotovijo 
zadostna sredstva za leto 2020 oziroma za leto 2021 za nakup tega vozila.  
 Za Mestno občino Nova Gorica je to znesek v višini 180.000,00 EUR. Celoten 
znesek nakupa gasilskega vozila pa se ocenjuje na 700.000,00 EUR. Podpisan 
sporazum je bil eden izmed pogojev, da se je Mestna občina Nova Gorica prijavila na 
javni poziv za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje, reševanje iz višin Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Prijava je bila uspešna in pridobilo se je 
276.000,00 EUR državnih sredstev. V javnem pozivu je v 3. odstavku 2. točke določeno, 
da se šteje, da je nakup gasilskega vozila načrtovan v letu 2020, če je v tem letu 
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objavljen razpis za nakup takšnega vozila. Celoten postopek nakupa gasilskih vozil mora 
biti zaključen do konca leta 2021. Pogodba o nakupu vozila med naročnikom in 
ponudnikom mora biti sklenjena najkasneje do konca novembra 2020, kar je pogoj za 
sklenitev pogodbe o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila.  
 Torej, v kolikor v tem rebalansu proračuna ne zagotovimo zadostnih finančnih 
sredstev, ni izpolnjen pogoj za izvedbo javnega naročila, posledično tudi ne bo mogoče 
izbrati ponudnika do konca novembra tega leta, kar pomeni, da bomo po vsej verjetnosti 
izgubili že pridobljena sredstva s strani države v višini 276.000,00 EUR. Gasilsko vozilo 
za gašenje in reševanje iz višin je za varnost naših občanov velikega pomena in kot 
prednostni nakup tega vozila je potrdilo tudi poveljstvo javne gasilske službe Mestne 
občine Nova Gorica.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Z vsebino amandmaja se tudi sam strinjam, ampak formalno gre za neko napako oziroma 
neko nepravilnost, tako, da ga bomo popravili oziroma bomo predlagali amandma, ki bo 
korekten ampak z istim ciljem. Bom prebral takoj, ko mi sekretar to dobi.  
 Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Rebalans predvideva znižanje skoraj na vseh postavkah pri kulturi. Izgovor je sicer 
COVID, vendar vemo, da je bila večina javnih zavodov ravno tako zelo dejavnih v času 
karantene in dejansko so dobili za nagrado potem zmanjšanje proračuna. Tudi 
prerazporeditev sredstev za določene druge stvari, ampak o tem bomo razpravljali 
verjetno kasneje, bi se lahko jemale iz drugih postavk.  
 Me pa zanima še nekaj. Prej sem prebrala na spletni strani Primorskih novic o 
tigrastih komarjih, ki se predvidevajo sredstva v rebalansu, ampak iz članka  Primorskih 
novic pa piše, da bomo občani sami to financirali. Tako, da ne vem. Na svojo svetniško 
pobudo sem takrat dobila odgovor, da bo to urejala občina skupaj z Vodovodi in 
kanalizacijo. Očitno ste me žejno pripeljali čez vodo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ta prispodoba je bila nepotrebna. Gledam zadaj, če je kdo, ki bi lahko to pojasnil.  
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD): 
Na postavki 08003 - program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe, tu 
so aktivnosti vezane na monitoring učinkovitih ukrepov za zatiranje tigrastih komarjev, 
medtem pa se bo z drugo proračunsko postavko financiralo 20.000,00 EUR za zatiranje 
tigrastih komarjev. Tako, da ne poznam, da bi morali sami prebivalci financirati. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Pri tisto »sami prebivalci« gre za to, da je treba simultano poskušati vse stoječe vode, ki 
niso žive, se pravi, ki nimajo nekega življenja noter, žab, rib in podobno na isti način 
tretirati. Vodovodi in kanalizacija lahko pridejo do določenih peskolovov, tam kjer je 
največje gojišče komarjev, ne morejo pa pridreti do vseh zasebnih podobnih lokacij, kjer 
se lahko komarji gojijo, zato imajo možnost občani, da sami prispevajo pač s svojim 
angažmajem k temu, da smo temeljiti pri izkoreninjenju komarjev. Ali sem prav povedal 
vodja kabineta Gorazd Božič? Ravnokar sem pojasnil o komarjih, drži. Dobro.  
 Ali imate repliko? 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Potem bi pa prosila, da kadar podate izjave za javnost, da je to potem tudi nedvoumno 
zapisano v medijih. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Vodja kabineta.  
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Gorazd Božič, vodja kabineta župana: 
Izjave za javnost mi uradno še nismo dali. Danes smo imeli novinarsko konferenco in 
sedaj kar pišejo, ne vem, izjava za javnost še bo oddana. Ne morem pa govoriti za to, kar 
novinarji napišejo, upam, da res ni tu prišlo do nekih lapsusov.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K razpravi se je prijavil svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Podal bom mojo osebno oceno na sam rebalans proračuna. Pri samem proračunu je 
videti, da se ključni projekti v občini zamikajo. Razlogov je verjetno več, upravičenih, 
lahko določeni neupravičeni. Če samo omenim te ključne, čeprav potem imamo nek 
amandma, lahko rečem, da sem vesel, da ste podpisali pogodbo za pokriti bazen, 
investicija se delno premika v naslednje leto. Vrtec Grgar milijon, se pravi, da to ni razlog 
sedaj, da se predvideva manjša sredstva v proračunu, ampak mislim, da je tu razlog, ker 
ni dokumentacije. Se pravi, da v investicijo se ne da iti.  
 Premaknil se je kar za dobrih pol milijona strošek Skupnostnega centra, ki se 
ravno tako sedaj že obnavlja. Skrbi me malo Poslovna cona Kromberk, kjer se umika pol 
milijona, po drugi strani sem pa prav včeraj prebral novico, da je vlada sprejela prioritetni  
projekt za čas krize COVIDA. Žal, kar je bila tudi naša svetniška pobuda, da bi 
Cankarjevo naselje začeli urejevati, v to je bilo ogromno vloženega truda, sedaj se umika 
dobrih 300.000,00 EUR. Vem, da so to lastna sredstva, ampak takrat je bilo mišljeno, da 
bi to bila financirana s strani CTN sredstev, nekaj kolesarskih poti se, kot je bilo že 
omenjeno Ozeljan–Kromberk.   
 Kar me tudi žalosti je, da se zmanjšujejo sredstva za investicije v oskrbe z vodo. 
Namreč, če se prav spomnim, so bile obljube, do vsake hiše bomo vodovod pripeljali.  
 Škoda, da ste participativni proračun umaknili in kot je rekel tudi že Anton Harej, 
mislim, da bi morala občina, če se hočemo resno spoprijeti s turizmom, več denarja v 
proračunu nameniti za turizem kot tudi sam Zavod za turizem. Če primerjamo druge 
občine, če imam pravo informacijo, Občina Brda namenja skoraj pol milijona za turizem v 
njihovi občini. Vemo pa kakšna je velikost naše občine. 
 Seveda se pa na drugi strani povečujejo postavke, bom rekel v tej hiši. Če samo 
dam en primer. Ko sem sam napisal na socialno omrežje, da bi lahko v proračunu dobili 
4.000,00 EUR dodatnih sredstev za cepljenje za klope, katerega izvaja zdravstveni dom,  
je bilo nekako rečeno: »Aleš, ali ne vidiš, da je treba varčevati.« Recimo, da varčujemo.  
Pogledamo pa v rebalans in vidimo dodatnih 10.000,00 EUR za računalnike, 45.000,00 
EUR za programsko opremo. Sedaj sam ne razumem, to varčevanje je samo za tiste, ki 
smo izven te stavbe in za to stavbo ne velja, konec koncev je tudi župan sprejel sklep, 
kjer je bilo naročeno, da zavodi morajo pripraviti rebalanse in znižati stroške. Mislim, da   
so nekateri zavodi to naredili oziroma lahko rečem smo naredili, tu pa tega varčevanja v 
hiši ne vidim. 
 Seveda, da ne bodo same kritike lahko rečem tudi dve pozitivni stvari, ki jih vidim 
v temu rebalansu proračuna. Prva je ta, da se je župan nekako dogovoril z drugimi 
župani, da rešimo staro zgodbo VIK-a, se pravi, da bomo pokrili dolg z odkupom zemljišč.  
Druga stvar, ki pa se mi zdi zelo pomembna in tu bi pohvalil podžupanjo Damjano 
Pavlica, ki je dala pobudo na prejšnji seji, da se odkupi infrastrukturo v industrijski coni 
Kromberk in ste v proračun dali en milijon, kar je zelo spodbudno in sem tega dejanja in 
te pobude svetnice oziroma podžupanje zelo vesel. 
 Skratka mislim, da smo na določenih stvareh krčili predvsem zaostale, konec 
koncev, če se spominjate, ko smo sprejemali proračun, zakaj je tak velik znesek za plače, 
povečanje, je bilo rečeno, zato, ker bomo izvajali dodatne investicije. Sedaj se te ključne 
investicije premikajo. Tako, da sem pričakoval, da bi morda vseeno lahko bila ena 
zaposlitev manj na občini, ampak proračunska postavka je ostala ista. Mislim, da bi bilo 
prav, da bi tudi hiša pogledala, kje se da kot sama hiša kaj privarčevati in morda dati 
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kakšnemu društvu. Vemo, da se po tem amandmaju tudi govori o krčenju sredstev za 
kulturo, kot je že rekla svetnica Andrejka, tako, da bi v bodoče res prosil, da če že gremo 
v varčevanje, bodimo vsi v istem košu in varčujmo vsi skupaj.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Glede na to, kako hitro je prišla prijava za repliko, še preden je Markovič uspel govoriti, 
predvidevam svetnik Kosmačin, da ste hoteli razpravljati.   
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Ne. Hotel sem samo vprašati in bi prosil odgovor. Konkretne stvari sem povedal, 
konkretne številke in mislim, da je kapaciteta občinske uprave prisotna. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Smatram to za proceduralni predlog. Uprava, upam, da si zapisujete in bom dal potem 
besedo, da svetnicam in svetnikom potem odgovorite. Sproti. Dobro, po skupkih prosim. 
Ali bi raje na koncu? Vsa vprašanja, ki so bila do sedaj, prosim, če jih lahko pojasnite 
oziroma odgovorite.  
 Medtem bi pa samo komentiral Cankarjevo naselje. Kot smo že večkrat pojasnili, 
s CTN sredstev verjetno tu ne bi uspeli po črpati tako, kot je bil projekt zastavljen oziroma 
v fazi, kot je bil pripravljen. Pripravljen je bil zelo pomanjkljivo in na tak način, da bi ne 
mogli priti do ustrezne dokumentacije in do izvedbe v rokih, kot jih predvidevajo pravila 
evropske komisije, zato smo se odločili, da raje ostanemo na varni strani in sofinanciranje 
premaknemo na druge projekte CTN.  
 Prosim direktorica. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Upam, da smo si vse zapomnili. Če začnem z g. svetnikom Harejem glede Vodovodov in 
kanalizacije. Pri Vodovodih gre za zemljišče, ki ni naše, je od Vodovodov. Po zakonodaji 
se nam lahko zgodi, da smo v bistvu lastnik samo infrastrukture, nismo pa zemljišča in če 
pride do kakšnega neljubega dogodka, kar pomeni, da smo lahko izgubili tudi stavbe na 
zemljišču. Tako, da opravljamo tiste zadeve, ki bi morale biti že urejene leta nazaj. 
 Glede zemljišč, g. Kosmačin, kadarkoli občinska uprava kupuje, ali prodaja, vedno 
gre za opravljanje glede na podlagi cenitev, ki jih izvajajo pooblačeni cenilci. Ali ste nas 
še kaj spraševali? Tega vašega vprašanja si nisem zgleda zapomnila. Ali ga lahko samo 
ponovite? 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Pri številkah sem decidirano točen in jasen. Opredelil sem se izključno samo na dve 
postavki, ki sta vidni iz letala dol. Da ne bom rekel kaj grdega. Samo dve in samo to bi 
prosil in nič drugega. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dajte se prosim osredotočiti na koncizne zadeve in ne na… 
 
Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine:  
Sedaj nisem točno razumela tega vprašanja. V planu imamo odkupe parcel, ki so 
kategorizirane občinske ceste. Parcele kupujemo na podlagi cenitev sodno zapriseženih 
cenilcev po cenah, ki nam jih oni postavijo. Kjer se kupuje, lastnik ponudi parcele po 
določeni ceni. Občina se lahko odloči, ali kupi po tej ceni, ali ne kupi. Kadar gre za 
vprašljive zadeve, tudi sami naročimo dodatno cenitev, da preverimo, ali je res ta cena, ki 
jo on ponuja primerna, da občina odkupi ta zemljišča.  
 Konkretno pri parceli pod zap. št. 6 je kategorizirana občinska cesta, v planu je za 
odkup, izvedbe še ni bilo, Kitcom je v izvajanju. Tu kot sem razumela je bilo vprašanje, 
zakaj parcele nismo odkupili na dražbi, ki je bila enkrat prej. Odločitev pač je bila, da je 
ne odkupimo. Jaz kot služba, ki izvajamo te zadeve, ne morem odgovarjati na vprašanje, 
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zakaj je nismo kupili takrat, ko je bila dražba, sedaj, ko je v procesu odkupa, je bila 
narejena cenitev, s to cenitvijo smo se strinjali in izvajamo odkup. Ni pa še zadeva 
zaključena. 
 Iz vašega vprašanja sem razumela to, če je še kaj drugega predmet vprašanja, 
pa... 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim, če lahko odgovorite še na druge. Ne bomo dopuščali dialoga, ker smo lahko tu 
do večera. Prosim, nadaljujte. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Glede postavke 07338 Ozeljan ne gre za opustitev, ampak gre za časovni zamik. Tam se 
bo izvedla dokumentacija. Tudi sam razpis se zamika in dokler nimamo zagotovljenih 
sredstev v bistvu tudi do realizacije ne more priti in napoved je, da bo razpis konec leta.  
Cel rebalans in tu je delno odgovor že svetniku Markočiču, je delan z logiko, kaj je najbolj 
gotovo oziroma resnično realno, da bo prišlo do izvedbe. Seveda kadar dajemo sedaj že 
rebalans, potem se bo sodila tudi realizacija. Kot vem, smo že zadnjič obravnavali, 
realizacija pomeni plačani računi, se pravi, da tudi zadeve, ki bodo v decembru speljane, 
bodo že v naslednjem letu. Tudi iz tega izhajajo že zamiki. Vsi vemo, da se je marsikaj 
sedaj za tri mesece zamaknilo in zaradi tega smo potem tudi še enkrat šli skozi in 
ocenjevali časovne zamike v sami izvedbi. 
 Ne pa opuščamo investicij. Vse investicije se gleda, da se jih res zamika, ne pa 
opušča, ker je s tem tudi sigurno spodbuda gospodarstvu in pač vsem s tem vpletenim. 
Tako, da glede Vrtca Grgar smo že pojasnili, gre v bistvu za zamik realizacije projekta.  
Glede gradbenega dovoljenja. Še vedno govorimo o gradbenem dovoljenju za 
infrastrukturo in vemo, da ga še nimamo in do takrat je tako ali tako tudi nemogoče gor 
zidati. 
 Poslovna cona se zamika. Dosegli smo, da se je uvrstila na državno priznane 
pomembne projekte za državo, kar pa pomeni, da gre za odpravo ovir. Tisti zakon 
predvideva odpravo ovir za pridobitev dokumentacije. Ne gre za neke finančne 
spodbude, kar pomeni, da nam bo to v veliko pomoč pri sami izvedbi glede na to, da se 
nam je ustavilo na ARSO, tako, da je sploh resničnost izvedbe sedaj veliko bolj verjetna 
kot je bila prej, glede na to, da gradbenega še nimamo, čeprav je bilo rečeno, da je že 
zdavnaj pridobljeno. 
 Participativni proračun se zamika. Kar je glede na samo situacijo zmanjšanje 
prihodkov razumljivo, da se zamika tisto, kar ni sofinancirano. Participativni proračun je 
pač iz lastnih sredstev in je zelo odgovorno, da verjetno sedaj se ne obljublja nekaj, ker 
ne vemo kako bo s prihodkovno stranjo. 
 V bistvu je bil predlog rebalansa v tem, da kar je sofinancirano, se skuša ohraniti 
in ohraniti tudi vse investicije in samo zamikati. Kot je napovedala že kolegica na začetku, 
to je pač neka ocena, ki je sedaj nekako tako ali tako šele neko ugibanje. Kaj bo prineslo, 
bomo videli z jesenjo. Videli bomo tudi, če se slučajno pojavi drugi val, tako, da se je 
sedaj delalo nekje med optimizmom in pesimizmom, kaj bo pa pokazalo naprej, bomo 
videli in takrat se bo lahko pač sprejemalo in umeščalo investicije, ki so iz lastnih 
sredstev. Mogoče se bo časovni zamik spet spremenil v boljše, da pridejo letos v kolikor 
bo sredstev več, kot je  bilo predvidenih. 
 Glede varčevanja na upravi. Gre za računalnike, ravnokar smo bili priča situaciji 
COVID-a, ko je bilo nekako  napoteno, da naj bi usmerjali in zagotavljali delo na domu. 
Če imaš v hiši samo stacionarne računalnike, je ta zadeva nekako neizvedljiva. Tako, da 
so računalniki vsi že precej stari in mislim, da se tudi ni nič kaj povečevalo, ampak gre za 
čisto izvedbo in nekako ukrepe, ki bodo mogoče služili, če se pojavi situacija, kot smo jo 
imeli sedaj, ko dejansko nismo imeli niti komu dati računalnika za delo od doma, razen 
nekaj, ki so jih imeli od projektov. 
 Glede programov. Gre za zastarele programe, ki ni več nadgradnje. Dobavitelji, 
kjer imamo Jantar in Spis, ne zagotavljajo več posodabljanja sistemov. Mislim, da smo 
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glede informacijske podpore ena slabše opremljenih občin. V  kolikor se želi zagotavljati 
boljšo in hitrejšo storitev, bi se tudi s tem sčasoma lahko pojavila potem manjša potreba 
po sami fizični obdelavi podatkov, mislim, da ni tu nekih presežkov, gre za čisto 
optimizacijo dela in zagotavljanje boljše storitve.  
 Drugih vprašanj pa za enkrat nisem še zasledila. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Nadaljujemo z razpravo. Svetnik Aleš Dugulin. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Govorimo o proračunu 35.200.000,00 EUR. To ni majhen proračun, je tako župan. 
Postavil vam bom eno vprašanje, da boste s prve roke odgovorili, ali bo ali ne bo Vrtec 
Grgar šel drugo leto.  
 Gospo podžupanjo Pavlica, ki prihaja iz ene največje koalicijske stranke, pa bom 
vprašal, kako vidite stvar, da je veliko sredstev okrnjenih prav na račun podeželja in ali 
bomo na podeželju imeli razvoj ali ne. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Najprej Vrtec Grgar. Vrtec Grgar je med županovimi prioritetami iz več razlogov. Prvi je 
seveda ta, da je Vrtec Grgar kot stoji danes neprimeren za svojo dejavnost, zato je nujno, 
da Grgarju omogočimo spodoben vrtec. Drugo, Grgarci so jasno izrazili željo in prioriteto, 
to je velika investicija, prav je, da se v to investicijo gre. Tretjič in nezanemarljivo je to tudi 
del strateškega razvoja občine, namreč podeželje, ki je hitro dostopno do vseh ugodnosti 
mesta, je tisto, ki je vedno bolj atraktivno za priseljevanje in v Grgarju poleg vrtca 
načrtujemo tudi knjižnico in se zelo trudimo, da bo prišlo do stanovanjske investicije, neke 
malo bolj številčne, še v tem mandatu.  
 Sedaj pa tako. Krajevnih skupnosti je veliko in danes slišimo, da Grgarcem to ni 
dovolj oziroma svetnici iz Grgarja, da bi radi še avtobusno postajo. Tu bom nekje izrazil 
svojo podporo avtobusni postaji, seveda, ampak mislim, da avtobusna postaja je v luči 
vseh teh projektov, ki se bodo tam odvijali in v luči tega, da imamo 19 krajevnih 
skupnosti, morda takšen projekt, ki počaka še kakšno leto. Dajmo se osredotočiti na tiste 
zadeve, ki so res nujne in prinašajo neke strateške prispevke k razvoju občine in 
Trnovske in Banjške planote.  
 Sedaj pa dajem besedo še izzvani podžupanji. Prosim. 
 
Damjana Pavlica, podžupanja: 
Tudi sama izhajam iz Krajevne skupnosti Šempas. Vidim velike potrebe v Šempasu, tudi 
mi bi radi imeli zdravstveni dom, knjižnico, bom rekla tudi za starejše krajane, da bi se kaj 
naredilo, kanalizacijo. Potreb je veliko. Sedaj smo se v tem proračunu pač spravili v tak 
okvir, da smo lahko te zadeve, kar smo jih naredili z rebalansom, pač pripravili.  
 Mislim pa, da so krajevne skupnosti bistvenega pomena. Mi smo predlagali tudi, 
da se pripravi odlok, ki bo skrbel za obnovo vaških jeder. Prav jaz sem to predlagala in 
tam bomo lahko koristili tudi nekatera sredstva, tako, da ne čakamo, ker mislim, da so 
krajevne skupnosti zelo pomembne tudi za turistični razvoj.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razvoj podeželja ni bil zapostavljen. Na primer kmetijstvo, ki se odvija izključno na 
podeželju, je ohranilo svojo postavko v celotni obliki. Razpis bo šel v takšni obliki naprej 
tudi zato, ker skozi razpis za investicije v kmetijstvu pomagamo kmetom premostiti 
težave, tudi oni so bili prizadeti od te kritične situacije.  
 Nadaljujemo razpravo in besedo ima svetnica Zavadlav Ušaj. 
 
Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Sama seveda pozdravljam celoten proračun predvsem zaradi tega, ker je ohranil 
bistvene investicije, kajti kazalo nam je zelo slabo glede na izpad proračunskih prihodkov.  
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 Vseeno bi pa vprašala, ker sem videla, da je zmanjševanje pri proračunski 
postavki na Erjavčevi ulici, kjer naj bi bil ta dnevni center oziroma Hiša dobre volje, kako 
sedaj naprej s to investicijo. Ali je uprava dobila kakšne druge rešitve oziroma, ali so 
stekli pogovori z Domom upokojencev? Hvala. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Bomo zbrali, če bo še kaj vprašanj. Razpravo nadaljujemo, in sicer razpravlja svetnik 
Gabrijel Fišer. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Na tem mestu bi pokomentiral v bistvu ta rebalans proračuna. Moram reči, da pač v  
okviru stanja in razpoložljivih sredstev ga podpiram. Podpiram to.  
 Mislim, da je imela  uprava eno zahtevno nalogo, ki jo je dobro opravila in to je ta, 
da ohrani na nek način eno razvojno naravnanost tega proračuna in da ohrani tiste 
projekte, ki so sofinancirani in tiste ključne z lastnimi sredstvi. Tu bi izpostavil Vrtec Grgar, 
izpostavil bi tudi gradnjo pokritega bazena, ki se bo kmalu začela.  
 Kar se tiče participativnega proračuna, moram tudi sam reči, da mi je seveda žal, 
da se ta stvar ne bo izvedla, sem pa prepričan, da se bo v bodoče in je boljše, da je 
dobro pripravljen, da se naredijo še kakšne izboljšave in se izvede potem to v izboljšani 
obliki. Da se pa nekatere zadeve zamikajo zaradi izpada proračunskih prilivov, temu se 
pa na žalost ni mogoče izogniti. 
 Sedaj bi mogoče še izkoristil to priložnost in bi še pokomentiral ta predlagani 
amandma o avtobusni postaji Grgar. O tem je bilo v bistvu res lani izglasovano na 
participativnem proračunu, vendar se je potem ugotovilo, da pač tista sredstva niso bila 
zadostna in se je potem ta stvar nekako preložila za en nedoločen čas. Seveda nikakor 
ne morem reči, da se s to zadevo ne strinjam, pač ne moreš v bližini šole, vrtca in v kraju, 
kjer se planira stanovanjske investicije v bistvu nasprotovati varni avtobusni postaji. Je pa 
verjetno oziroma sigurno res, da je pač realno stanje tako, da bo ta zadeva morala po 
mojem mogoče malo počakati in mislim, da je razlog za to, da malo počaka tudi nekako 
opravičljiv oziroma razumljiv.  
 Glede tega zmanjševanja sredstev za kulturo. Mislim, da je dobro argumentiral 
vodja kabineta, ki je pač povedal, da so se ta sredstva zmanjšala v soglasju z javnimi 
zavodi in to pač samo za tisti čas, ko pač prireditev ni bilo. 
 Tako, da bom ta rebalans proračuna podprl in upam, da bodo te investicije, ki so 
planirane, tudi uspešno šle naprej.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko na svetnika Fišerja ima svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
V bistvu bo bolj vprašanje. Vedno poslušamo, zadnjič glejte razvojno naravnan proračun. 
Zanima me, če mi lahko kdo pove oziroma svetnik kolega Gabrijel Fišer, katera postavka 
v proračunu ni razvojno naravnana. Namreč, v proračunu vsaka postavka nekaj pomeni 
za nek razvoj. Mislim, da govoriti razvojno naravnan proračun ali ne razvojno naravnan je 
zgolj neka besedna igra. Zame je vsaka proračunska postavka razvojno naravnana, ker 
potem je boljše, da je ni noter.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnica Kokoravec. 
 
Svetnica Petra Kokoravec: 
Še enkrat se moram oglasiti na temo avtobusne postaje v Grgarju. Gre za vzpostavitev 
avtobusne postaje v Grgarju, avtobusnega postajališča sploh nimamo. Avtobus ustavlja 
na glavni cesti in otroci tam skačejo čez cesto, ki je najbolj prometna za celotno našo 
Trnovsko-Banjško planoto. Postajališče je nujno urediti, ker je ta prehod izjemno nevaren. 
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Otroci tam prečkajo cesto v času največjih prometnih konic in mislim, da si ne moremo 
privoščiti, da se tam komu kaj zgodi. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Izzvani svetnik Fišer. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Bil sem izzvan. To vprašanje je tako široko zastavljeno, da bi težko sedaj podal neko 
argumentacijo. Mislim tudi, da nisem pravi naslov, sem naslov, da bi komentiral proračun. 
Komentiral. Prestavila ga je v bistvu uprava.  
 Bi pa vseeno rekel, da zame razvojna naravnanost proračuna pomeni to, da se v 
njem izvajajo projekti, ki imajo v bistvu neko planirano dolgoročno pozitivno posledico. To 
pomeni stanovanjske investicije, investicije v turistično in gospodarsko infrastrukturo, kar  
lahko dolgoročno pomeni pozitivno družbeno in gospodarsko sliko v mestni občini. Tako 
vidim razvojno naravnanost tega proračuna.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Maja Erjavec. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
Torej tudi po moji oceni je uprava in vodstvo Mestne občine Nova Gorica naredila veliko 
delo. Ko vas poslušam, se mi zdi, kot da se še nismo zavedali velikega izpada na 
prihodkovni strani proračuna mestne občine in naša dolžnost je čim bolj smotrno in v 
dobrobit vseh občank in občanov prilagoditi se razmeram, ne glede na nabiranje vaših 
političnih točk.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Dolenc. 
 
Svetnik Egon Dolenc: 
Osebno bom predlog odloka o rebalansu podprl, in sicer iz tega vidika, ker smatram, da 
ste obdržali pomembne projekte in ti projekti morajo iti obvezno naprej. Bom pa tudi 
podprl amandma odbora za socialno varstvo in zdravstvo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Kosmačin. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Repliciral bi gospe Erjavčevi, ki pravi, da je naravnan. Samo dve postavki sem omenil, 
ker je 30.000,00 EUR neracionalnih. Ne vem, kako je pa vse ostalo racionalno.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravljavcev ni, zato dajem besedo še upravi, da odgovori, kar je še ostalo 
neodgovorjenega in pojasni, kjer je potrebno pojasnilo. Direktorica Maja Grapulin 
Vadjunec, izvolite. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Mislim, da je ostala neodgovorjena samo Erjavčeva 39. Želja je bila, da bi se Dom 
upokojencev prijavil na razpis države. Lokacija na katero se je želelo ta dnevni center 
prijaviti, je bilo zaradi prostorskih aktov nemogoče uskladiti z zahtevanimi pogoji razpisa, 
na katere so se pač oni želeli prijaviti. Zato bo tudi na naslednji seji predlog uprave, da se 
pač mestni svet izreče, kaj in katere vsebine bodo na tej lokaciji v naprej mišljene, za kar 
je potrebno odločiti s sklepom, ki ga je mestni svet sprejel pred dvema oziroma je že kar 
nekaj let nazaj. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ker ni več razpravljavcev, predlagam, da gremo čez amandmaje. Se pravi, glasujemo 
amandma po amandma. Zelo jasno vam bom prebral amandmaje, če ni jasno, prosim, 
dvignite roko, proceduralno ga bomo pojasnili. Pomembno je, da vemo o čem govorimo 
oziroma o čem glasujemo.  
 Najprej predlog amandmaja odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki smo ga že 
slišali, prebrala ga je predsednica in ga prebiram še enkrat.  
 Proračunska postavka 10224 Dnevni center za starejše občane se zmanjša 
za 10.000,00 EUR. V Načrtu razvojnih programov se pri projektu OB084-19-0026 
Dnevni center za starejše občane lastna sredstva v letu 2020 zmanjšajo za 
10.000,00 EUR, v letu 2021 se lastna sredstva povečajo za 10.000,00 EUR. Vrednost 
celotnega NRP projekta ostaja nespremenjena. 
 Proračunska postavka 10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu se 
poveča za 10.000,00 EUR. V Načrtu razvojnih programov se pri projektu OB084-15-
0001 Nakup vozila za Center za pomoč na domu lastna sredstva za leto 2020 
povečajo za 10.000,00 EUR. Torej omogočamo sredstva, ki se namenjajo za nakup 
dodatnega vozila v višini 10.000,00 EUR. V skladu s tem se uskladi Načrt ravnanja s 
premičnim premoženjem MONG za leto 2020, o čemer bomo glasovali po odloku. Ali je 
jasno o čem glasujemo? Dobro. Dajem predlog amandmaja na glasovanje. Glasovanje 
teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 29 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
Amandma je bil sprejet. 
 
Prehajam na naslednji amandma k predlogu rebalansa proračuna MONG za leto 2020. 
Amandma ima zelo dolgo besedilo. Dobili ste ga na mizo, to je tekst, ki je predlagan s 
strani uprave in je naslovljen amandma številka 1. Med drugim gre za premik sredstev za 
gradnjo bazena v letošnjem letu, saj smo uspeli s procedurami izbire izvajalca prej, kot je 
bilo načrtovano, zato bomo tudi več sredstev porabili v tem letu.  
 Dajem na glasovanje predlog amandmaja. Sprememba NRP projekta 
OB084–13-0118 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica - 
izgradnja pokritega bazena je sledeča: 

 V letu 2020 se  proračunska postavka  10169 Optimizacija in aktivacija 
površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena (kto 420401) 
poveča za 400.000 EUR. 

 Povečajo se prejeta sredstva iz državnega proračuna (kto 740001) za 64.000 
EUR. 

 Povečajo se prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
EU (kto 741201 ) za 256.000 EUR. 
 

 V letu 2020 se zmanjša proračunska postavka 06035 Energetska prenova 
enote nepremične kulturne dediščine za 60.000 EUR. 

 V letu 2020 se zmanjša proračunska postavka 10014 Akcije v kulturi – 
Goriški muzej za 20.000 EUR. 
 
Za leto 2021 se OB084–13-0118 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka 
Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena  v letu 2021 uskladi na naslednje zneske: 

 Višina lastnega vira za izvedbo se zniža za 80.000 EUR, 
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 višina vira financiranja iz državnega proračuna se zniža za 64.000 EUR 

 višina vira financiranja iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU se 
zniža za 256.000 EUR. 
Vrednost celotnega NRP projekta ostaja nespremenjena. 
 

Za leto 2021 se OB084–20-0004 Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi,  
v letu 2021 uskladi na naslednje zneske: 

 Višina lastnega vira za izvedbo se v letu 2021 poveča za 60.000 EUR. 
Vrednost celotnega NRP projekta ostaja nespremenjena. Glasovanje teče.  
 
Od 30 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, 
Petra Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Gabrijel 
Rijavec, Simon Rosič, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, 
Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
Amandma je bil sprejet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Imam vprašanje. Ali na amandmaje ni razprave? O tem amandmaju nismo še razpravljali 
in prav je, da je razprava o amandmaju.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Amandmaji so bili podani in vse amandmaje, ki so bili podani s strani uprave, je 
obrazložitev podala kolegica z uprave. Ali drži?  
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD):  
V sklopu predstavitve proračuna sem podala tudi, da bo dal župan amandma za 
spremeniti dinamiko poteka investicije bazen. Podrobneje vam pa lahko predstavim, če 
želite. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ne, predstava je bila. O tem amandmaju se ne razpravlja.  
 Prehajamo na glasovanje k amandmaju številka 2, kot ste ga dobili na mizi. To je 
amandma, ki ga podajam sam, ampak je identičen, kot je bil predlog amandmaja svetnice 
Mirjam Bon Klanjšček z eno tehnično razliko. Svetnica, če se strinjate, se pridružite vi k 
temu amandmaju in potem ste tudi vi sopredlagateljica in potem umaknemo ta vaš 
amandma. Tudi ta amandma je bil predstavljen. Gre za nakup gasilskega vozila - lestev.  
 Torej glasujemo o amandmaju, ki ga imate pred seboj pod številko 2. V 
Načrt razvojnih programov 2020-2023 se v področje 07 Obramba in ukrepi ob 
izrednih dogodkih v podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje 
in pomoč doda nov projekt Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila- avtolestev in 
se v letu 2021 zagotovi sredstva v višini 180.000,00 EUR iz lastnih proračunskih 
sredstev. Glasovanje teče. 
  
Od 28 svetnikov jih je 24  glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, 
Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Valter 
Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
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Amandma je bil sprejet. 
 
Potem imamo amandma svetnice Kokoravec, ki ga je predstavila med razpravo in smo o 
njem tudi razpravljali in ga torej prebiram še enkrat.  
 Predlagamo amandma na Načrt razvojnih programov - NRP za obdobje 2020-
2023, ki se obravnava na današnji seji mestnega sveta MONG, in sicer v Načrtu 
razvojnih programov - NRP za obdobje 2020-2021 se v področje 13. Promet, prometna 
infrastruktura in komuniciranje v program 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest doda nov projekt Izgradnja postajališča Grgar in se v letu 2021 zagotovi 
100.000,00 EUR iz lastnih proračunskih sredstev. Obrazložitev je bila tudi podana. 
Glasovanje o amandmaju teče.  
  
Od 29 svetnikov jih je 9  glasovalo za, 14 proti. 
ZA so glasovali:Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Petra Kokoravec, 
Jožef Leban, Aleš Markočič, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI so glasovali: Pavlica Damjana, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Tina Krog, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Simon 
Rosič, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Amandma ni bil sprejet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj smo amandmaje dali skozi in bomo glasovali o odloku kot celoti s sprejetimi 
dopolnili. Glasujemo kar v drugem branju, ker smo tako prekvalificirali glasovanje. 
 Dajem na glasovanje predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2020 s sprejetimi dopolnili. Glasovanje teče. 
 
Od 30 svetnikov jih je 21 glasovalo za, 4 proti. 
ZA so glasovali: Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, 
Tina Krog, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, 
Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
PROTI so glasovali: Petra Kokoravec, Aleš Markočič, Marko Tribušon, Ana Zavrtanik 
Ugrin.  
Odlok je bil sprejet. 
 
Sedaj moramo pa glasovati še o spremljajočih dokumentih, in sicer ste v gradivu dobili 
tudi predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2020.  
 Odpiram razpravo na ta sklep. Postopkovno ima Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Mislim, da so to sestavni deli proračuna oziroma rebalansa in s tem, ko smo sprejeli 
rebalans oziroma odlok o proračunu, smo sprejeli tudi ravnanje, pridobivanje, 
razpolaganje in ne vem kaj še. Sicer bomo tu lahko do jutri, če začnemo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Gre za dva spremljevalna dokumenta in sekretar mestnega sveta sugerira, da je prav, da 
glasujemo o vsakem posebej. Če ni razpravljavcev… 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Župan, sprašujem vas, če sedaj pa mestni svet ne sprejme teh dokumentov, katerih 
boste sedaj predlagali glasovanje, kaj se bo zgodilo. 
 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta: 
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Svetnik Vodopivec, ta dva dokumenta sta res sestavni del proračuna, vendar je prav, da 
o vsakem dokumentu tudi posebej glasujemo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Imate kakšno pojasnilo, ki dopolnjuje to, kar smo slišali. 
 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD): 
Kar je rekel g. Ljucovič, je res, ker dejansko je res sestavni del proračuna, kot govori g. 
Vodopivec, vendar je na podlagi zakonodaje res potrebno sprejeti še sklep posebej z 
nepremičnin in posebej s premičnim premoženjem. Tako pač je. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če ni razpravljavcev, dajem na glasovanje Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem MONG za leto 2020. Glasovanje teče. 
 
Od 29 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Tina Krog, Luka 
Manojlović, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Komel 
Sebastjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Potem imamo pa Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim premoženjem 
MONG za leto 2020, kjer je vključen že amandma še za en avtomobil, in sicer se 
spremeni končna vsota iz 58.000,00 EUR na 68.000,00 EUR. Dajem predlog na 
glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 29 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Tina Krog, Luka Manojlović, Oton Mozetič, 
Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Valter 
Vodopivec, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem zaključujemo točko o rebalansu proračuna in prehajamo na 6. točko. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

 Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega  
 gospodarstva Goriške za leto 2019 ter poslovnega in finančnega načrta 
 sklada za leto 2020 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K besedi vabim gospo Iris Podobnik, direktorico sklada. 
 
Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške 
Dober dan, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Javni sklad je v letu 2019 v okviru posojil 
za gospodarstvo podelil 1.097.924,00 EUR posojil. Od tega je bilo nakazanih 935.024,00 
EUR v letu 2019, razlika pa na željo posojilojemalcev v letošnjem letu.  
 Izvajali smo tri razpise, in sicer razpis za investicije v okviru katerega smo podelili 
805.950,00 EUR, razpis za mikro posojila, v okviru katerega smo podelili 89.074,00 EUR 
in razpis za razvoj poslovanja v okviru katerega je bilo dodeljenih 40.000,00 EUR. 
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 Glede investicijskih posojil v skupnem znesku 805.950,00 EUR je bilo 324.800,00 
EUR nakazanih posojilojemalcem v Mestni občini Nova Gorica, 159.400,00 EUR v Občini 
Brda, 30.200,00 EUR v Občini Kanal ob Soči, 56.800,00 EUR v Občini Miren-
Kostanjevica, 59.000,00 EUR v Občini Renče-Vogrsko in 175.750,00 EUR v Občini 
Šempeter-Vrtojba. 
 Skupna vrednost projektov, ki je bila izvedena s temi posojili znaša 1.562.691,00 
EUR, tako, da so bila v projekte vložena lastna sredstva v višini 756.741,00 EUR oziroma 
48 % celotne vrednosti projektov. 
 Kar se tiče namenskosti, je bil denar porabljen v višini 332.850,00 EUR za nakup 
poslovne opreme, 120.000,00 EUR za nakup poslovnega prostora, 200.000,00 EUR za 
gradnjo poslovnega prostora in 153.100,00 EUR za adaptacijo poslovnega prostora. Kar 
se tiče podjetij glede na njihovo dejavnost, so zelo raznolika. Prevladujejo pa podjetja iz 
pridelovalne dejavnosti kot že vrsto let. 
 Drugi razpis, ki smo ga izvajali, je razpis za razvoj poslovanja. V okviru tega 
razpisa dejansko spodbujamo razvoj novih izdelkov in pa prehod na nove trge. V okviru 
tega razpisa je bilo podeljeno eno posojilo v višini 40.000,00 EUR, in sicer posojilojemalki 
iz Občine Kanal ob Soči. Vrednost projekta, ki ga bo gospa izvedla, je 93.400,00 EUR, 
tako, da bo v bistvu v projekt vložila več kot 50 % lastnih sredstev. Ukvarja pa se s 
strežbo jedi in pijač. 
 Potem imamo še razpis za mikro posojila, v okviru katerega je bilo podeljenih 
89.074,00 EUR. 61.774,00 EUR je bilo dodeljenih posojilojemalcem v Mestni občini Nova 
Gorica, 20.000,00 EUR v Občino Šempeter–Vrtojba in 7.300,00 EUR v Občino Miren- 
Kostanjevica. 
 Skupna vrednost projektov znaša 148.471,00 EUR, lastna sredstva znašajo 40 % 
ali 59.397,00 EUR. Glede namenskosti je bilo to posojilo porabljeno v višini 19.300,00 
EUR za nakup opreme, to je približno 22 % in pa 69.774,00 EUR za nakup blaga, 
materiala, storitev in pa plač. Dejavnost posojilojemalcev je zelo raznolika.  
 V Mestno občino Nova Gorica je tako skupaj prišlo 400.547,00 EUR posojil, 
344.000,00 EUR iz naslova investicij in 61.774,00 EUR iz naslova mikro posojil. 
75.000,00 EUR se je porabilo za adaptacijo poslovnega prostora, 100.000,00 EUR za 
gradnjo, 120.000,00 EUR za nakup poslovnega prostora, 61.800,00 EUR za nakup 
poslovne opreme in 49.774,00 EUR za nakup blaga, materiala in storitev. 
 V preteklem letu smo izvajali tudi razpis za kmetijstvo, v okviru katerega je bilo 
podeljenih 310.100,00 EUR, od tega je 146.200,00 EUR šlo v Občino Brda, 27.000,00 
EUR v Občino Kanal ob Soči, 112.000,00 EUR v Občino Miren-Kostanjevica in 24.900,00 
EUR v mestno občino. 
 Skupna višina projektov, ki so bili izvedeni s tem denarjem, znaša 444.770,00 
EUR, se pravi, da so bila vložena lastna sredstva v višini 30 % vrednosti projekta oziroma 
134.670,00 EUR. 
 Kar se tiče namenskosti, je bilo 168.200,00 EUR porabljenih za nakup opreme, 
60.000,00 EUR za gradnjo poslovnega prostora in 81.900,00 EUR za obnovo trajnih 
nasadov. V mestno občino je prišlo 24.900,00 EUR posojil za kmetijstvo. Dobila sta jih 
dva posojilojemalca, oba sta denar porabila za nakup opreme. 
 Kar se tiče poslovnega leta, naj povem, da bilance vodimo po denarnem toku. 
Končali smo z znižanjem sredstev, in sicer v višini 194.212,84 EUR, 120.838,57 EUR je 
sledilo iz naslova namenskega premoženja oziroma to pomeni, da smo dali več kreditov, 
kot je bilo vračil v okviru koledarskega leta, 73.374,00 EUR pa je bilo iz naslova delovanja 
javnega sklada. Razliko smo pokrivali iz prostih denarnih sredstev in iz vplačil 
namenskega premoženja s strani občin ustanoviteljic. 
 Kar se tiče leta 2020, načrtujemo pripravo razpisov za gospodarstvo v višini 
1.300.000,00 EUR, in sicer bomo imeli v okviru razpisov za gospodarstvo pripravljene 
štiri razpise in pa še en razpis za kmetijstvo v višini 500.000,00 EUR. Skupna višina bo 
tako 1.800.000,00 EUR. Vse razpise bomo izvajali, dokler ne bomo podelili in tudi 
nakazali tega 1.800.000,00 EUR. 
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 V okviru razpisov za gospodarstvo smo okvirno 600.000,00 EUR namenili 
obratnim sredstvom, o teh razpisih bi vam več povedala v naslednji točki, da se ne 
ponavljam. Potem bomo imeli v okviru razpisov za gospodarstvo tudi razpis za investicije 
tako kot pretekla leta, v okviru katerih lahko posojilojemalci dobijo posojilo do višine 
100.000,00 EUR, doba vračila znaša devet let z možnim letom moratorija in pa seveda 
bomo izvajali tudi razpis za kmetijstvo, v okviru katerega lahko posojilojemalci pridobijo 
sredstva do višine 60.000,00 EUR in imajo odplačilno dobo šest let z letom moratorija.  
Kmetje lahko ta sredstva zaprosijo za nakup poslovne opreme, za obnovo trajnih 
nasadov ali pa za gradnjo.  
 Kar se tiče leta načrtujemo, da bomo leto končali z znižanjem sredstev v višini 
616.715,00 EUR, in sicer to je razdeljeno na 530.000,00 EUR iz naslova namenskega 
premoženja. Dejstvo je, da je pač ta epidemija vplivala tudi na vračila kreditov in smo 
deloma reprograme že izvajali, pričakujemo pa, da s tem še ni konec. Tako, da v bistvu ta 
razlika izhaja deloma iz tega naslova, poleg tega pa pričakujemo, da bodo tudi večja 
povpraševanja po naših posojilih. Kar se tiče delovanja, naj bi to vplivalo na zmanjšanje 
sredstev v višini 86.715,00 EUR. 
 Vse to se bo pokrivalo iz prostih sredstev, s katerimi sklad razpolaga. Glede na 
gospodarsko situacijo pa v letošnjem letu niso planirana vplačila namenskega 
premoženja s strani občin ustanoviteljic. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Dokumente so obravnavali odbori, in sicer odbor za gospodarstvo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je predlog sklepa obravnaval in na letno poročilo nima pripomb in 
predlagamo mestnemu svetu, da ga sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Drugi odbori tega niso obravnavali, zato odpiram razpravo. Direktorica, če sem prav 
razumel, s sprejemom tega odobravamo oziroma dajemo zeleno luč tudi za programe 
posojil, ki so namenjeni odpravi COVID. Lahko kaj več poveste, da vedo, o čem glasujejo 
svetniki. Potem bomo pri naslednji točki pa odprli tudi razpravo o tem. 
 
mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške: 
Tako je, tudi na to se daje zeleno luč oziroma na vsa posojila, ki jih bomo začeli izvajati v 
letošnjem letu. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravljavcev ni več.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica sprejme Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za 
leto 2019 ter poslovni in finančni načrt sklada za leto 2020. Glasovanje teče. 
 
Od 23 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Simon Rosič, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, 
Elena Zavadlav Ušaj.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Ker je ura 18.00, odrejam krajšo pavzo.  

Spoštovane svetnice in svetniki, nadaljujemo 16. sejo Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica, in sicer s točko 14. 
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14. točka dnevnega reda 

Občinski ukrepi za blaženje posledic epidemije COVID-19 za gospodarstvo 
kot tudi za občane Mestne občine Nova Gorica 
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Točka je bila izglasovana na prejšnji seji, in sicer je to točka o Občinskih ukrepih za 
blaženje posledic epidemije COVID-19 za gospodarstvo kot tudi za občane Mestne 
občine Nova Gorica. K besedi smo povabili strokovne sodelavke, najprej direktorico 
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, potem pa tudi strokovno sodelavko za 
gospodarstvo in poskušali bosta čim bolj nazorno in jasno predstaviti, na kakšen način je 
bila naslovljena ta kriza z vidika pomoči gospodarstvu.  
 Najprej dajem besedo javnemu skladu, saj bo ta imel tudi s tem, kar smo se 
odločili pri prejšnji točki, poglavitno vlogo pri naslavljanju tega problema oziroma pri 
reševanju posledic za gospodarstvo, ki jih je prinesla kriza COVID-19. Še morda 
uvodoma. Mi smo v taki obliki edina občina oziroma skupek občin, ki imamo takšen sklad. 
Se pravi, šest občin ožje Goriške regije ima takšen sklad in takega sklada identičnega kot 
je naš ni. Obstaja še ribniški sklad, ki je malo drugačen, ampak druge občine so morale 
zadeve neposredno iz proračuna reševati, medtem, ko imamo mi poseben instrument in 
ekipo, ki je za to usposobljena.  
 Direktorica, prosim, imate besedo. 
 
Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške 
V Javnem skladu smo za namene odpravljanja posledic epidemije COVID-19 in pa za 
ublažitev pripravili tri razpise, v okviru katerih lahko podjetja kandidirajo za obratna 
sredstva. Komu so ti razpisi namenjeni. Pri nas lahko kandidirajo mikro, mala in srednja 
podjetja. Ko govorimo o podjetjih, govorimo o gospodarskih družbah in o samostojnih 
podjetnikih. Na razpise se lahko prijavijo podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega 
mesec dni pred prijavo na razpis, sedež mora biti na področju občin ustanoviteljic sklada 
in vsaj eno leto in podjetja morajo biti v stanju pridobiti S.BON-1 z bonitetno oceno 7 ali 
manj. 1 pomeni oceno odlično, medtem, ko 10 so pa podjetja, ki tako rekoč že propadajo. 

Poleg tega bi opozorila še na to, da smo v primerjavi s preteklimi leti glede na 
situacijo iz kriterijev dali ven dejansko pogoj dodatnih zaposlitev. V preteklosti so 
posojilojemalci pridobili dodatne točke, v kolikor so se zavezali k dodatnim zaposlitvam. 
Ker je v okviru epidemije to nemogoče zahtevati, ker pravzaprav nihče od nas ne ve, 
kako se bodo zadeve odvijale, smo ta pogoj izločili. 
 Za ublažitev posledic epidemije COVID smo pripravili razpis v okviru katerega 
lahko podjetja kandidirajo za posojila, in sicer za stroške, ki so jim nastali od 1. 3. pa vse 
do 31. 8. 2020. S tem želimo doseči, da dejansko podjetjem pomagamo za pokrivanje 
stroškov, ki so jim nastali v času, ko niso poslovala in v času, ko se počasi postavljajo na 
noge. V kolikor bo prišel drugi val epidemije, potem bodo v bistvu veljala ravno tako 
pravila, da veljajo za upravičene stroške stroški, ki so nastali od prvega dne meseca, ko 
je bila uradno razglašena epidemija, pa do zadnjega dne tretjega meseca, ko je uradno 
razglašen konec epidemije.  

Stroški, ki jih podjetja lahko uveljavljajo oziroma za katera pridobijo posojila so 
nakup materiala in trgovskega blaga, so nakupi storitev, najem poslovnih prostorov in 
opreme in stroški plač. Stroški plač so upravičen strošek v celoti, ker v naslednjih razpisih 
kot boste videli, nimamo, posebej smo pa tu dali še poslovne prostore, ker nekdo, ki ni 
imel v najemu prostorov s strani javnih inštitucij, pač ni bil upravičen do plačila najemnine. 
Pri nas velja za vse razpise, da morajo pač posojilojemalci vložiti 25 % lastnega deleža. 
Posojila, ki jih lahko pridobijo v okviru tega ukrepa, znašajo od 4.000,00 EUR pa do 
20.000,00 EUR. Vsa posojila so brez stroškov odobritve in z obrestno mero 0. Doba 
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odplačila je tri leta, pri čemer se posojilojemalec lahko odloči in si vzame leto dni 
moratorija in potem odplača v dveh, ali pa začne takoj z odplačevanjem in odplača v treh 
letih. 

Vsa posojila, ki jih mi dajemo morajo biti tudi zavarovana, in sicer so zavarovana 
lahko pri zavarovalnici, lahko so z bančno garancijo ali pa z nepremičnino oziroma 
vpisom hipoteke. Običajno je strošek zavarovanja strošek posojilojemalca, v okviru tega 
ukrepa pa dejansko polovico stroškov krije sklad. 

V okviru mikro posojil, to je pač druga oblika razpisa, ciljamo dejansko na 
posojilojemalce kot so enoosebne družbe in pa samostojni podjetniki. Se pravi male 
organizacijske enote. Ti lahko pridobijo ravno tako posojila za pokrivanje obratnih 
sredstev, in sicer tu imamo pač nakup materiala in trgovskega blaga, nakup storitev, 
najem prostorov in opreme, pri čemer pa so stroški plač omejeni z višino kredita za 
katero posojilojemalec zaprosi in sicer v višini 50 %. Tudi na ta razpis ne more zaprositi 
samo za nadomestilo plač, ampak mora vedno v kombinaciji z ostalimi vrstami obratnih 
sredstev. 

Poleg tega imajo v okviru tega razpisa možnost tudi za manjše investicije. Sam 
razpis ima primerno višji znesek, in sicer lahko pridobijo posojila za 25.000,00 EUR in 
doba je tudi daljša, sicer imamo od treh do šest let. Stroške zavarovanja krije 
posojilojemalec v celoti, stroškov odobritve in pa obresti ni.  

Tretja oblika podpore je podpora poslovanja, to je pa dejansko podpora, ki je 
namenjena večjim podjetjem, ker tu lahko dobijo posojila v višini 100.000,00 EUR in 
ravno tako za obratna sredstva kot so material, plače, storitve, prostori in podobno. Tudi 
tu velja omejitev, da ne morejo kandidirati samo za plače, ampak vedno še v kombinaciji 
z drugimi vrstami obratnih sredstev. Ker so tu zneski višji, so tudi sami kriteriji za 
dodelitev strožji, in sicer imamo sicer SB7, vendar pa so še dodatni finančni kazalniki, ki 
jih zasledujemo, zato, da dobijo tisti minimalni prag točk, da jih obravnavamo dalje. Doba 
odplačila pri tem posojilu je tudi primerno daljša, in sicer je devet let. Lahko koristijo leto 
dni moratorija, ali pa začnejo z odplačevanjem takoj.  

Sedaj je pri nas z odplačevanjem tako, da načeloma imamo v letu štiri obroke, to 
je že kar klasika, ki zapadejo 1. 1., 1. 4., 1. 7. in 1. 10. oziroma prvi naslednji delovni dan. 
V kolikor je posojilojemalcem lažje, potem lahko dejansko odplačujejo deloma že prej, 
važno je, da takrat, ko obrok zapade, imajo to v celoti poravnano. 

Nekaterim je ta način lažji, drugi pa skozi to balansirajo, kako imajo prosta 
denarna sredstva in jim je včasih tudi lažje, da pač plačajo samo ob zapadlosti. Velika 
večina se jih odloča, da koristijo moratorij, poleg tega pa je plus tudi ta, da zamudne 
obresti tečejo samo na tisti obrok, ki je zapadel, ne na glavnico. 

Višina pomoči, ki smo jo tu predvideli, je okvirno 600.000,00 EUR. Vendar bi še 
enkrat poudarila, da bodo naša posojila v celoti znašala 1.800.000,00 EUR in mi bomo 
dejansko vse razpise izvajali do trenutka, ko bomo dejansko podelili in nakazali 
1.800.000,00 EUR. To je bilo pač sklenjeno, tudi potrjeno s sklepom nadzornega sveta, 
tako, da dejansko ta višina je res samo zgolj okvirna. V kolikor bodo potrebe večje, se jim 
bomo prilagodili. 

Predvideni rok objave teh razpisov je 3. 7. Vi ste bili v bistvu zadnja občina 
oziroma zadnji občinski svet od katerega sem potrebovala da, tako, da bomo mi sedaj 
vse zadeve poslali na Uradni list in predvideni datum objave je 3. 7., prvi prijavni rok bo 
zelo hitro, in sicer 17. 7. in potem bodo pa še novi v tem letu, pa še v naslednjem letu.  

Ker se je v bistvu epidemija COVID zgodila in ker mi ne moremo čez noč 
odreagirati, bi povedala samo še to. V vmesnem času so se seveda stranke takoj začele 
obračati na nas, da pač potrebujejo obratna sredstva. Te potrebe smo zadovoljevali v 
okviru obstoječih razpisov, in sicer predvsem v okviru razpisa za mikro posojila. V okviru 
tega razpisa je bilo dejansko podeljenih 260.000,00 EUR, sedaj smo v zaključni fazi. 
Dejansko posojilojemalci urejajo zavarovanje, na kar pride do podpisa pogodbe in mi te 
zneske nakažemo. Kot je bilo že prej omenjeno, smo po potrebi posojilojemalcem izvajali 
tudi reprograme.  

Toliko s strani javnega sklada. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še druga poročevalka. 
 
Tatjana Gregorčič, vodja službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem: 
V občinski upravi smo se tudi odločili, da vam pripravimo en celovit pregled ukrepov, ki jih 
je država sprejela za lajšanje posledic epidemije COVID in ukrepov, ki smo jih v tem 
trenutku sprejeli in izvajali in izvajamo jih tudi na mestni občini. Glede na to, da so bili vsi 
ti ukrepi, ki jih je sprejela država, sprejeti v treh interventnih zakonih in že tako medijsko 
podprti in tolikokrat smo že slišali o teh ukrepih, bi samo na kratko predstavila vsa ta 
ključna področja, na katera so se nanašali ti ukrepi.   

Prvi ukrep se nanaša na ohranjanja delovnih mest. Tu je država pokrila povračilo 
nadomestila za tiste, ki so morali čakati na delo doma zaradi tega, ker so bili poslovni 
obrati zaprti, ali je bil upad poslovanja zelo visok. Potem smo nadomestilo za 
brezposelnost za vse tiste, ki so ostali v tem času brez zaposlitve, subvencionirala je 
država skrajšani delovni čas, samostojni podjetniki so prejeli univerzalni temeljni dohodek 
in delno so pa oprostili prispevke tudi vsa podjetja, ki so v tem času poslovala. Tisti 
delavci, ki so v tem času poslovali v izjemnih kriznih pogojih, so bili upravičeni tudi do 
kriznega dodatka. 

Drugi ukrep se je nanašal na izboljšanje socialnega položaja posameznikov, se je 
nanašal na študente, ki so prejeli 130,00 EUR tega enkratnega dohodka, potem so prejeli 
tudi prejemniki socialne pomoči in invalidi ter tudi upokojenci.  

Drugi ukrepi, ki so bili naslovljeni za pomoč gospodarstva, pa se nanašajo na 
ukrep za vrnitev poslovanja podjetij. Tu je država delno oprostila plačilo prispevkov vsem 
zaposlenim, ki so poslovala v podjetjih, ki so v tem času delovala, potem so ukrepi, ki se 
nanašajo na ohranjanje likvidnosti podjetij. Tu je država sprejela ukrepe za odkup 
terjatev, za zamrznitev plačila akontacije dohodnine, moratorije so sprejeli, potem so tudi 
sprejeli poroštva države in Slovenske investicijske banke ter Slovenskega podjetniškega 
sklada in tudi odložili plačilo davkov in vseh prispevkov za podjetja. 

Potem so bili sprejeti tudi ukrepi na davčnem področju. Tu sem že omenila odlog 
prispevkov, oprostitev plačila prispevkov za tiste, ki so jim dohodki upadli za več kot 10  
%, možen je bil pa tudi odlog plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in  
sicer to že Zakon o davčnem postopku sam določa, da lahko podjetje, ki se znajde v neki 
gospodarski škodi, ali je ogroženo njegovo poslovanje, lahko odloži plačilo tega 
nadomestila za štiriindvajset mesecev oziroma plačuje obroke v dveh letih. 

Vse te ukrepe je dopolnila država tudi z ukrepi za pomoč kmetijstvu. Tudi kmetje 
so bili deležni finančne pomoči, znižalo se jim je plačila dajatev, katastrski dohodek, 
odpisali so se jim prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Ostali ukrepi, ki se nanašajo tudi na občine. Interventni zakon je predvidel tudi 
oprostitev plačila najemnine poslovnih prostorov za vse tiste, ki poslujejo v prostorih, ki so 
v lasti države, občin ali v prostorih krajevnih skupnosti, zdravstvenih domov, javnih 
zavodov, to so vsi organi, ki so  v sestavi lokalnih skupnosti. Potem so predvideli tudi dvig 
povprečnine za občine in tudi v tretjem protikoronskem paketu je bilo predvideno še 
podaljšanje tega ukrepa za nadomestilo za čakanje na delo za tiste, ki še vedno čakajo, 
da pridejo pač v službo. Lahko pa se še vedno plačuje to nadomestilo in pa 
subvencioniranje skrajšanja delovnega časa in ne samo za panoge v turizmu in 
gostinstvu, temveč za vse panoge. To velja do 31. 12. Poleg tega so sprejeli še turistične 
bone in mislim, da je ta trenutek vse.  

Kar ni v tem gradivu navedeno, je še uvrstitev v prioritetni seznam vseh teh 
investicij, ki predstavljajo zagon gospodarstva. Tu sta tudi dve naši veliki investiciji, in 
sicer gradnja Stanovanjskega sklada v Rožni Dolini in Poslovno ekonomska cona 
Kromberk, Nova Gorica in tu so uvrstili na ta seznam z namenom, da se pospeši gradnja 
oziroma realizacija teh dveh investicij in odpravijo ovire za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in tako naprej. 
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Na podlagi vseh teh ukrepov in na podlagi sprejetih interventnih zakonov je potem 
mestna občina sprejela ukrepe na lokalnem nivoju za omejitev posledic pandemije. Če 
najprej naštejem vse tiste ukrepe, za katere ni potrebna pravna podlaga. Tu bi poudarila 
brezplačno razdeljevanje obrokov, varstvo otrok, ki niso mogli pač biti takrat v vrtcu in so 
starši pač morali v službo, potem prenočišče za brezdomce. Tudi če je bil velik padec 
prihodkov v proračun, je bil ravno tako objavljen razpis za kulturne projekte. To so vsi tisti 
ukrepi za katerih pač ni potrebno sprejemati neke posebne pravne podlage. 

Kar smo še v mestni občini poleg posojila tega našega Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške naredili, smo v skladu z interventnim zakonom tudi oprostili plačila 
najemnine, ki še vedno poteka za vse tiste zasebnike, podjetja, ki so morali zapreti svoje 
obrate in jim je upadel prihodek za več kot 10%. Sprejeli smo sklep, da se jim pač za to 
obdobje oprosti plačilo najemnine. 

Pobude so bile tudi v smeri oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, potem tudi, da ne zaračunavamo uporabo javnih površin gostincem. Sedaj  
bom tudi povedala, zakaj to ni bilo realizirano. V primeru nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča je zadeva taka, da Zakon o stavbnih zemljiščih določa natančno, 
kdo je oproščen plačila najemnine in interventni zakon tega ni predvidel, da bi mi lahko 
kot lokalna skupnost imeli pravno podlago v interventnem zakonu in oprostili plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse zavezance. Se pravi na podlagi te 
trenutne zakonodaje interventnega zakona in naših pravnih aktov, po zakonodaji, ki jo je 
pač sprejela država, trenutno ni možno realizirati takih ukrepov. To velja tudi za uporabo 
javnih površin za gostince. Mi imamo sprejet Pravilnik o plačevanju odškodnin za 
uporabo javnih površin in te javne površine so podprte tudi z Zakonom o stvarnem 
premoženju in ne zakon in ne pravilnik ne predvidevata neplačevanje uporabe javnih 
površin. Ne zakon, niti ne naš akt. 

Veliko je bilo govora, da so druge občine pa oprostile, niso zaračunavale to 
uporabo javnih površin. One so imele pač drugačno pot, in sicer imajo Pravilnik o 
občinskih taksah, ki pa omogoča to oprostitev oziroma, da ne plačuješ javno površino v 
takih primerih. Zato bo pač mestna občina, tu je pač napisano, sprejela Pravilnik o 
občinskih taksah, šla tudi v tej smeri pač spremembe pravilnika v neki drugi obliki, da se 
bo v končni fazi lahko tudi za take primere nekako pripravilo v bodoče, da se lahko tudi to 
upošteva. 

Tako, da v tem trenutku je bilo pač to kar smo v  mestni občini realizirali, te ukrepe 
za omilitev posledice, pač posledica tega je bil interventni zakon, taki so naši  pravni akti 
in to se je pač v tem momentu lahko realiziralo.  

Za konec naj še povem, da je bilo v mestni občini, in sicer 20. maja delno 
izplačano nadomestilo plače 12.000 delavcem, ki delajo v 1460 podjetjih in na področju 
Goriške regije je bilo do današnjega dne od začetka epidemije izbrisanih 136 samostojnih 
podjetnikov. Toliko sem želela povedati. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Tako smo tudi zastavili to poročilo, da se jemlje pomoč kot celoto. Namreč občina in 
država si delita neke funkcije, neke naloge in prav je, da tudi tako komplementarno 
delujemo v tej posebni situaciji. Država je namenila veliko sredstev za reševanje v treh 
valovih, občine smo priskočile na pomoč komplementarno. Veliko smo se občine med 
seboj tudi usklajevale, zlasti Severno Primorske občine, pa tudi mestne občine v okviru  
ZMOS. Tudi v obeh primerih smo se dogovorili, da ne bomo naslavljali NUSZ-ja, kajti to 
je edini prihodek s katerim občine prosto razpolagajo, zlasti v razvojnem smislu kar je tudi 
pomembno. Razvoj oziroma investicije so lahko instrument za poganjanje lokalnega 
gospodarstva, če jih le pravilno usmerjamo.  

Naj povem, da je Mestna občina Nova Gorica kar je tudi zelo pomembno v tem 
kontekstu, bila ena najbolj prizadetih oziroma predvidevamo, da bo ena najbolj prizadetih 
občin v proračunskem smislu, kajti naša dejavnost je vezana, se pravi gospodarska 
dejavnost na italijanske potrošnike, na italijanski trg in to tudi pomeni učinek na naše 
gospodarstvo. Eden od posebnih dohodkov je tudi koncesijska dajatev od iger na srečo in 
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tam pričakujemo največji izpad, pričakujemo izpad pa tudi pri drugih dohodkih. Toliko je 
sedaj za uvod pri tej točki pri pojasnilu.  

Odbori tega niso obravnavali, zato odpiram razpravo. Imam že razpravljavce, prvi 
je k razpravi prijavljen svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Sedaj ne vem, ali je to ravno slučajno uspelo, da sem uspel prvi. Konec koncev sem 
vesel, da smo po treh sejah le prišli do te točke, da lahko o tem razpravljamo, da vidimo, 
kaj lahko občina pomaga gospodarstvu, pa čeprav sem bil presenečen, da na prejšnji seji 
vsi svetniki niste bili za to, da o tem sploh razpravljamo. Moram reči, da me je zelo 
žalostilo, ko sem pogledal, kdo je glasoval proti takšnemu sklepu. Kot še enkrat 
poudarjam zgolj zaradi razprave.  

Seveda je naša svetniška skupina že dvakrat na seji predlagala razne ukrepe, je 
pa res, da se je v tem času marsikaj tudi spreminjalo. Nismo bili samo mi, tudi svetnika s 
strani SD Aleksandra Fortin kot Sebastjan Komel, ki smo poskušali preko pobud, da bi 
prišli do določenih sklepov oziroma ustreznih pravnih aktov, katere bi mestna občina 
sprejela in tako pomagala gospodarstvu, ki prosi za pomoč. Mi smo se obrnili tudi na 
Obrtno zbornico, obrnili smo se na Gospodarsko zbornico, vemo, da se je 
samoiniciativno ustanovila skupina Rešimo Goriško, kar nekaj da vedeti, da prosijo in 
prav je, da tem, ki polnijo naš proračun, lahko potem peljemo investicije, tudi to uslišimo 
in poskušamo kolikor se le da tudi tem subjektom pomagati. 

Naša pobuda ni bila v smeri, če bo kdo potem po razpravi rekel o kakih nabiranjih 
političnih točk, kot smo že danes slišali, ampak res, da prisluhnimo tistim, ki nas prosijo. V 
tej razpravi kot smo sedaj poslušali, je bilo kar nekajkrat rečeno, da se določenih stvari ne 
da, se pravi zato, ker je zakonska podlaga. Morda res, tudi to verjamem, imamo pa drugo 
možnost, da sprejmemo določene ustrezne akte, kjer bomo subvencionirali določene 
stroške, ki jih imajo podjetja in oprostiti enostavno ne moremo. 

Naših pobud ne bom ponavljal, ker se mi zdi, da jih že dobro poznate, so bile tudi 
omenjene, ampak vseeno prav je, da zavzamemo neko stališče, zato smo tudi pripravili 
sklep, ki ste ga že prejeli po elektronski pošti. Če preberem sedaj kot sklep, da do 
naslednje seje občinska uprava Mestne občine Nova Gorica pripravi ustrezen pravni akt, 
ali je to pravilnik ali odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za blaženje posledic 
epidemije COVID 19 na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020, 
kot nadgradnja programa pomoči Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. To je 
predlog sklepa. Namreč, slišali smo, kaj bo že Javni sklad malega gospodarstva 
pomagal, kar je spodbudno, ampak tu spet govorimo o posojilu. 

Mislim, da kot vzor, če malo pogledamo, smo pobrskali po spletu, smo dobili 
pravilnik na primer Občine Postojna, Odlok o blaženju posledic COVIDA-a Občine 
Ankaran, Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna Občine 
Kočevje, tako, da v kolikor si mestni svet to želi, to lahko tudi naredimo. Da se, če se 
hoče.  

Mislim, da je v tem pravilniku oziroma v tem aktu treba seveda kot prvo izhajati, 
da ne osiromašimo občinskega proračuna, ampak nek del lahko tudi namenimo za 
subvencioniranje, morda tudi za uporabo stavbnega zemljišča, subvencioniranje stroškov  
ravnanja z odpadki, morda tudi spodbujanje turistične promocije. S tem bomo dvignili 
prihodke. Dopoldne smo tudi govorili z županom o spodbujanju zaposlovanja in samo 
zaposlovanje morda preko Tehnološkega parka, kjer bomo potem tudi imeli točko in kot 
je bilo rečeno tudi subvencioniranje stroškov najemnin poslovnih prostorov. Tu seveda   
mi ne mislimo zavzeti vsesplošno, vsekakor en pogoj mora biti, da ti gospodarski subjekti 
imajo sedež v Novi Gorici. Ne govorim, da nekdo, ki ima tu samo neko dejavnost in ima 
sedež v drugi občini, se pravi, da podpiramo gospodarstvo na našem območju. 

Sedaj konkretno o kakih zneskih v tem pravilniku ne bi govoril. Mislim, da je 
potrebno, da občinska uprava pripravi, pregleda, določi neke zneske in potem preko 
razpisov za določene subvencije pozvati gospodarske subjekte, ki so bili deležni v bistvu 
posledic tega COVID-a in tem tudi pomagati. Menim, da skozi en tak ustrezen pravni akt, 
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ki bi ga mestni svet sprejel morda lahko v dveh branjih, pridemo nasproti gospodarstvu, ki 
konec koncev je tudi trkal že na mestno občino, pa tudi do nas svetnikov.  

Tako, da pričakujem, da boste svetniki predlog sklepa sprejeli in potem na podlagi 
osnutka tega ustreznega pravnega akta bo tudi mestni svet odločal v kakšni višini in na 
kakšen način pomagati gospodarstvu. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj samo pojasnim, da če nismo razpravljali v mestnem svetu, ne pomeni, da uprava nič 
ni počela. Sedaj smo to slišali iz poročila, morda pa je bilo kaj neslišanega. Mestna 
občina tudi pri rebalansu kljub temu, da smo iskali prihranke ni premikala, ali pa ukinjala 
oziroma zniževala postavk, ki so namenjene gospodarstvu vključno z razpisom za 
sofinanciranje, z razpisom za investicije, razpisom na področju kmetijstva, saj je bilo tudi 
kmetijstvo prizadeto od te krize, skratka vse to bo neokrnjeno in na razpolago 
gospodarstvu še naprej. Pri tem so tudi pomembni mehki ukrepi in pomembno je, da jih 
načrtujemo zelo pozorno. Nimamo veliko sredstev in ne vemo, kaj nas čaka. Recimo s 
Tehnološkim parkom kot ste omenili samo en primer, smo že razpravljali o tem, kakšne 
programe lahko naredijo za preusmerjanje oziroma za usposabljanje tistih, ki bi ostali 
brez službe oziroma zato, da si najdejo drugo službo oziroma, da lahko gredo na svojo 
lastno karierno podjetniško pot.  

Sedaj pa je naslednji na vrsti svetnik Fišer. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Predvsem bi se odzval na predstavitev prve poročevalke. Pravzaprav me zelo veseli, da 
imamo v mestni občini institucijo, ki v bistvu samoiniciativno prepozna potrebo po neki 
pomoči oziroma ukrepih, ko je kriza, celo brez sugestije občine in predlagala je kar 
obsežen asortiman pomoči za izdatno pomoč gospodarstvu. Tako, da bi v bistvu to 
pobudo zelo pohvalil in bi tudi želel nadaljnje uspešno delo.  

Me pa na tem mestu še nekaj zanima oziroma nekaj kratkih vprašanj. Zanima me, 
na kakšen način ste poskrbeli za to, da bi bilo pri tem čim manj birokratskih ovir.  

Potem drugi ne očitek ampak je samo komentar. Ko sem gledal te kriterije v tem 
Power Pointovi prezentaciji, med temi kriteriji ni kdo je bil bolj in kdo je bil manj prizadet 
zaradi COVID-a in me zanima, ali ste mogoče to kaj upoštevali, ali so vsa podjetja prišla 
noter ne glede na to, koliko je bil pač njihov izpad. 

Potem me zanima, kako boste informacijo o teh ukrepih razširili oziroma kako ste 
jih že, da bodo upravičenci vedeli, da se teh ukrepov lahko po služijo. To so bili v bistvu 
moji komentarji na to prvo poročevalko.  

Ko sem že pri besedi, bi še na kratko komentiral, kar je povedal kolega Markočič. 
V bistvu bi se dotaknil tega, kar je rekel glede turističnega področja, da bi bilo tudi tu 
treba zagnati in v bistvu, da je to pač tudi priložnost za prihodke. Moram reči, da se s tem 
popolnoma strinjam, da je to velika priložnost za Goriško, bi pa tu komentiral, da mislim, 
da glede na zadnje dogodke se na tem področju nekaj premika. Namreč operativen 
postaja javni zavod, potekajo aktivnosti na področju tega portala Vipavska dolina, kjer se 
pač tudi Goriška uveljavlja kot en enakopraven del. Dana je bila tudi pobuda za e-tržnico 
in podobno. Tako, da verjamem, da so se na tam področju začeli premiki in mislim, da tu 
lahko tudi upravičeno pričakujemo eno akcijo.  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Direktorica Podobnikova, predlagam, da počakamo, če bodo še kakšna vprašanja in 
potem vse skupaj odgovorimo, bo bolj učinkovito. 

Razpravo ima Sašo Kogovšek. 
 
Svetnik Sašo Kogovšek: 
Najprej bi izkoristil priliko in se zahvalil poročevalkam za izčrpni poročili. Iz 
predstavljenega je tudi razvidno, da je bila občina in Javni sklad malega gospodarstva 
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Goriške z ukrepi v času epidemije in po njej zelo aktivna na področju lajšanja posledic 
epidemije.  

Rad bi malo pokomentiral oziroma sklep, ki ga je podal kolega Markočič, 
podpiram, bi pa rad podal sklep, ki bi bil z eno malenkostjo popravljen. Predlagam v 
sprejem sklep Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica: »Občinska uprava do 
naslednje seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica pripravi nabor dodatnih 
ukrepov pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica za ublažitev 
posledic epidemije COVID-19.« V bistvu sta sklepa zelo podobna v dikciji nabor dodatnih 
ukrepov. Zakaj? Da se ne bi omejevali na odloke in pravilnike, ker z nekaterimi ukrepi v 
bistvu lahko začnemo že takoj in pridejo v veljavo tudi takoj. Se pravi, če se omejimo v 
dikciji sklepa samo na pravilnike in odloke, se stvari lahko na določenih področjih tudi 
zavlečejo in so izvedljivi šele v jeseni.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Zavadlav Ušaj. 
 
Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Mogoče bi se kar navezala na to, kar je bilo že povedano od predhodnika, in sicer 
predlagati še neke dodatne ukrepe. Dejansko se sprašujem, kaj bomo pa potem rekli, če 
bi slučajno imeli še večji izpad iz proračuna na račun prihodkov, vemo že teh, ki nam 
bodo izpadli, se pravi od koncesijskih dajatev, pa morda še katerih drugih in povečanje 
odhodkov, mi pa dejansko sedaj iščemo še rešitev kako priti nasproti gospodarstvu. 
Ampak menim, da bi mi morali čuvati tudi sam proračun, ker drugače bomo pa kot občina 
razvojno zaostali. 

Glede na to, da je vlada danes predlagala podaljšanje ukrepov, predvsem 
nadomestila za čakanje na delo in s tem, da bo z možnostjo podaljšanja do konca 
septembra, mislim, da tu moramo vsi skupaj malo s previdnostjo jemati v okviru 
občinskega proračuna, ker bomo rabili sredstva, tudi na drugi način pristopiti do podjetij. 
Tu moramo videti, da niso samo podjetja, so tudi druge panoge. Ko mi govorimo o 
gospodarstvu, mislimo predvsem na samostojne podjetnike, mikro, mala podjetja, ampak 
imamo tudi druge oblike, pravno organizacijske oblike, ki so tudi precej oškodovane. 
Kako potem do vseh biti enaki. Mislim, da bo tu zelo težko dobiti en skupni imenovalec. 
Mislim, da je tu bolj smiselno, da se nekako res izkoristi tisto, kar je že dala država, kar je 
vlada predlagala in hkrati menim, da je ta ukrep, kot je bilo prej povedano s strani sklada,  
čisto dovolj. Kajti moramo vedeti, da tista podjetja, ki z vsemi temi ukrepi, ki so jim bila do 
sedaj dana in da niso splavala. Mi govorimo dejansko o dveh mesecih izpada dohodka.  
Tisti, ki niso bili sposobni preživeti, je težko, da jih bomo tudi mi poskušali splavati naprej. 
Ker vsako podjetje si je moralo ustvariti neki prihodek v preteklosti, da lahko posluje 
naprej in bonitetna ocena je še kako pomembna. Mislim, da je tu predvsem teža na 
bonitetni oceni.  

Tako, da se strinjam z vami, ampak se zavezovati tako, da bomo potem pa bili 
nekako razvojno zaostali z našimi investicijskimi projekti, ki ravno tako pomagajo 
gospodarstvu, saj moramo vedeti, da mi s tem kadar dajemo ven razne investicije in zelo 
dobro in pohvalno je to, da je tudi s strani države bilo videno, da je poslovno ekonomska 
cona projekt, ki je pomemben za razvoj gospodarstva v tej naši občini, da ne govorim še 
o Domu upokojencev. Bolj se bom osredotočila na gospodarski del in ta seznam kot 
veste, se tudi dopolnjuje, kar pomeni, da v kolikor bomo mi bili sposobni še katerikoli 
drugi projekt pripraviti do te točke, da bo odvisno samo od dokumentacije, bo tudi padel 
na ta seznam. Kar pomeni, da s tem tudi pomagamo gospodarstvu, tisti, ki se bo 
dejansko resnično potegoval, da bo sam nekaj naredil, da bo splaval. Glejte, moramo res 
paziti na proračun.  

Imela bi še eno vprašanje za direktorico sklada. Tu se bodo prijavila podjetja na ta 
razpis. Zanima me, ali se potem upošteva, če so oni že prijavljeni tudi na en drugi razpis 
preko sklada v preteklosti oziroma v lanskem letu. Če so se lani prijavili, ali se vseeno 
lahko prijavijo na ta razpis. 
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dr. Klemen Miklavič, župan:  
Repliko ima svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Sam se pa z mojo predhodnico nikakor ne morem strinjati. Prepričan sem, da je v 
proračunu dovolj rezerv za dodatne ukrepe, s katerimi bi pomagali gospodarstvu. Namreč 
čakati, da se bo gospodarstvo samo pobralo, pomeni na kratek rok, ne na dolgi rok, 
nazadovanje te občine bistveno bolj, kot je izrazila skrb nad proračunom. Namreč, če se 
gospodarstvo ne bo hitro pobralo, potem prihodnje leto ne bomo imeli kaj dosti razporejati 
v proračunu, verjemite.   

Je pa res nekaj, da v prid tem predlaganim ukrepom, s katerimi je predstavil v 
sklepu kolega Kogovšek, je potrebno vzeti v obzir tudi stanje na področju zaposlitve 
občanov Nove Gorice, da tako rečem. Če pogledate zadnje podatke, se stopnja 
nezaposlenosti strmo dviga in veča. Zna se zgoditi, da je pred vrati še kakšen val teh 
odpuščanj, zato je potrebno po mojem skrbno pretehtati, vendar hitro predlagati ustrezne 
ukrepe, ki bodo stimulirali zaposlovalce, da povečajo svoje aktivnosti tako na gospodarski 
plati kot tudi na zaposlitveni, da se razumemo. Na ta način bomo pomagali zagnati 
gospodarstvo, tisto kar bi sicer morali početi tudi, če ne bi bilo tega COVID-19. Vendar je 
sedaj toliko bolj pomembno, da prisluhnemo tem potrebam in da v občinski upravi 
pripravijo ustrezne ali pa nabor potrebnih ukrepov. Namreč, zakaj poudarjam ukrepe. 
Pripravljati odlok, ali pa neke pravilnike pomeni dodatno birokratizacijo znotraj občinske 
uprave in samega mestnega sveta, postopke za sprejem takih dokumentov in potem je tu 
poletje, to vemo, sledi potem šele jeseni, da se zadeve aktivirajo in je pred nami konec 
poslovnega leta. Zamudili bomo na časovni premici ključni interval zato, da bi lahko 
konkretno pomagali temu prizadetemu gospodarstvu. 

Pomembno bo tudi pri teh ukrepih jasno določiti, kdo in pod kakšnimi pogoji naj bi 
bil deležen, ali pa bi lahko sodeloval po svojih močeh. Posploševati kar povprek in počez, 
kot je bilo sicer umaknjeno z dnevnega reda kar odpis določenih obveznosti vse povprek, 
mislim, da je nekorektno, kajti tudi v tej krizi pandemije niso vse gospodarske panoge 
enako trpele, niso vsi gospodarski subjekti enako trpeli in nimajo vsi enakih težav pri 
ponovnem zagonu oziroma vzpostavitvi vsaj na prejšnje stanje, če tako rečem.  

Zato podpiram ta sklep, ki je bil predlagan, da občinska uprava pripravi hitro, 
učinkovito dodatne ukrepe, s katerimi bi lahko pomagali zainteresiranemu gospodarstvu, 
da se razumemo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Imamo dve repliki, pa eno repliko zaradi izzvanosti, in sicer Gabrijel Fišer je prvi. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Najprej bi se navezal na to, kar je povedala ga. svetnica Elena Zavadlav Ušaj. Mislim, da 
je ta pomislek, da je treba paziti na proračun, gotovo utemeljen. Potem bi repliciral še g. 
Vodopivcu.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ne morete replicirati, ker je svetnik Vodopivec repliciral. Replicirate tu lahko samo na to, 
kar je povedala svetnica Zavadlav Ušaj, ki pa je bila tudi izzvana, tako, da ji dajem 
besedo. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Dobro, lahko. Sem končal s tem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dobro. Svetnica Zavadlav Ušaj. 
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Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Mogoče sem bila napačno razumljena. Podpiram… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Imenovali ste jo v vašem izvajanju. 
 
Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Ne, ni res. Ste me izzvali. V redu. Ali lahko razložim?  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dajte prosim na hitro zaključiti. 
 
Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Rada bi povedala, da kar je predlagal svetnik Kogovšek, je v redu predlog. Ampak  je 
treba pretehtati, ne zareči, dajati kar ven iz proračuna brez nekih, tako kot ste potem  
sami naprej povedali, da dejansko dajati nekomu, ki že vemo, da bo nekako potonil, ali 
pa kar odpisovati dolgove je nesmiselno. S tem kar ste vi rekli, se strinjam, ampak se ne 
strinjam, ker ste tako govorili na začetku. Dejansko podpiram predlog Kogovška, ampak 
res s tehtnim preudarkom sprejemati odločitve, ker mislim, da smo že veliko dali 
gospodarstvu. Ne smemo podvajati stvari in deliti denarja iz proračuna. Samo to sem 
hotela reči, ker sem prepričana, da bodo še ukrepi tudi s strani države.   

Še to bom povedala, da tudi s strani pobude goriških podjetnikov je bilo marsikaj 
narejeno in marsikaj dogovorjeno, tako, da mislim, da se bo tu tudi iz tega pogovora 
potegnilo določene ukrepe.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Sebastjan Komel, imate repliko. 
 
Svetnik Sebastjan Komel: 
Najprej bi rekel, da se mi zdi, da smo v nekako narobe svetu. Tri seje so minile, ko smo 
imeli čas govoriti o ukrepih, ki bi jih morali na lokalnem nivoju sprejeti, pa nismo nič 
naredili. Danes smo sprejeli rebalans in sedaj govorimo, kaj bi morali narediti. Meni  
recimo časovnica mi ne »štima«. Lahko pa, da slabo razumem vse skupaj. 

Drugič pa, kdor ne razume in tu se bojim, da v tej stavbi mestnega sveta vas je 
kar nekaj, da je gospodarstvo gonilo vsega in v kolikor mi ne bomo zagnali gospodarstva 
in bomo tisti, ki kot je rekla kolegica, že tonejo in bodo potonili, bodo ravno tako na naši 
grbi na socialni plati, namesto na gospodarski. Že večkrat sem povedal, da je polniti 
vrečo. Polni jo gospodarstvo in takrat bomo lahko dajali kulturi, sociali, športu in ne vem 
komu še vse. Nič drugega. 
 Pa še nekaj. Paziti na proračun. Saj to je naloga občinske uprave, da pazi na 
proračun, tako kot je naloga vsakega podjetnika in gospodarstvenika, da pazi na bilance 
in izkaze uspeha. Saj to je povsem jasno, ampak, če ne bomo pravočasno ukrepali in 
mislim, da že zamujamo, ne bomo imeli čez nekaj let več kaj paziti v tem proračunu.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Kogovšek. Še vedno je to replika na izvajanje svetnice Zavadlav Ušaj.  
 
Svetnik Sašo Kogovšek: 
Da pojasnim prejšnji sklep. Moj predhodnik je marsikakšno zadevo utemeljil, sam sem pa 
hotel sklep samo popraviti, da se ne zavežemo samo na pravilnike in odloke. Zato sem 
tudi predlagal mestnemu svetu, da se sprejme na današnji seji. Ker sem v bistvu samo 
repliciral na sklep. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Svetnik Fišer, vi ste že replicirali Eleni Zavadlav Ušaj, to je druga replika na isto izvajanje. 
Ali drži? Svetnik Fišer. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Da, je druga replika. Hotel sem povedati, da z rezervami je potrebno racionalno ravnati,  
da bo lahko tudi slabše in da pač rezerve niso neomejene in da ni nujno, da je to danes 
neka zadnja večerja ali pa zadnje odločanje o tem. Posledice  epidemije namreč še niso 
jasne in jasno je, da bo v primeru hude krize lahko potrebno tudi še kje dodatno sprostiti, 
ali pa pomagati. Če se pač malo bolj slikovito izrazim, za enkrat imamo recimo na nebu 
neke nevarne ptice in jih recimo streljamo s puškami, ni treba, da jih takoj streljamo s 
topovi, ko bodo pa prišle tiste opice iz Čarovnika iz Oza z velikimi krili, takrat bo pa treba 
uporabiti topove. To pomeni, da ko bo hujša kriza sem prepričan, da se bo tudi uprava 
znala odzvati s še dodatnimi predlogi pomoči.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala za to slikovito izvajanje. Razpravo ima svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Bom zelo kratek. Glejte, predlagani sklep ne pomeni, da jutri delimo denar. Predlagani 
sklep samo nalaga občinski upravi, pristojnim inštitucijam, da skupaj pripravijo nabor 
možnih oblik pomoči gospodarstvu. Ampak to naj naredijo hitro do naslednje seje zato, 
da se bo potem lahko v kolikor bo na mestnem svetu to potrjeno, tudi izvedlo. Samo za to 
se gre.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Vesel sem, da je tudi Sašo Kogovšek podal podoben predlog sklepa. Zakaj je naš sklep 
malo drugačen. Zaradi tega, ker smo prej v začetku razprave slišali, da določene pomoči 
zaradi zakonske omejitve ne moremo izvesti. S pravilnikom oziroma z nekim odlokom na 
podlagi katerega bi naredili razpis za subvencioniranje, pa bi lahko tudi subvencionirali 
oziroma pomagali gospodarstvu v tistem delu, kjer se zakonsko sedaj ne da pomagati. 
Samo ta razlika med tema dvema sklepoma je, ključno pa je zame, da oba sklepa sledita 
istemu cilju, in sicer pomoč gospodarstvu v naši občini. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Vidim, da ni več prijavljenih na razpravo. Sedaj imamo pred seboj dva amandmaja, dva 
predloga sklepa, ki sta si zelo podobna.  
 Direktorica, se res opravičujem. Imate še odgovore. 
 
mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške: 
Tako je. Sedaj je odgovor svetniku Fišerju. Spraševali ste, če smo odstranili birokratske 
ovire. Če je s tem izrazom mišljena sama prijava na razpis, naj povem, da smo to 
poenostavili maksimalno, kar se je dalo. V kolikor bodo posojilojemalci imeli s tem še 
vedno težave, so vrata vedno odprta, tako, da se velikokrat oglasijo pri nas, vprašajo in 
jim tudi nekako povemo, kaj želimo pod določeno točko. Ampak v letošnjem razpisu so 
res samo osnovni podatki o podjetjih, o tem kako so delali promet v preteklosti in kakšne 
pričakujejo v prihodnosti in za kaj potrebujejo denar. Tako, da minimum.  
 Kar se tiče kriterijev, se pravi, kdo je bolj ali manj prizadet zaradi epidemije 
COVID. V prvotnih merilih je dejansko samo merilo SB 7, se pravi bonitetna ocena. 
Prostor za presojo kdo je bolj ali manj prizadet smo si pustili v okviru kvalitativne ocene. 
Mi imamo po vseh razpisih tudi dejansko pravico, da posojilojemalce vprašamo še za 
kakšne podatke, tako, da v kolikor bomo v dilemi, jih bomo zagotovo kontaktirali in to na 
primeren način skupaj rešili, da ugotovimo, ali so bili res prizadeti ali ne. 
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 Kako bomo informacije širili. V bistvu odgovor je to. Mi vedno objavimo na naši 
spletni strani, na spletnih straneh vseh občin ustanoviteljic, poleg tega nekatere občine 
izdajajo tudi svoja glasila, sicer trikrat, štirikrat letno, tam tudi objavimo obvestilo o novih 
razpisih, potem vedno naredimo tudi nekakšne zgibanke, ki so na voljo po navadi pri 
vhodu ali pa pri svetovalcih za gospodarstvo na vseh občinah ustanoviteljicah. Objavo 
novih razpisov nam objavita tako Obrtna zbornica kot Gospodarska zbornica, njim tudi 
damo te zgibanke, tako, da lahko njihovi klienti  te zadeve vzamejo. Obvestilo o novih 
razpisih objavlja radio Robin v prispevku in na spletni strani, potem se običajno znajdemo 
tudi v Financah pod rubriko dobre priložnosti, ali dobra posojila in podobno. Potem 
imamo recimo kliente, ki so že klicali in jih individualno obvestimo, ko je razpis zunaj. 
Poleg tega pa recimo še za Občino Kanal, vem, da je kontaktirala svoje posojilojemalce z 
drugim vprašanjem, in sicer kam naj bi usmerila denar iz svojega proračuna in jih je 
istočasno tudi že obvestila o razpisih, ki jih pripravljamo.  
 Vam, ga. Zavadlav pa tako. Vprašali ste me, kako je pa s tistimi, ki so v preteklosti 
že dobili posojila, ali lahko kandidirajo. Odgovor je, da je odvisno od tega koliko so pri 
skladu že zadolženi in kakšne so bile njihove pretekle izkušnje. Načeloma da. Tako. Da,  
boniteta je itak nuja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sam sem vas že večkrat pohvalil, naj vas še enkrat tudi v tem forumu pohvalim za hiter 
odziv in za pripravo odločnih in dobrih ukrepov. Pohvalili so vas tudi iz gibanja Rešimo 
Goriško, se pravi gospodarstveniki, kar tudi šteje. Je pa tudi pomembno, da pri pripravi 
vaših ukrepov vključujete gospodarstvenike in njihove predstavnike, obe zbornici.  
 Direktorica je hotela še nekaj dodati, če sem prav razumel. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Najprej moram podati res dober pristop, da smo se začeli o stvareh pogovarjati in da ste 
imeli razpravo. Se pa strinjam s svetnikom Komelom, da je kar velik del razprave tekel v 
smeri, ki bi bila dobra, če bi bila pred rebalansom, ker, če želimo do naslednje seje 
karkoli narediti, ki bo zelo hitro izvedljivo, je možno samo s subvencijami o katerih govori 
g. Markočič in o katerih na rebalansu ni bilo govora. V kolikor bi se za to odločili, pomeni, 
da se moramo odreči nekaterim investicijam. Tako, da nekaj naborov bo tudi, nabor 
možnih, kaj že obstaja, kot pomoči bo tudi še povedala kolegica. Moramo pa se zavedati, 
da to pomeni finančno sredstvo, tako, da nabori obstajajo, ko govorimo o teh, ki pa so 
vezani na razne akte, odloke pa niso izvedljivi do naslednje seje. Tako, da pri sklepu je 
treba videti, kaj se pričakuje od teh naborov, ki jih želite sprejeti kot predlog upravi.  
 Prosila bi Tatjano, če lahko pove, kaj je in kateri bi lahko tudi predstavljali način 
pomoči. 
 
Tatjana Gregorčič, vodja službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem: 
V izogib nejasnostim. Na mestni občini imamo že od leta 2003 sprejet odlok o dodelitvi 
finančnih spodbud in ta se trenutno imenuje Odlok za dodeljevanje finančnih spodbud v 
naslednji finančni perspektivi, in sicer velja ta odlok do naslednjega leta. V tem odloku  
imamo številne ukrepe in na podlagi razpisov, ki jih vsako leto objavimo, na ta način 
pomagamo gospodarstvu. Imamo ukrep za spodbujanje začetnih investicij, imamo ukrep 
za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, imamo ukrep za subvencioniranje 
novih zaposlitev, imeli smo tudi ukrep za samozaposlovanje, potem imamo ukrep za 
udeležbo na sejmih. Sedaj sem si na hitro pogledala pravilnik o dodeljevanju teh spodbud 
v Občini Kočevje, mi imamo mi v bistvu že sprejet ta odlok. Problem je v tem, ker nimamo 
sredstev za ta namen, ker sprejeti rebalans je za druge namene in ni predvidel pač za te 
namene oziroma za omilitev epidemije COVID.  
 Karkoli bi pa sprejeli novega. Da, se strinjam, bi lahko, mi bi subvencionirali 
nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča, vendar za to rabimo ukrep in ne samo ukrep, 
potrebujemo odlok o dodeljevanju finančnih spodbud in tam pa mora biti opredeljena 
ciljna skupina, ali gre za mikro, mala, srednja, velika podjetja in to je treba prijaviti na 
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Ministrstvo za finance. Oni odobrijo shemo pomoči, gre v dveh postopkih, potem mora 
odobriti mestni svet in potem se na podlagi tega objavi razpis. V javnem razpisu se objavi 
še dodatna merila in pogoje in na podlagi tega se lahko podjetja tudi subvencionira za 
nadomestilo stavbnega zemljišča. 
 Tako smo naredili tudi pri komunalnem prispevku. Pri komunalnem prispevku ne 
moreš oprostiti, lahko subvencioniraš, lahko subvencioniraš do 100 %. To je de minimis 
pomoč in je prepuščena lokalni skupnosti, lahko sprejmeš ukrepe za karkoli želiš. 
Recimo v Občini Kočevje imajo tudi ukrep, da spodbujajo sofinanciranje plačila 
najemnine, to je reden ukrep, to ni zaradi COVID-a, ker to je de minimis pomoč in to 
pomeni, da tako obliko pomoči lahko v katerikoli namen sprejme podjetje, naj si bo mikro, 
malo, srednje ali veliko, vendar ne sme dobiti več kot 200.000,00 EUR pomoči v zadnjih 
treh proračunskih letih. 
 Sedaj mi lahko pripravimo nabor ukrepov, vendar jaz osebno, če pripravim tak 
nabor ukrepov, potrebujem tudi usmeritev, kdo najbolj potrebuje sedaj pomoč. Katera 
dejavnost, kateri ukrep, za kateri namen in potem na podlagi tega se pripravi ukrep, 
višina dotacije, komu je ta ukrep namenjen, za katere dejavnosti… To je postopek na 
ministrstvu, ne bom sedaj rekla, da traja tri mesece, vendar pač traja, kot vsaka stvar za 
katero prosiš in vse je izvedljivo, samo je najprej treba zagotoviti sredstva v rebalansu, 
najprej je treba ugotoviti katera je prioriteta, za katere ukrepe. Seveda nekaj že imamo. 
Imamo ukrepe, s katerimi spodbujamo gospodarstvo, vsa leta smo spodbujali preko 
javnih razpisov. Potem je pa še to, da je potrebno objaviti javni razpis in če bi bilo to 
sprejeto septembra, je vprašanje, če gre to v letošnje proračunsko obdobje.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Se morate prijaviti, pred vami se je pa prijavil že svetnik Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Druga, zadnja replika, ker potem jih nimam več. Rešitev nam je bila sedaj podana, 
enostavna, rešljiva. Ne govoriti, da je imelo gospodarstvo sedaj krizo dva meseca, 
gospodarstvo bo imelo še krizo. Če je COVID-a konec, ni konec krize gospodarstva. Tudi 
če sprejmemo take ukrepe, ki so možni, smo sedaj slišali, s subvencioniranjem bo pač 
gospodarstvo vedelo, da gremo v tej smeri in bodo subvencijo dobili oktobra, novembra, 
decembra. Gospodarstvo s koncem razglasitve epidemije ni rešilo svoje probleme. 
Problemi v gospodarstvu šele prihajajo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko na izvajanje uprave ima Sebastjan Komel. 
 
Svetnik Sebastjan Komel: 
V bistvu bi se samo zahvalil tako direktorici kot Tatjani, ker sta dejansko potrdili to, kar 
sem rekel. Mi smo časovnico popolnoma zgrešili in to je glavni razlog, da sedaj tu 
debatiramo že toliko časa. Tri mesece smo izgubili. Tatjana je povedala, koliko časa je 
potrebno, da se bo ta stvar izvedla in ta pomoč, če bo prišla, bo prišla februarja drugo 
leto. Tu smo mi sami krivi, da smo tri seje mestnega sveta spustili in nismo o teh zadevah 
takrat že debatirali.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Tudi sam imam repliko na upravo. Pri obravnavi odloka o rebalansu smo slišali, da bo 
septembra verjetno še en rebalans, tako sem slišal, ali pa sem si samo predstavljal iz teh 
uvodnih predstavitev. To pomeni, da imamo julij, avgust in september, ne bo konec 
proračuna, če se nekaj evrov nameni za pomoč gospodarstvu. Še enkrat bom rekel, ta 
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strah je neupravičen. Tudi ni upravičena pripomba, da bi morali to razpravo imeti pred 
sprejemom rebalansa, ker je itak ta rebalans kakor »Barbapapa« so včasih rekli.   
 Sedaj pa tako. Mi imamo veljavne razpise, ki tečejo, ki bodo tekli, ki so zaključeni, 
ki niso zaključeni, so porabljeni, izčrpani, da ali ne, jaz to ne vem. Predlog sklepa je ta, da 
se pripravi dodatne ukrepe. Zakaj niso že zdajšnji, če niso po črpani, če pa so po črpani, 
pomeni, da je toliko bolj nujno narediti dodatne ukrepe. Samo o tem teče debata. 
  
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Direktorica, ste hoteli pojasniti. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Ne mislim, da je kaj zamujeno zaradi tega, ker sedaj lahko vemo, koliko je epidemija 
trajala in kaj je bilo, še sedaj pa ne vemo kakšne bodo resnične posledice. Strinjam se, 
da bodo na gospodarstvu večje, ampak sprejemati odločitve, ki bi tako vplivale na 
proračun v tako negotovih razmerah, bi bilo skrajno neodgovorno. Kar je predlagala 
uprava je bolj odgovorno kot tako ne bi moralo biti. Razpisi, ki so že potekali, so pač 
ostali, s tem smo ohranjali in tudi zagotavljali ostalim, ki so pač na tem že delali, da bodo 
lahko zadeve izvajali dalje. Ohranili smo vse investicije, ki so sofinancirane, zamaknili 
smo tiste, ki jih lahko z lastnimi sredstvi zaradi tega, ker so razmere negotove.  
 Opozorilo z naše strani glede sklepa pa je to. Da pri sprejemanju sklepa bodite 
pozorni, kaj pomeni sklep. Ker če nam naložite, predlagamo rešitve, ki zahtevajo finančna 
sredstva, pomeni, da je sigurno nemogoče na naslednji seji podpreti, vsaj en rebalans 
mora zato biti in v vsakem primeru tudi če pa te kar je možno znotraj obstoječih, so spet v 
nekih zamikih. Po moje ni toliko zamujeno, kot se tu govori. Samo pravilno naprej se je 
potrebno odločiti kaj bomo, ali z naslednjim rebalansom oziroma s predlogom plana za 
leto 2021, ker že vsi vemo, da ga bo treba spremeniti, takrat je treba biti pozoren, kaj se 
dogaja in kakšni so tisti predlogi, ki bi gospodarstvo lahko spodbudilo. Sama od prej 
prihajam iz gospodarstva in vem, kaj pomenijo te krize v gospodarstvu, ampak se 
moramo pa zavedati kakšna je vloga občine. Tako, da pri tem je treba potem najti neko 
sorazmerje in tudi pogledati, kaj pomeni učinek občine na resničnem ukrepu za 
gospodarstvo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sebastjan Komel ima razpravo. Je bilo na repliko. Dobro, boste odjavljeni. Ni več 
razprave.  
 Sedaj imamo pa tu dva sklepa pred seboj. En sklep je bil predstavljen s strani 
podžupana in je usklajen v vodstvu občine in v koaliciji, drugi sklep je pa sklep Aleša 
Markočiča. Razlikujeta se v niansah. Sedaj ne vem, ali vztrajate, da gresta ta dva slepa 
ločeno, ali damo na glasovanje. Dobro. Potem glasujemo ločeno.  
 Najprej dajem na glasovanje predlog, ki ga je predstavil podžupan Kogovšek 
in ga bom prebral. Občinska uprava do naslednje seje Mestnega sveta Mestne 
občine nova Gorica pripravi nabor dodatnih ukrepov pomoči gospodarstvu na 
območju Mestne občine Nova Gorica za blažitev posledic epidemije COVID-19.  
Glasovanje teče. 
  
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Pavlica Damjana, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Anton Kosmačin, Tina Krog, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Komel Sebastjan, Vida 
Škrlj, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
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Ker je predlog sprejet, potem je ta drugi predlog irelevanten, ampak vseeno se 
zahvaljujem opoziciji za konstruktivnost, saj so se hoteli približati tudi z usklajevanji preko 
dneva tistemu, kar je potem predlagalo vodstvo občine. Pomembno je, da smo v takih 
trenutkih enotni oziroma, da ne pulimo vsak na svojo stran, saj so to trenutki, ki so kritični 
za prihodnost naših krajev in našega gospodarstva.  
 S tem smo zaključili to točko dnevnega reda in prehajamo na točko, ki jo imate 
pod zaporedno število 7. 
 
 
 
7. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne 
Primorske d. o. o. Nova Gorica za leto 2019 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim direktorja Črtomirja Špacapana, da predstavi to točko. 
 
Poročevalec: Črtomir Špacapan, direktor RRA Severne Primorske d. o. o. Nova 
Gorica  
Se bom kar navezal na to o čemer se je razpravljalo pod to točko. Tudi mi smo se 
poskušali čim bolj aktivno vključiti v reševanje problemov, ki so se pojavile v 
gospodarstvu s pojavom COVID-a in smo nekako prevzeli pomoč gibanju, ki mu rečemo 
Rešimo Goriško. Z njimi zelo dobro sodelujemo in mislim, da imajo prave predloge za 
ukrepe, ki naj bi jih država sprejela. Seveda je tukaj problem tudi v tem, da mora država 
sprejemati ukrepe, ki so za namenjeni celotni Sloveniji, saj težko sprejema ukrepe, ki bi 
bili namenjeni samo določenim okoljem, čeprav vemo, da smo na našem območju zelo 
specifični, predvsem zaradi turističnega dela gospodarstva, ki bo utrpel največjo škodo v 
tem obdobju. 
 Druga zadeva, v katero smo se vključili je tudi ta, da smo poskušali svetovati 
vsem tistim, ki so imeli težave pri izpolnjevanju in prijavljanju pri teh ukrepih, ki so bili vsaj   
nekateri zelo zapleteni. Tudi mi sami smo imeli velike težave, ko smo se prijavljali na 
ukrepe, saj je bilo na začetku pri tem veliko zmede ampak mislim, da sedaj stvari 
funkcionirajo. Upam seveda, da bo država tudi v naprej imela posluh za to, da bo 
reševala te probleme. 
 Mi smo kot agencija seveda utrpeli tudi veliko posledic nastanka korona krize, 
predvsem zaradi tega, ker veliko poslujemo z italijanskim trgom in smo imeli nekaj časa, 
če se lahko tako izrazim neki pravi black out, ker nismo dobili nobenega plačila iz tujine, 
predvsem s področja Lombardije, kjer imamo veliko poslovnih partnerjev in seveda je bilo 
v situaciji, ko je na dan umiralo toliko ljudi, nespodobno vprašati, kdaj bomo prejeli plačilo 
za naše storitve. Ker pa so se zadeve vsaj nekoliko stabilizirale, računam na to, da bomo 
ta plačila tudi prejeli. Trenutno namreč ne kaže, da jih ne bi prejeli. Imamo pa velike 
zamude pri plačilih, zato smo tudi predlagali to točko, ki jo boste kasneje obravnavali, da 
nastale posledice, kljub temu, da imamo na papirju veliko denarja, in sicer nekje okrog 
400.000,00 EUR, kjer so zapadle terjatve že tako dolgo, da potrebujemo nek 
premostitveni kredit, da bomo to tudi dobili nazaj. Če rečem še to, da smo ne glede na 
vse vseeno nekako pomirjeni, saj smo iz Italije v zadnjem obdobju prejeli kar nekaj plačil, 
čeprav smo se bali, da jih ne bomo več, tako, da še vedno verjamemo v Evropsko unijo, 
saj ta denar tudi počasi vrača nazaj. 
 Mi smo v času COVID-a imeli to srečo, da lahko veliko delamo preko računalnika, 
če rečem tako poenostavljeno, saj imamo ogromno projektov s tujino. Tudi tujina je bila 
nekako nemobilna, saj nismo imeli nekih skupnih srečanj, kot smo jih imeli po navadi, 
ampak smo ta srečanja urejali preko sodobne tehnologije, sedaj pa so se razmere že 
toliko stabilizirale, da lahko normalno delamo. Naj povem, da nismo koristili nobenih od 
sprejetih ukrepov, smo pa seveda morali sprejeti program racionalizacije zaposlenih, ki 
smo ga tudi predstavili tudi vsem našim lastnikom. Smo pa v ta program morali seveda 
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vključili tudi določeno zmanjšanje števila zaposlenih, kar smo delno že realizirali in 
verjetno, če bo šlo tako naprej, bomo morali dodati še kaj, vendar pa vseeno, vsaj enkrat, 
kaže, da smo se iz tistega najhujšega izvlekli. 
 Tudi razpisi, ki jih je objavljala Evropska unija so  potekali  nemoteno. Na tem 
mestu bi predvsem poudaril razpis za razvoj podeželja, tako imenovani LAS-ov razpis, ki 
teče za enkrat zelo dobro in bomo ta sredstva tudi uspešno razdelili. Tukaj se je prijavila 
tudi Mestna občina že z večjimi uspešnimi projekti, ki so bili tudi že odobreni, še nekaj pa 
jih je vključenih v zadnji razpis. Računamo pa, da bomo dobili tudi še nekaj dodatnih 
sredstev za razvoj podeželja, kar bo vsekakor dobrodošlo v tej krizni situaciji in upam, da 
bomo ta sredstva tudi uspešno porabili, predvsem zaradi tega, ker so nam že v prejšnjem 
razpisu dali nekaj nagrade, če lahko tako rečem v narekovajih, in to zaradi tega, ker smo 
bili tako uspešni pri sami realizaciji in smo dobili še dodatna sredstva, zato računamo, da 
jih bomo dobili tudi na tem zadnjem razpisu.  
 Kar se tiče mednarodnih projektov, so, kot sem že povedal, vsi nekako v teku. 
Zaustavili so se seveda za nekaj mesecev, pravzaprav so se podaljšali in tukaj računamo 
predvsem na projekte s področja mobilnosti, kjer je vključena tudi Mestna občina Nova 
Gorica tako s polnilnicami, kot tudi s kolesi, ki prihajajo. Ravno te dni bomo imeli tiskovno 
konferenco, kjer bomo predstavili rezultate projekta »Eko cykel«, računamo pa tudi, da 
bomo iz projektov, ki so bili  že odobreni,  dobili v tem obdobju še dodatna sredstva. 
 Kar se tiče priprave Regijskega razvojnega programa moram reči, da je prišlo do 
kratkega predaha oziroma zastoja, predvsem zaradi tega, ker so se razmere drastično 
spremenile. Mi smo namreč začeli že v lanskem letu izdelovati predlog novega 
razvojnega programa za celotno območje Severnoprimorske regije, ki bi seveda trajal 
naslednjih sedem let, vendar se sedaj stvari spreminjano in moramo tudi pripravljavci 
trenutno prisluhniti občini in gospodarskim subjektom, kaj je tisto, kar bo najbolj  nujno v 
naslednjem obdobju, kajti mislim, da se bodo tudi razpisi Evropske unije močno 
spremenili in bodo seveda vsi narejeni tako, da bodo pomagali gospodarstvu in seveda 
tudi lokalnim skupnostim, da bodo lahko za preživeli. 
 Čaka nas torej veliko dela. Za enkrat sicer poslujemo, kot sem že povedal dobro. 
Tudi lanski rezultati so bili dobri, žal pa imamo ta problem, da imamo veliko denarja v 
obtoku in bomo zato seveda, v kolikor nam bo to seveda občina odobrila, nekatere 
občine so takšne že sklepe poslale, morali za nekaj časa kratkoročno zadolžiti, vendar pa 
ne v tem smislu, da se zadolžimo na trgu, saj imamo izdelane certificirane račune, ki nam 
jih je odobrila Evropska unija, in seveda samo čakamo  na plačilo. 
 Naj na koncu povem še to, da smo recimo eno plačilo, ki smo ga imeli za en 
projekt, ki smo ga delali skupaj z okrajem Lombardija in je bilo certificirano v mesecu 
marcu predlanskega leta, dobili šele meseca februarja letošnjega leta. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Da, prosim. 
 
Oton Mozetič, član odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo v resnici ni obravnaval te točke, ker ni bilo prisotnega 
poročevalca. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Torej drugi odbori tega niso obravnavali. Zakaj na seji odbora za gospodarstvo ni bilo 
poročevalca, bo verjetno pojasnil direktor agencije. 
 
Črtomir Špacapan, direktor RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica:  
Se opravičujem, saj je prišlo do ene pomote. Sam sem bil odsoten in smo poslali enega 
izmed zaposlenih, vendar je ta zmotno menil, da je njegova naloga zgolj poročati glede 
kredita, sami pa v zadnjem hipu tudi nismo mogli najti ustreznega nadomestila, tako, da 
se opravičujem. Opravičujem se tudi odboru, da nismo mogli zagotoviti poročevalca, smo 
pa predložili celotno gradivo, in sicer kot je bilo dogovorjeno. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se je Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica seznanil z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije 
Severne Primorske  d. o. o. Nova Gorica za leto 2019. Glasovanje teče. 
 
Od 23 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef 
Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan 
Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko pod zaporedno številko 8. 
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

 Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega    
parka d. o. o. v letu 2019 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim direktorico Tanjo Kožuh, da nam predstavi točko. 
 
Poročevalka: mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka 
Župan, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Za nami je še eno zelo 
uspešno poslovno leto, v katerem je Primorski tehnološki park uspel start-up Eco sistem 
še nadgraditi. Vse programe za zagon, razvoj in rast podjetij smo namreč združili v 
enotno znamko Gost start-up. in tako od lanskega leta svojo ponudbo gradimo v okviru 
dveh  posrednih znamk Gost start-up in Popi. Primorski tehnološki park se iz leta v leto 
razvija in raste. Vsako leto zagotovimo tudi več razvojnih sredstev za investiranje v start-
up Eco sistem in posledično neposredno tudi v podjetja, saj je velik del teh sredstev 
namenjen za kritje stroškov ekspertov, mentorjev in drugih strokovnjakov s katerimi 
inkubirana podjetja delajo in neposredno razvijajo svoj posel. 
 Primorski tehnološki park je razvil takšen poslovni model, po katerem se želijo 
zgledovati tudi drugi podobni subjekti v Sloveniji in v tujini. Vsi naši programi so namreč 
za uporabnike brezplačni, naš cilj pa je, da podjetniki svoja omejena finančna sredstva 
investirajo neposredno v razvoj svojega posla, mi pa poskrbimo, da do sodobnega 
znanja, prenosov izkušenj in povezav pridejo brez tega, da bi za to morali plačati. 
Primorski tehnološki park seveda sredstva za plačilo teh storitev pridobiva iz različnih 
virov, največ iz evropskih skladov. Takšen poslovni model še zdaleč ni enostaven, je 
namreč zelo kompleksen, vendar pa se je v našem primeru izkazal kot pravilen in 
izjemno uspešen. Danes je več kot jasno, da smo v Primorskem tehnološkem parku v 
osmih letih iz napol prazne stavbe in brez vsakršnih podjetniških programov zgradili 
enega najpomembnejših start-up Eco sistemov v Sloveniji, in to ne samo iz vsebinskega 
pač pa tudi iz finančnega vidika Primorski tehnološki park že sedem let zapored posluje 
uspešno in tudi po bilancah pozitivno. 
 Poslovna stavba je prav zaradi teh programov, zaradi koncentracije sodobnega 
znanja in start-up podjetnikov, ki so pripravljeni seveda deliti svoje ideje in izkušnje, 
postala lokacija, kjer se zbirajo in želijo srečevati najbolj ambiciozni podjetni posamezniki 
iz te regije.  
 Naša start-up skupnost gradi ekipa sedmih zaposlenih v Primorskem tehnološkem 
parku. Kako pomembno je investirati v start-up Eco sistem in v zagon najbolj 
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perspektivnih podjetji, pa vam bom najlažje razložila na sledeč način. Po podatkih OECD-
ja mlada podjetja prispevajo 20% vseh obstoječih zaposlitev, vendar pa, kar je pri tem 
pomembno je, da mlada podjetja na letnem nivoju ustvarijo polovico vseh novih 
zaposlitev. Ustanavljanje novih podjetij je torej za vsako gospodarsko panogo zato zelo 
pomembno. Še bolj pomembno pa je spodbujanje ustanavljanja zagonskih podjetij. 
Povprečen start-up podjetnik namreč ustvari trikrat več delovnih mest kot podjetnik s 
srednjim potencialom in kar petnajstkrat več kot podjetnik z nizkim potencialom, hkrati pa 
zagonska podjetja v gospodarstvo vnašajo dinamiko ter so pospeševalci inovacij in 
dolgoročnega razvoja. 
 Ker smo že prej govorili o epidemiji COVID, naj povem, da so se prav start-up 
podjetja v tem času znala hitro in učinkovito prilagoditi novim razmeram in poiskati nove 
poslovne priložnosti. Medtem, ko v tem času veliko podjetji zaradi neugodnih razmer 
odpušča svoje zaposlene, start-up podjetja na Goriškem ohranjajo obstoječe število 
zaposlenih, nekatera pa celo dodatno zaposlujejo. Ja povem, da smo se včeraj tukaj v 
tem prostoru družili s predstavniki Zavoda za zaposlovanje RS in brezposelnimi osebami. 
Povedano je bilo, da zavod beleži 50% porast brezposelnih v naši regiji v primerjavi z 
enakim obdobjem lani. Pred tremi dnevi je bilo v evidenco brezposelnih na Goriškem 
vpisanih 3.500 oseb, polovica teh na območju Območne enote Nova Gorica, od tega jih 
je 20 % visoko izobraženih z vsaj s 6. stopnjo izobrazbe. Konec maja je na delo čakalo 
12.000 ljudi v naši regiji. Po nekaterih ocenah naj bi jih tretjina od teh do septembra 
pristala na zavodu s statusom brezposelni. To kar pa nas v Tehnološkem parku skrbi in 
na kar želimo opozoriti je, kako zadržati visoko kvalificirane, inovativne in ambiciozne 
kadre v tem okolju, v kolikor ne bo priložnosti za zaposlitev in njihov karierni razvoj. 
 Najbrž se sedaj vsi sprašujete, kaj ima to zvezo s Tehnološkim parkom. Lahko 
rečem, da jo ima, saj so prav ti kadri najbolj verjetni ustanovitelji novih zagonskih podjetji 
in prav ti kadri so najbolj zaželeni sodelavci v zagonskih in hitro rastočih podjetjih. Res 
nas skrbi, da bo koncentracija zagonskih podjetij in talentiranih kadrov v  regiji padla. Naj 
navedem še en podatek iz OECD-ja, ki pravi, da upad števila novih zagonskih podjetij 
samo v enem letu prinese večletne posledice na različnih družbeno-ekonomskih 
področjih. Predvsem pa vpliva na zmanjšanja inovacij in na zmanjšanje števila na novo 
ustvarjenih zaposlitev in to v naslednjih petih, desetih ali morda celo petnajstih letih. 
 Zato se v Primorskem tehnološkem parku čutimo dolžni, da lokalno okolje 
opozorimo na dolgoročne posledice, če bo ta regija izgubila svoje najbolj izobražene in 
ambiciozne kadre in kot je prej omenil župan, smo s tem namenom v začetku maja 
pripravili in občini poslali koncept kriznega programa, ki temelji na reševanju prav te 
specifične problematike, ki zahteva visoko tehnološko gospodarstvo. Veseli bomo, če bo 
ta program sprejet. Zahvaljujem, da ste me poslušali in se veselim vaših vprašanj. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Ustanova, katere poročilo smo pravkar slišali, je pomemben del sistema 
uresničevanja ciljev in strateških smernic mestne občine in pri tem tudi aktivno prispeva. 
Če sem prej pohvalil Sklad malega gospodarstva, je potrebno pohvaliti tudi Primorski 
tehnološki park, ki je od vsega začetka, če smo že pri aktualni temi, sedanje krize 
sodeloval z mestno občino in pomagal iskati rešitve, denimo za predloge ukrepov vlade, 
pomagal je pri njihovem sestavljanju, sedaj pa pomagajo pri sestavljanju ukrepov za 
morebitno brezposelnost oziroma že celo opaženo naraščanje brezposelnosti. Pomaga 
pa tudi pri ustvarjanju modela pomoči samostojnim podjetnikom in obrtnikom pri nabavi 
mehanizacije oziroma delovnih strojev v primeru, da bi ti začeli z nekimi novimi 
aktivnostmi. Naj povem, da je odbor za gospodarstvo to poročilo obravnaval. 
 
Oton Mozetič, član odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s poročilom o delu Primorskega tehnološkega 
parka, nanj nima pripomb in predlaga, da se predlog sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 



  

48 

Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni, zato dajem predlog na glasovanje. Se opravičujem, 
Elena Zavadlav Ušaj se  je prijavila na razpravo. Prosim. 
 
Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Pohvalila bi sicer njihovo delo, mi je pa res pomemben predvsem ta podatek, da so 
dejansko ta podjetja, ki se ustanovijo oziroma, ki začnejo zagon svojega dela v 
Tehnološkem parku, tudi hitro prilagodljiva ter so dejansko tudi lažje prebrodila COVID 
krizo.  
 Vseeno pa bi vprašala, ker smo namreč o tem tudi govorili, ko smo iskali možne 
rešitve, katere ukrepe bi lahko še uvrstili na seznam, kjer bi lahko pomagala bodisi občina 
bodisi država, pa tudi ali so se na vas že obračala obstoječa podjetja, in sicer v smislu 
prestrukturiranja, se pravi preoblikovanja iz ene dejavnosti v drugo, v kolikor bi ta 
dejavnost, ki jo sedaj opravljajo kot osnovno dejavnost, bila toliko prizadeta, da ne bi 
uspeli peljati naprej te osnovne dejavnosti.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ni razpravljavcev, zato prosim kar odgovorite. 
 
Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka: 
Za enkrat takih konkretnih predlogov nismo prejeli, smo pa zaznali med obstoječimi 
recimo podjetji, ki ponujajo izdelke z neko nižjo stopnjo dodane vrednosti, da imajo 
potencial v znanju in v kompetencah svojih kadrov, zato jim mi z našimi programi in 
znanjem lahko pomagamo, da dvignejo nivo in dodano vrednost teh izdelkov, poiščemo 
jim morda nove trge in kupce, da tako na ta način v tem času ne samo preživijo, ampak si 
postavijo osnove tudi za bodočo rast.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če ni več razpravljavcev, predlagam glasovanje o predlogu, se pravi, glasujemo o 
Sklepu o seznanitvi s Poročilom o delu primorskega tehnološkega parka v letu 
2019. Glasovanje teče. 
 
Od 21 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Komel Sebastjan, Vida 
Škrlj, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko, ki jo imate pod zaporedno številko 9. 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o potrditvi Stanovanjskega programa Stanovanjskega 
sklada Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2020 - 2023 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam direktorju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, 
gospodu Kompari. 
 
Poročevalec: Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega slada Mestne občine Nova 
Gorica 
Pred vami je Stanovanjski program Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 
za obdobje 2020-2023. Pri izdelavi programa smo izhajali iz določenih izhodišč: 
Resolucije nacionalnega stanovanjskega programa in Urbane strategije Nove Gorice, 
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Stanovanjskega zakona in finančnih okvirjev. V začetku samega  programa je prikazana 
analiza stanja v Mestni občini Nova Gorica. Če na kratko povzamem, in sicer kar se tiče 
prebivalstva spada mesto Nova Gorica oziroma celotna mestna občina med starejše 
občine. Drugi problem, s katerim se občina sooča, je zmanjševanje števila prebivalcev in 
to zmanjševanje gre na račun manjšega števila rojstev glede na število smrti in selitve 
prebivalstva iz občine v druge slovenske občine. 
 Kar se tiče stanovanjskih kazalnikov, in sicer števila stanovanj na število 
prebivalcev, smo nekaj nad slovenskim povprečjem. Gre za relativno mlad stanovanjski 
fond. Večina stanovanj je zgrajena po letu 1947. Število  dokončanih stanovanj  na 1000 
prebivalcev se je v zadnjih letih zmanjšalo glede na slovensko povprečje. Stopnja 
prenaseljenosti stanovanj je nekje v slovenskem povprečju. 
 Stanovanjski fond Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica je sledeč: 
75% stanovanj je v samem mestu Nova Gorica, 80% stanovanj je v mestnem središču,  
to pomeni 2 km od občine Nova Gorica, povprečna starost znaša 42 let in povprečna 
velikost 56 m2.  
 Ključni problemi s katerimi se soočamo, je problematika neprofitnih stanovanj 127 
prosilcev, pri čemer velja poudariti, da vsaki dve leti objavimo nov razpis. Zagotovo v teh 
dveh letih vseh 127 prosilcev ne bo prišlo do svojega stanovanja. Poleg tega se soočamo 
s problematiko profitnih najemnih stanovanj, problematiko pomanjkanja stanovanj ter 
problematiko stanovanj, namenjenih za prodajo, saj je povpraševanje še vedno večje od 
ponudbe. Soočamo se tudi s problematiko novogradenj. Gre za območja, ki so sicer 
namenjena gradnji, vendar žal niso opremljena z določeno infrastrukturo. Soočamo se 
tudi s problemom praznih stanovanjskih gradenj. V mestu imamo namreč veliko število 
praznih stanovanj, na drugi strani imamo tudi veliko število stanovanjskih hiš, ki so danes 
prazne ali pa je v njih eden ali dva občana. Imamo tudi problematiko namenskih 
stanovanj, saj je prosilcev za tovrstna stanovanja približno nekaj čez 100. Glede na 
starost prebivalstva pa je povpraševanje po oskrbovanih namenskih stanovanjih vedno 
večje. 
 Glede na to problematiko je treba reči, da obstaja pomanjkanje stavbnih zemljišč 
za stanovanjsko gradnjo, pomanjkanje proračunskih finančnih sredstev za stanovanjsko 
gradnjo na občinski ravni, neustrezna višina neprofitne in tržne najemnine, sistemsko 
neurejena področja finančnih spodbud za obnovo vaških jeder, plačilna nedisciplina ter 
neustrezna davčna zakonodaja na področju nepremičnin.  
 Glede na te okoliščine smo pripravili določene rešitve, s katerimi bi to 
problematiko razrešili v naslednjih štirih letih, tako, da so v samem programu nakazani 
konkretni projekti. Gre za projekte, za katere imamo že neke osnove. To torej niso zgolj 
projekti, ki bi jih želeli izpeljati, ampak so projekti, pri katerih smo že začeli določene 
aktivnosti in za katere lahko trdimo, da v kolikor bomo stopili skupaj z vsemi ključnimi 
akterji za reševanje stanovanjske problematike, bomo lahko ta program v naslednjih štirih 
letih tudi izpeljali.  
 To je torej na kratko povzetek samega programa, sedaj pa če so še kakršnakoli 
vprašanja v zvezi s tem, pa rade volje pojasnim. 
 
Sašo Kogovšek, podžupan: 
Hvala direktorju za poročilo, ki ga je obravnaval tudi odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor je zadevo obravnaval in predlaga mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 
Sašo Kogovšek, podžupan: 
Odpiram razpravo na to točko. Prijavljen na razpravo je svetnik Egon Dolenc, imate 
besedo. 
 
Svetnik Egon Dolenc: 
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Eno vprašanje bi imel za direktorja, in sicer v tem poročilu vidim omembo zadrug, kar je 
novost v tem planu. Osebno sicer ta sistem pozdravljam, zanima pa me način 
financiranja investicije gradnje stanovanj v teh zadrugah. 
 
Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica: 
Zadruga so ena od novitet v reševanju stanovanjske problematike. Tudi na nivoju celotne 
države se poskuša to noviteto implementirati, seveda pa je zadeva dokaj v razvojni fazi 
poleg tega imamo več modelov zadružništva. Model, ki smo ga tukaj predstavili, bi služil 
kot testni projekt in je zasnovan na principu, da vsak član zadruge prispeva svoj finančni 
vložek, pri čemer pa se Stanovanjski sklad tukaj pojavi kot tisti, ki vodi celotno zadevo in 
da tudi sam prispeva določen finančni delež za določene skupne zadeve in prispeva k tej 
stvari tudi samo zemljišče. 
 To je eden od modelov, je pa seveda več modelov. Seveda se bo lahko pokazal 
še kakšen boljši model, mi se v zadnjem času vključujemo predvsem v razne javne  
razprave na nivoju države, kako naj bi izgledali ti modeli na državni ravni. 
 
Sašo Kogovšek, podžupan: 
Naslednja prijavljena na razpravo je Maja Erjavec. Izvolite. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
Glede na to, da smo bili praktično skoraj desetletje brez stanovanjske strategije, smo v 
Goriška.si zadovoljni, ker imamo pred seboj dokument, ki zasleduje realne cilje, izmed 
katerih bi tudi sama tako kot kolega svetnik Dolenc še posebej izpostavila možnost 
stanovanjskega zadružništva.  
 Ker so spremembe na stanovanjskem področju povezane tudi s potrebo po 
spremembi stanovanjske zakonodaje, bi na tem mestu sklad pozvala, da zakonodajnemu 
postopku spremembe Stanovanjskega zakona sledi oziroma pri podaji pripomb sodeluje 
ter si tako prizadeva, da bodo alternativne oblike lažje zaživele oziroma, da bodo vrzeli, ki 
na tem področju še niso jasne, izpolnjene.  
 Gospodu Kompari torej izrekam pohvalo za korak naprej v smeri reševanja 
stanovanjske problematike v Mestni občini Nova Gorica. 
 
Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica: 
Lahko povem samo, da smo aktivno vključeni pri Gospodarski zbornici, Združenju 
stanovanjskih skladov, pri sugestijah spremembe same zakonodaje. Pričakujemo, da se 
bo sedaj v kratkem spremenil obstoječi Stanovanjski zakon v določenih elementih, skupaj 
pripravljamo predloge, ki jih bomo dali na ustrezno ministrstvo, rekel bi pa tudi, da se že 
pogovarjamo v kakšni smeri bi kasneje zapeljali sprejetje novega Stanovanjskega 
zakona. Tako, da smo že kar tudi aktivno vključeni v te razprave in pripravljanje 
predlogov. 
 
Sašo Kogovšek, podžupan: 
Naslednja prijavljena na razpravo je Elena Zavadlav Ušaj, prosim. 
 
Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Sicer ne bom kaj dosti razpravljala, pohvalno je predvsem to, da se vsaj nekaj premika in 
da se je dejansko naredilo naslednje korake. Ampak sedaj, ko ste povedali, da se bo 
dejansko ta zakon spreminjal, ali ste mogoče razmislili tudi v smeri, da bi se šlo v 
spremembo člena oziroma, da bi se spremenilo zakonodajo v tej smeri, da bi bili 
upravičeni do stanovanjskih kapacitet stanovanjskega sklada samo tisti, ki ne bi presegli 
določenega praga oziroma cenzusa in da bi dejansko kasneje ne samo prešli v 
plačevanje tržne najemnine, ampak da bi se tudi izselili ven in bi tako te kapacitete ostale 
skladu.  
 
Matjaž Kompara, direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica: 
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Imeli smo tudi razpravo na to temo. Vsekakor želimo, to je bilo stališče vseh 
stanovanjskih skladov, da se ti pogoji zaostrijo, ker je zadnjem času prišlo kar do nekaj 
anomalij na tem področju. V teh stanovanjih so namreč tudi najemniki, da ne rečem, ki 
imajo tudi drugo stanovanje v lasti, celo take stvari se dogajajo na nivoju celotne države. 
S strani vseh stanovanjskih skladov na področju Slovenije je bil zato podan predlog, da 
se zaostrijo pogoji, ne samo v začetni fazi pridobitve stanovanja, ampak pozneje tudi v 
fazi preverjanja statusa posameznega najemnika, ki ima stanovanje z neprofitno 
najemnino. 
 
Sašo Kogovšek, podžupan: 
Ni več nobenega prijavljenega na razpravo. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se sprejme Stanovanjski program 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 2020–2023. Glasovanje teče. 
 
Od 21 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Mitja Humar, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Komel Sebastjan, Vida 
Škrlj, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na naslednjo točko. 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o podaji soglasja o Pogojni sodni poravnavi med Mestno 
občino Nova Gorica in ostalimi udeleženci pred Okrožnim sodiščem v Novi 
Gorici v zadevi Eda center 

 
Sašo Kogovšek, podžupan: 
K mikrofonu vabim poročevalko Miloško Bratuž. 
 
Poročevalka: Miloška Bratuž, podsekretarka za premoženjsko-pravne zadeve 
Najprej bi vam podala kratek pregled dejanskega stanja na zadevi. Mestna občina Nova 
Gorica je zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine s parc. št. 1960 k.o. Nova Gorica, ki je 
opredeljena kot kategorizirana občinska cesta, v naravi pa predstavlja Delpinovo ulico. 
Leta 2006 je občina na tej parceli ustanovila stavbno pravico v korist investitorja družbe 
Euroinvest kot osebno pravico uporabe za gradnjo dela podzemne parkirne hiše pod tujo 
nepremičnino. Stavbna pravica je bila ustanovljena odplačno za dobo 99 let.  
 Iz pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice izhaja, da bi občina ob izteku pogodbe 
leta 2105 postala lastnica objekta, ki sega pod njeno parcelo, vendar brez plačila 
nadomestila. Euroinvest je v nadaljevanju zgradil stavbo, to je poslovno stanovanjski 
kompleks Eda center s podzemno garažno hišo s parkirnimi mesti. Del podzemnega dela 
stavbe sega tudi pod omenjeno javno cesto. Stavba je bila vpisana v kataster stavb, iz 
katerega je razvidno, da sta s stavbo povezani samo nepremičnini, ki predstavljata 
stavbišče in sta bili v lasti investitorja ter izdelan etažni elaborat stavba pa vpisana v 
zemljiško knjigo. Iz nobene evidence pa ne izhaja, da del stavbe stoji tudi pod parcelo, ki 
je last mestne občine, ter da je skupni del stavbe tudi stavbna pravica na občinski javni 
cesti. 
 V letu 2015 je bil nad Euroinvestom sprožen stečajni postopek. Posamezni deli 
stavbe, ki so bili zgrajeni v območju stavbne pravice, so bili v stečajnem postopku prodani 
družbi DUTB. Občina je zaradi varstva svojih interesov v stečajnem postopku zahtevala, 
naj se iz prodaje izločijo posamezni etažni deli pod stavbno pravico, dokler ne bo  v 
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zemljiški knjigi jasno razvidna povezava med stavbo in stavbno pravico na parceli v lasti 
Mestne občine ter naj se ji pri teh deli prizna lastninska pravica. 
 Stečajna  upraviteljica je temu ugovarjala, občina je bila napotena na pravdo za 
ugotovitev prerekane izločitvene pravice in tako tožbo pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici 
tudi vložila. Opisana situacija za občino dejansko pomeni nevarnost za oškodovanje 
njenega premoženja, saj se v letu 2105 ob izteku pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice 
občina ne bi mogla vpisati v zemljiško knjigo kot lastnik posameznih delov objekta, ki leži 
pod njeno parcelo, kar sicer predvideva pogodba o ustanovitvi stavbne pravice. 
 Skupni del stavbe Eda center dejansko predstavlja tudi še nepremičnina s parc. 
št. 671/20, ki je locirana med Delpinovo ulico in stavbo Eda centra. Ta parcela bi morala 
biti evidentirana kot skupni del stavbe, posledično bi bila v so lasti etažnih lastnikov, kar 
pa ni bilo narejeno in je v zemljiški knjigi še vedno v lasti stečajnega dolžnika. V naravi se 
parcela koristi kot funkcionalno zemljišče stavbe, tam se nahajajo dostopi do poslovnih 
prostorov, dostop v garažno hišo ter dostopi do dvigal, na njej je predvidena postavitev 
letnih vrtov in zelenih površin. Ta parcela pa je delno tudi v javni rabi, saj se tam nahaja 
kolesarska steza in javna peš površina ter vkopana gospodarska javna infrastruktura. 
 Nerazrešena sporna razmerja pa obstajajo tudi med stečajnim dolžnikom družbo 
Euroinvest in njenimi upniki, ki so že pred stečajnim postopkom zavarovali svoje denarne 
terjatve z ustanovitvijo hipotek na premoženju družbe Euroinvest. Zaradi različnih stališč 
o tem ali in kje,  na katerih posameznih delih so hipoteke veljavno nastale, potekajo pred 
Okrožnim sodiščem v Novi Gorici trije sodni postopki.  
 Eden sodni postopek pred istim sodiščem pa poteka tudi med DUTB-jem in 
hipotekarnimi upniki zaradi ugotovitve neveljavnosti pravnega posla, oblikovanja etažne 
lastnine za stavbo, izbrisa neveljavnih vknjižb ter vzpostavitev prejšnjega 
zemljiškoknjižnega stanja. Zardi kompleksnosti celotne zadeve, rešitev zapletov 
povezanih z ustanovitvijo stavbne pravice na nepremičnini v lasti občine ni bilo možno 
brez sodelovanja in uskladitve interesov vseh vpletenih strank, tako stečajnega dolžnika, 
družbe Euroinvest, DUTB-ja, upnikov ter seveda občine. 
 Občina je začela z razreševanjem problematike v letu 2017 s številnimi 
usklajevanji z družbo DUTB in stečajno upraviteljico družbe Euroinvest, kot tudi s 
hipotekarnimi upniki in bivšimi delavci stečajnega dolžnika. S ciljem dokončne razrešitve 
vseh odprtih sodnih postopkov in spornih razmerji med strankami so vse stranke v letu 
2019 pristopile k mediaciji v sodnem postopku, v okviru katerega so naposled podpisale 
pogojno sodno poravnavo dne 5. junija 2020, začela pa bo veljati šele po tem, ko k njeni 
sklenitvi podata soglasje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in stečajno sodišče. 
 Seznam posameznih etažnih delov, ki jih občina pridobi v skladu s 1. členom 
poravnave, se nahaja v Načrtu pridobivanja premoženja, kot del gradiva v okviru Odloka 
o rebalansu proračuna. Kaj so se torej  stranke s samo poravnavo dogovorile? Najprej 
predvsem naslednje: pravilno ureditev pravnega statusa posameznih delov stavbe v 
etažni lastnini, ki leži v območju ustanovljene stavbne pravice na parceli št. 1960 k.o. 
Nova Gorica, na tak način, da občina pridobi lastninsko pravico na vseh posameznih 
delih objekta pod javno cesto, ki so sedaj v lasti DUTB-ja, v ustreznem deležu, kot 
odgovarja tej legi, takoj  podeli tudi stvarno služnost na vseh teh delih DUTB-ju oziroma 
njegovim pravnim naslednikom. Služnost traja do leta 2105, do tedaj služnostni 
upravičenci nosijo vse stroške, istočasno pa občina ohranja pravico do izvrševanja vseh 
obveznosti povezanih z upravljanjem njene nepremičnine, se pravi Delpinove ulice.  
 To pomeni, da je položaj mestne občine dejansko boljši, kot bi bil, če bi se 
stavbna pravica redno iztekla do poteka stavbne pravice v letu 2105 glede na to, da 
stavbna pravica v zemljiški knjigi ni pravilno notificirana. Občina v zameno za pridobitev 
lastninske  pravice ne plača ničesar, prav tako ničesar ne dobi za ustanovitev služnosti. 
Zaradi nasprotujočih si stališč strank o tem, ali bi morala občina ob poteku stavbne 
pravice oziroma ob pridobitvi solastninskih deležev zanje plačati denarno nadomestilo, ki 
ga je občina kategorično odklanjala, sama poravnava vsebuje le deklaratorno stališče o 
plačilu nadomestila, dokončno presojo pa prepušča predpisom in sodni praksi v 
prihodnosti.  



  

53 

 S poravnavo so se stranke v nadaljevanju dogovorile tudi o ureditvi koriščenja 
nepremičnine s parcelno številko 671/20, katere del je za občino pomemben zardi javne 
infrastrukture in na njej občina potrebuje služnost v javno korist. Tako občina pridobi 
služnost v javno korist, ki je sicer nima in bi morala zanjo nekaj plačati, na podlagi 
dogovora o poravnavi, pa jo pridobi brezplačno. Omogoči se tudi ustanovitev trajne 
služnostne pravice za funkcioniranje tistega dela stavbe, ki sega pod površje te parcele, 
kot tudi trajne služnosti za potrebe dostopa do stavbe peš in z motornimi vozili, ter za 
potrebe redne rabe stavbe vključno s postavitvijo in vzdrževanjem letnih vrtov in zelenih 
površin. 
 Nazadnje so se stranke s poravnavo dogovorile tudi o poplačilu hipotekarnih 
upnikov, za katero občina sicer ni odgovorna, bi se pa v primeru ne sklenitve poravnave 
občini lahko očitalo tudi ravnanje v njihovo škodo. Tudi za občino je pomembno dejstvo, 
da bo DUTB na podlagi podpisane poravnave hipotekarne upnike poplačal, DUTB pa bo 
prostore v stavbi lahko dokončno tržil in omogočil, da stavba polno zaživi. Menimo, da je 
sklenitev poravnave vsekakor v korist občine, saj si z njo svoj položaj samo izboljšuje. Ne 
nazadnje je tudi v javnem interesu in s tem v interesu občine kot osebe javnega prava, da 
bo na podlagi te poravnave v polni meri omogočeno izkoriščanje možnosti, ki jih tak 
objekt v centru mesta lahko nudi.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala tudi za trud, ki ste ga vložili v to, saj ni bilo ne kratko in ne lahko delo v tem 
procesu.  
 Odbor za prostor je to obravnaval. Prosim za poročilo. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Res je obravnaval in predlaga mestnemu svetu, da ga sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za gospodarstvo. 
 
Oton Mozetič, član odbora za gospodarstvo: 
Tudi odbor za gospodarstvo je obravnaval točno to, nanj nima pripomb in predlaga 
sprejem sklepa.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni.  
 Zato dajem na glasovanje predlog Sklepa o podaji soglasja o Pogojni sodni 
poravnavi med Mestno občino Nova Gorica in ostalimi udeleženci pred Okrožnim 
sodiščem v Novi Gorici v zadevi Eda center. Glasovanje teče. 
 
Od 18 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Sašo Kogovšek, Tina Krog, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, 
Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Prehajamo na točko, ki je označena s številko 12. 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

Seznanitev s postopkom 2. faze kandidature Nove Gorice za EPK 2025 in 
predstavitev spremenjenih aktivnosti kot posledice epidemije s 
koronavirusom 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim pripravljavki kandidature, da predstavita točko. 
 
Poročevalka: Neda Rusjan Bric, pripravljavka kandidature Nove Gorice za EPK 
2025 
Dober večer in ker je že večer, bova poskušali biti čim hitrejši seveda. Kot veste, smo 
konec februarja prišli v drugi krog kandidature. Po enem mesecu ali pa malo več smo tudi 
dobili poročilo komisije, ki je bilo za nas v bistvu dobro, zato bi radi poudarili samo nekaj 
pozitivnih omemb v poročilu in nekaj tistih, ki so potrebne popravkov. 
 Med pozitivnimi je absolutno ta, da je bila pohvaljena evropska dimenzija, ki smo 
jo zavzeli, sam program, skratka celoten bid-book in vsi menijo, da je zelo perspektivno in 
vredno obravnave naprej. Jih je pa po drugi strani zaskrbelo predvsem finančno stanje in 
to je naša največja naloga in pa seveda menedžerska struktura s katero mislimo izvajati 
ta ogromen projekt, če bomo seveda zmagali. Tudi finančno je ta projekt ogromen 
zalogaj. Mi imamo zato ETZS, kot veste Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, 
ki je izjemen instrument, ki ga bomo sedaj v naslednji fazi še razdelali, razširili in pripravili 
tako, da bomo komisijo prepričali, da je to najboljši instrument za nas. To bo v resnici tudi 
unikat med evropskimi prestolnicami kulture, ker do sedaj take kot bi bila naša, v bistvu 
še ni bilo. 
 Seveda veste tudi, da je tako rekoč po štirinajstih dneh odkar smo vstopili v drugi 
krog, nastopila tudi COVID-19 pandemija. Vsi smo »zamrznili«, ampak mi smo že po 
štirinajstih dneh začeli z aktivnostmi, in sicer virtualno, ki se vrstijo vse do danes in so 
izjemno uspešne. Kot boste mogoče potem videli razpredelnico, pripravljeno v programu 
Power Point, smo neprekosljivi tako rekoč med štirimi mesti v svojih aktivnostih, in sicer 
smo začeli takoj najprej s tečaji slovenskega in italijanskega jezika, virtualnem seveda, ki 
pa se jih udeležujejo še danes, zato smo zaradi izjemnega zanimanja več kot 2300 ljudi, 
od tega več kot polovico Italijanov, izvajanje tečajev podaljšali že sedaj.  
 Izvedli smo virtualne pogovore z našimi, ne samo z umetniki ampak tudi s 
športniki, z novinarji in podobno po Evropi, ki so nam povedali kakšno je stanje, kje se 
zadržujejo in tako naprej, to smo poimenovali Virtualna kavarna. Potem, ko se je vse 
skupaj malo odprlo, smo imeli dejavnosti na Trgu Evrope, verjetno veste, se je 
neprestano kaj dogajalo, tudi ljudje so spontano tja prihajali, potem pa smo posneli 
dokumentarec z zgodbami družin, ki so bile ponovno razdeljene, dokumentarec za 
promocijo projekta z obema županoma, z ostalimi akterji in tako naprej. Skratka bili smo 
izjemno dejavni, kar bo zelo, zelo pomemben faktor, ko se bomo ponovno znašli pred 
očmi komisije, to pa bo decembra, ko bo prišla komisija k nam v obe Gorici. Skupina bo 
potem v Ljubljani ponovno predstavljala drugi bid-book, se pravi drugo knjigo kandidature 
razširjeno in takrat se bomo gotovo vprašali, kaj ste, kako ste reagirali in kaj ste počeli v 
času, ko je izgledalo v bistvu nemogoče, da dve državi, dve mesti v dveh državah v 
resnici kandidirata. 
 Tako, da bi predala besedo kolegici Vesni, da vam pove bolj natančno te finančne 
zahteve. 
 
Vesna Humar, pripravljavka kandidature Nove Gorice za EPK 2025: 
Mogoče samo še besedo, dve. Mednarodni idejni natečaj za Trg Evrope bi moral biti 
zaključen že v letu 2019, zaradi različnih razlogov pa se je premaknil v leto 2020 in se bo 
končal avgusta, je pa bil zelo uspešen. 210 arhitektov iz celega sveta je v bistvu prevzelo 
dokumentacijo na spletni strani, na kateri je bil objavljen natečaj. Spletna stran je beležila 
9000 ogledov, se pravi, da je interes arhitektov s celega sveta res velik in upamo na to, 
da bodo te projektne ideje zanimive in da bo Trg Evrope res zaživel tako, kot si želimo. V 
minulih urah, ki so bile dolge, ste med drugim veliko govorili tudi o gospodarstvu in o tem 
kaj pravzaprav korona virusna kriza prinaša kot izziv na vsa področja našega življenja. 
 V skupini za pripravo kandidature se je že od začetka govorilo o EPK-ju kot o 
razvojnem projektu in sedaj v tem času, z novimi razvojnimi težavami, ki se nam 
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postavljajo na pot, se tega še toliko bolj zavedamo, zato so vse naše dejavnosti za 
pripravo naše prijavne knjige usmerjene na tak način, da bodo pravzaprav koristne ne 
glede na to, kaj nas čaka v prihodnjem letu oziroma kaj nas čaka 18. decembra, ko bomo 
izvedeli, ali Nova Gorica postane Evropska prestolnica kulture ali ne. 
 Gremo kar naprej, da ne bo dobro jutro, za dober večer. Ena taka zanimivost, 
verjetno ste spremljali v medijih, nekateri tudi v živo, vsaj župan, obisk novogoriških  
gospodarstvenikov pri predsedniku republike Borutu Pahorju. Na tem obisku je 
predsednik med drugim rekel, da si Nova Gorica in Gorica kot v bistvu »čezmejna 
konglomeracija« zaslužita nek poseben evropski status in bi bilo prav, da Evropa to 
spozna na razumen in ko je govoril o ekonomskem, je govoril tudi o kulturnem statusu. 
Tako, da se nam zdi, da je v bistvu ta povezava na nek način zelo naravna. Če Goriška v 
svojem prizadevanju po gospodarskem vzponu in po premagovanju post korona virusnih 
težav računa na to, da država in odločevalni poznajo njeno osebnost kot čezmejno 
območje, je pravzaprav tudi ta kandidatura nek proces, ki ta poseben status podpira.  
 Mi se bomo v kratkem, v naslednjem tednu dobili tudi s predstavniki pobude 
»Rešimo Goriško«, tako kot se bomo dobili s posamičnimi gospodarstveniki skupaj z 
zbornicami in z drugimi organizacijami na področju gospodarstva. Ne računamo, da smo 
tako pametni, da vemo vse, ampak upamo, da bomo v tem dialogu dobili skupaj več točk, 
na katerih bomo lahko skupaj delali, tako da gremo kar naprej. 
 Ne bom vam brala, ker boste vse prebrali v gradivu. Želela sem vam predstaviti 
zelo na hitro, katere so naše dejavnosti v letu 2020. Se pravi, osrednja naša naloga je 
seveda napisati prijavno knjigo, ki je sedaj dolga 100 strani in mora biti dokončana 
oziroma oddana do 24. novembra. To je pač kot prva knjiga, ki je napisana v angleščini in 
ki odgovarja na 38 precej zahtevnih vprašanj. Seveda se ne moreš kar usesti in napisati 
knjige, to ni roman, žal, ampak je treba pravzaprav zato, da so informacije v tej knjigi na 
vseh področjih res trdno utemeljene in, da knjiga stoji, opraviti kar nekaj sestankov, 
usklajevanj in drugih procesov, ki jih sedaj delamo v tem trenutku. Recimo v tem tednu in 
naslednjem tednu bomo opravili razgovore z vsemi občinskimi upravami v Goriški 
statistični regiji. Obiskali smo že šest županov in devet uprav in bomo še vse ostale do 
konca naslednjega tedna. To navajam samo kot primer. Gremo kar naprej. 
 Kar nekaj dogodkov bomo še pripravili, seveda pa jih bomo pripravili, če bodo 
razmere to dovoljevale, glede na to, kaj se je dogajalo danes in kaj se je dogajalo včeraj, 
nas še vedno lahko ta drugi val epidemije preseneti zelo hitro. Dne 10. 7. že načrtujemo 
eno večje srečanje v centru Daimond, dne 9. 8., to je na nedeljo, vas prisrčno vabimo v 
Novo Gorico in Gorico, kjer se bomo spomnili sedemdesete obletnice znanega, tako 
imenovanega »pohoda metel«, dne 23. 8. 2020 bo verjetno eden od naših boljše 
obiskanih dogodkov, ker bo to vodena izobraževalna demonstracija vin z vinarji iz obeh 
strani Brd, ravno tako na Trgu Evrope. Potem načrtujemo čezmejno srečanje nosilcev 
dejavnosti v kulturi iz Gorice v Novi Gorici in še eno politično srečanje na temo čezmejne 
strategije. Kar naprej, lepo prosim Matej. 
 Upam, da ste prejeli v gradivu, sicer pa bomo poskrbeli, da še enkrat pošljemo. To 
so pravzaprav vsi linki, naši elektronski naslovi in spletne strani, na katerih se lahko 
seznanite z vsemi temi javnostmi in dokumenti, ki so relevantni za našo kandidaturo. 
Gremo kar naprej, na naslednji »slaid«, ki je tudi zadnji.  
 Zahvaljujem se za pozornost. Če imate kakršnakoli vprašanja, sva z Nedo na 
razpolago tu, sicer pa tudi po elektronski pošti ali kakorkoli drugače. Če kdo želi kaj 
vprašati, ali izvedeti, mu z veseljem odgovorimo. Sem kar odprla razpravo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Čakajte. Odbor za kulturo, šolstvo in šport je to obravnaval. 
 
Aleksandra Fortin, predsednica odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor je obravnaval poročilo, v zvezi s tem izreka vse pohvale in se s poročilom strinja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Odbor za gospodarstvo. 
 
Oton Mozetič, član odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je poslušal to poročilo in ga odobrava. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Tudi sam sem vesel, da smo se v drugi fazi kandidature osredotočili na tisto, kar je 
celovita razvojna strategija, torej EPK, njena sama priprava, pa tudi status je na tak način 
lahko, smatram, kot integralni del razvojne strategije našega mesta in seveda tudi regije. 
Gospodarski učinki so pa tisti, ki so najbolj pomembni. Različni EPK-ji so imeli različne 
učinke. Temu vodstvu občine je všeč, da se poskuša tudi videti ta gospodarski aspekt 
kulturne produkcije in integracije urbanega prostora obeh Goric.  
 Sedaj pa odpiram razpravo in Valter Vodopivec ima besedo. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Poslušal sem to predstavitev, me pa samo zanima v kakšnem kontekstu bo tisto 
obeleževanje sedemdesete obletnice »pohoda z metlami«. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali boste kar odgovorili? 
 
Vesna Humar, pripravljavka kandidature Nove Gorice za EPK 2025: 
Nam se je dogodek zdel zanimiv predvsem zaradi tega, ker se je to zgodilo leta 1950, ko 
je bila pravzaprav meja še zaprta in so bili stiki med obema mestoma onemogočeni, tako, 
da tisto, kar bi mi želeli poudariti tokrat je to, da je bila pač volja ljudi, da so prečkali to 
mejo, kljub temu, da niso šli samo po metle. Sicer so te metle postale nekakšen simbol, v 
bistvu pa je bila to za marsikoga želja videti sorodnike, videti prijatelje. Skratka, metle so 
nek zunanji simbol, ampak mi ne želimo smešiti tega dogodka, ravno nasprotno, zdi se 
nam ena taka zgodovinska zgodba, ki se je na nek način v manjši meri tudi v tej epidemiji 
ponovila za marsikoga, se pa je prej končala. Ampak ta ločenost od družin, prijateljev, 
sorodnikov, je bila tako takrat kot tudi sedaj za marsikoga zelo boleča. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Izjemoma. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Razumel sem vaše argumente, vendar bi pa vas rad opozoril, da se ne bo kot že 
mnogokrat vsa zadeva spreobrnila na drugo stran in bodo prikazovali naše prednike, 
nonote in none, kako so živeli v revščini in da niso imeli niti metel. Verjemite, bodite 
pozorni na obraten efekt takih obeleževanj. Imam pač svoje mnenje o tem in mislim, da v 
aktualnem obdobju se premalo skrbi na nek nacionalni ponos, če lahko uporabim, da me 
ne bo kdo narobe razumel.  
 
Neda Rusjan Bric, pripravljavka kandidature Nove Gorice za EPK 2025: 
Če lahko odgovorim kar sama. Lahko ste prepričani, da delamo skrajno strokovno in 
skrajno previdno. Delamo v povezavi z muzejem oziroma z obema muzejema. Vse  zelo 
dobro premislimo zato, ker če kdo, verjemite, da mi premišljujemo o tem kako je to 
občutljiva tematika na obeh straneh. Metle so zgolj simbol, v resnici pa bomo skupaj z 
vodstvom kustosov muzeja vodili ljudi. Začelo se bo na Trgu Evrope in potem se bo šlo v 
Rožno Dolino oziroma na Pristavo, kjer se bo nekaj spregovorilo, pa tudi na Travniku se 
bo nekaj povedalo. Skratka, to mora biti absolutno prijateljska zadeva in jasno je, da 
ljudje niso šli po metle, ampak so šli obiskati sorodnike, metle so zgolj posledica in 
sindrom in na to bomo zelo, zelo jasno pazili. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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K razpravi se je prijavila svetnica Tina Krog, prosim. 
 
Svetnica Tina Krog: 
Uspešen boj za prejem naziva EPK v letu 2025 je zgodba za katero moramo biti hvaležni. 
Preko kreativne ekipe namreč raziskujemo čezmejni prostor in iščemo izvirne rešitve, 
kako kulturo približati ljudem, a ne samo to, to je priložnost za ustvarjalni zanos EPK 
ekipe, ki pomaga pri vsesplošnemu razvoju regije in dvigu gospodarstva. Gre namreč za 
spodbujanje vsesplošnega razvoja, aktivacijo gospodarskih, kulturnih in turističnih 
deležnikov, ki bodo sooblikovali Evropsko prestolnico kulture,  ki bodo na njeni podlagi 
dvignili finančni učinek svojih produktov. Že sam proces prijave namreč omogoča, da 
povežemo odlične produkte, jih ustrezno zapakiramo v skupno zgodbo in jo ponudimo 
svetu, ne samo okolici. In to je za prebuditev regije zelo glasna budilka. Ekipa EPK je 
zelo produktivna prav v povezovanju in iskanju stičnih točk v lokalni ponudbi in večji delež 
svoje energije vlaga prav v ponoven zagon gospodarstva. Prav zato nam ne sme biti 
škoda potrošiti nobenega evra. Blagovna znamka Evropska prestolnica kulture je namreč 
naložba v razvoj kulturnega turizma, nadgradnjo turistične infrastrukture, utrjevanje 
obmejnega sodelovanja in spodbujanje dvojezičnosti ter posledično nasploh naložba v 
dvig našega gospodarstva. 
 COVID stanje nam je dalo jasno vedeti, da somestje obeh Goric diha skupaj in 
sedaj je idealen zgodovinski trenutek, da v praksi pokažemo to progresivno in uspešno 
evropsko integracijo. Evropsko somestje, ki nam jo ponuja poseben geografski kulturni in 
ekonomski položaj, je idealna platforma, ki jo moramo izkoristiti, tako, da morajo tudi 
odločevalci to izkoristiti.  
 Izrekam pa pohvale tudi za aktiven angažma med karanteno. Mislim, da bi bili ena 
bolj zaznavnih vsebin na socialnih omrežjih in nasploh in to na zelo proaktiven način. 
Tako, da se mi zdi ta dvojezičnost na obeh straneh meje končno povsem realna. Čestitke 
torej vsem skupaj, nam pa želim, da bomo 18. 12. odpirali šampanjce in komaj čakam na 
leto 2025. Tako, da čestitke. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Oton Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Ne bom postavil vprašanje vezano na naš EPK, ampak zanima me glede na to, da je 
EPK Reke padel v to obdobje, če spremljate kaj situacijo na Reki, kaj se tam dogaja 
oziroma kaj nam lahko grozi, če se bo COVID nadaljeval.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Izvolite.  
 
Vesna Humar, pripravljavka kandidature Nove Gorice za EPK 2025: 
Spremljamo situacijo na Reki, kar bo povedala malo več Neda. Povedala bi zelo na 
kratko, da nam je tudi mednarodna komisija, ko smo imeli z njimi po tej odločitvi in po 
izdaji poročila pogovor, položila na srce, da del druge prijavne knjige in to je naloga zelo 
pomembna, ki nas čaka in bo precej naporna, mora biti tudi, da mi oddamo nek načrt 
ravno zaradi tega, da se ne zgodi to, kar se je na Reki zgodilo, torej te velike težave, 
kako pravzaprav, če bo leta 2025 spet epidemija ali pa nek tak podoben dogodek, kako 
bomo Evropsko prestolnico kulture vseeno izpeljali. Se pravi, da mi pripravljamo ves čas 
nek plan B, da se en velik del dejavnosti preseli na družabna omrežja, na digitalne 
platforme, da bomo imeli virtualne muzeje, virtualne razstave, skratka, če se bo to 
ponavljalo tudi v prihodnjih letih, da bomo vseeno publiki lahko ponudili dovolj bogat 
program in to je pomemben del. 
 
Neda Rusjan Bric, pripravljavka kandidature Nove Gorice za EPK 2025 



  

58 

Mislim, da smo se v tem času z vsemi temi dejavnostmi prvič se veliko, veliko naučili, 
drugič pa dejansko lahko stopimo pred komisijo zelo samozavestno v smislu, da smo že 
dokazali, da smo stopili v kora bolj kot Reka, absolutno bolj kot Reka. Problem pri Reki 
pa ni samo to, da se jim je to zgodilo, ampak, da so jim odrekli politično podporo. Njih so 
odrezali tako rekoč takoj v začetku, ko ni bilo še nobenih posledic COVID virusa tako, da 
je to ena zelo žalostna zgodba. Moram tudi povedati, da je recimo Ljubljana, tudi druga 
mesta, ampak Ljubljana je najbolj prosila in celo zahtevala, da se premakne to obdobje 
priprave mogoče za sedem tednov, kar se je v Nemčiji zgodilo, ampak Nemčija je 
dejansko bila pred nami in že pol leta oddajala bid-book in je dejansko bila v obdobju 
COVID-a, tako, da njim so to premaknili, nam pa samo za štirinajst dni. Ker po decembru 
se pač ne more to premakniti v naslednje leto, ker leto 2021 je za tistega, ki bo zmagal, je 
leto kjer bo takoj od začetka treba začeti delati. Ko so nas vprašali, smo mi odgovorili 
točno tako, kot so pričakovali v bistvu od vseh. Kaj naj sedaj premikamo, ker tudi Reka, 
Galway - to je drugo mesto kandidature, niso mogli ničesar premakniti, ampak so morali 
odreagirati. To bodo tudi oni od nas zahtevali in pogledali, kako smo vsi odreagirali na 
nepredvidljive dogodke, ki vemo, da bodo do 2025. leta kdo ve kakšni. Mogoče ne 
COVID, mogoče kaj drugega. Skratka mi moramo biti fleksibilni. 
 
Vesna Humar, pripravljavka kandidature Nove Gorice za EPK 2025 
To kar je rekla gospa Krog, je vse res, se pravi ta prisotnost že sedaj na družabnih 
omrežjih, na spletni strani. Recimo v prejšnjem tednu smo imeli 6500 všečkov, delitev, 
komentarjev. Ljubljana 2025 je imela 101, Ptuj 81 in Piran 4. Se pravi, da naši 
protikandidati tega ne bodo mogli nadoknaditi. Se pravi, da mi komisiji lahko rečemo, da 
smo v času epidemije naredili vse to in to pomeni, da znamo nekako, kot je rekla Neda, 
odreagirati tudi, ko se nam zgodi nekaj nepredvidenega. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To kar ste naredili, bo pomembno tudi za arhive, namreč na nek poseben način ste 
zabeležili to, kar sta naši dve mesti oziroma somestje, nastajajoče eno urbano območje 
preživljali v tem času.  
 Svetnik Kosmačin, imate repliko. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Se vsem oproščam, ker sicer nisem kakšen velik poznavalec kulture, ampak se strogo 
pridružujem pomisleku g. Vodopivca in bi celo predlagal, da vi tisto točko umaknete z 
dnevnega reda v borbi ali pa v tekmovanju za Evropsko prestolnico kulture.  Mislim, da 
tista sobota ali nedelja, ki je bila pred sedemdesetimi leti, nima s kulturo, kar se sam na 
kulturo spoznam. Se bom še enkrat opravičil, da nisem pretirano noter, boljše, da 
umaknete. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. 
 
Vesna Humar, pripravljavka kandidature Nove Gorice za EPK 2025:  
Zahvaljujemo se za pomisleke in dober nasvet in še enkrat ponavljamo, da ste lahko brez 
skrbi, da vse kar počnemo bomo počeli z veliko previdnostjo in zavedanjem kaj te stvari 
prinesejo. 
 
Neda Rusjan Bric, pripravljavka kandidature Nove Gorice za EPK 2025: 
To je samo en dogodek. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Fišer. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
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Sam sem sicer v izhodišču nameraval replicirati svetniku Mozetiču, vendar je sedaj prišlo 
še nekaj.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dajte se poskušati osredotočiti na to, kar vam predpisuje pravilo. Torej replika na 
izvajanje svetnika Mozetiča. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Potem se bom pa odjavil in se bom prijavil na razpravo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Imate možnost razpravljanja. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Kar se tiče tega strahu pred COVID-om, mislim, da je potem v odgovoru gospa Vesna 
Humar že vse povedala, tako, da bom samo na kratko povedal. Jasno je, da mora biti 
ekipa pripravljena na vse nepredvidene situacije in dogodke, je pa pet let tako dolga 
doba, da se ne moremo sedaj zakleniti v COVID epidemijo in tako naprej, ampak kot je 
bilo rečeno, se v bistvu v tem času lahko zgodi praktično karkoli, od potresa, poplave, 
vojne in tako naprej. Tako, da se ni sedaj samo za ukalupiti v nek strah v epidemijo, 
ampak je pač zgodbo treba peljati naprej.  
 Kar se tiče te nedelje metel. Tu se meni zdi vseeno pomembno, da zaupamo eni 
ekipi strokovnjakov, ki pač pripravlja to Evropsko prestolnico kulture in  o tem dogodku je 
napisanega tudi precej, pač tudi precej literature in sam nikakor ne vidim tega kot nekaj 
spornega, ampak kot nekaj v bistvu perfektno. Prvič spomin na ta dogodek, ki je v bistvu 
kot nalašč prišel na letošnje leto, ko je bila meja po dolgem času spet zaprta. V bistvu je 
takrat šlo za to, da so se svojci z obeh strani meje lahko pač vzajemno srečali in so na 
nek tak spontan, na pol legalen način prešli čez mejo in so v bistvu prinesli dobrine z ene 
in druge strani. Nedelja metel ni nič žaljivo, ampak je to v bistvu eno simbolično 
poimenovanje tega dogodka. Tako, da po mojem strahovi glede neke politizacije ali pa 
poniževanja naših ljudi v tem primeru niso na mestu.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Oton Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič:  
Z mojim vprašanjem, ki sem ga sicer podnaslovil tudi s COVID-om, nisem mislil samo 
COVID pri Reki, mislil sem, na kar mi je pravzaprav gospa Vesna tam tudi odgovarjala, 
na to, da je nekaj zadnjih EPK mest imelo zelo podobne probleme od Maribora in tako 
naprej, probleme dejansko z izvedbo zadeve zaradi tega, ker je zmanjkalo, iz ne vem 
kakšnih razlogov politične podpore. Sedaj, če je bilo to pogojeno s COVID-om, je to 
druga zadeva, ampak mislim, da je to pomembna zadeva. Ko mi govorimo o stvareh, 
kako jih bomo delali, moramo misliti na to, da so to delali tudi drugi pred nami, da so 
zastavili ciljne programe, ki jih potem iz razno raznih razlogov, predvsem pa zaradi financ 
niso uspeli izvesti. To me je zanimalo pri Reki, ne samo COVID.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na kratko prosim, saj smo že veliko slišali. 
 
Neda Rusjan Bric, pripravljavka kandidature Nove Gorice za EPK 2025: 
Eden glavnih delov našega dela je najprej bilo proučiti vse, kar se je do sedaj zgodilo, 
tudi Maribor in ne bi se strinjala, da je nekaj zadnjih prestolnic imelo težave. Maribor da, 
ampak Maribor je bil že leta 2012, imamo izjemno uspešne prestolnice od tistega leta 
naprej, tako, da mi detajlno z našimi zunanjimi svetovalci, ki so zelo dobri, izjemni in 
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očitno tudi dobri, smo predelali vse možne scenarije, ampak kot sem že prej rekla, vse se 
lahko zgodi vsem. 
 
Vesna Humar, pripravljavka kandidature Nove Gorice za EPK 2025: 
Bom na hitro dodala, da se strinjam, da je to vedno tveganje, vsi nas na to opozarjajo. 
Zaradi tega smo se v preteklem letu in se bomo v tem letu trudili, da govorimo s čim več 
ljudmi, z vsemi sektorji - izobraževanjem, kulturo, gospodarstvom, z društvi, s krajevnimi 
skupnostmi, skratka s čim več deležniki zato, ker konec koncev kaj pomeni podpora 
okolja. Ne pomeni samo podpora enega župana ali pa enega občinskega sveta, če je nek 
projekt med ljudmi sprejet, če ga ljudje čutijo za svojega, bo tako ali drugače vedno 
preživel, ne glede na to kot je rekel gospod Fišer, katera katastrofa se zgodi. To se mi zdi 
pomembno. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravljavcev ni več. Če sem dobro razumel, je tu predviden seznanitveni sklep.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se je Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica seznanil s postopkom 2. faze kandidature Nove Gorice za EPK 2025 in 
predstavitev spremenjenih aktivnosti kot posledice epidemije s koronavirusom.  
Glasovanje teče. 
 
Od 19 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Sašo Kogovšek, Tina Krog, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, 
Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda. Pripravljavkam srečno.  
 
 
 
15. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o podaji soglasja RRA Severne Primorske d. o. o. Nova 
Gorica za zadolževanje 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam direktorici Maji Grapulin Vadjunec. 
 
Poročevalka: Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave 
Kot je že prej povedal direktor RRA, imajo trenutno likvidnostne težave, zaradi česar so 
predlagali najetje kratkoročnega kredita v višini 70.000,00 EUR. Kot vemo, je k temu 
potrebno soglasje mestnega sveta. RRA bo kredit zavarovala z odstopom svojih terjatev, 
ki jih ima iz naslova izvajanja projektov ter s podpisom bianco menicami, kar pomeni, da 
to ne gre v največji možni obseg zadolževanja občine, ki je določen v zakonu.  
 Zato tudi predlagamo, da mestni svet sklep sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za gospodarstvo. 
 
Oton Mozetič, član odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je predlog sklepa poslušal in ga podpira. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni.  



  

61 

 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica daje soglasje Regijski razvojni agenciji Severne Primorske d. o. o. Nova 
Gorica za zadolževanje, in sicer za kratkoročni kredit v višini 70.000 EUR za 
likvidnostno pokritje tekočega poslovanja. Glasovanje teče. 
 
Od 19 svetnikov jih je 19 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Sašo Kogovšek, Anton Kosmačin, Tina Krog, Luka Manojlović, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Komel Sebastjan, Vida Škrlj, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Zahvaljujem se vam za potrpljenje, da ste zdržali. To je bila doslej najdaljša seja v tem 
mandatu. Upam, da bomo na naslednjih sejah krajši, ne pa na račun kakovostne in 
izčrpne razprave. Uživajte manjše počitnice. 
 

Seja je bila zaključena ob 20.51 uri.  
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