
  

1 

Številka: 900-38/2019-23 
Nova Gorica, 26. septembra 2019  
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 26. septembra 2019 v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 15.00 uri.  
 
Sejo je vodil dr. Klemen Miklavič, župan.    
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal dr. Klemen Miklavič, župan.   
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 29 svetnikov, in sicer: dr. Mirjam Bon Klanjšček, 
Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, mag. Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, mag. Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.   
  
Opravičeno odsotni: dr. Robert Golob, Anton Kosmačin. 
 
Odsotna: Maja Dakskobler. 
  
Seji so prisostvovali: 
●   Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave  
●   Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD) 
●   mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
●   Andreja Trojar – Lapanja, vodja projektne pisarne (UD)  
●   Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo     
●   Mitja Pekeč, strokovni sodelavec župana za investicije     
●   Andrej Zucchiati, direktor javnega podjetja Mestne storitve, d. o. o., Nova Gorica     
●   Edvard Vrabič, ravnatelj Osnovne šole Kozara Nova Gorica.    
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika:  

- Marjan Zahar in  
- Aleksandra Fortin.  

 
Od 24 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Simon Rosič, Vida 
Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav 
Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Sedaj pa spremembe dnevnega reda. Imamo spremembo gradiva, ki jo moramo 
izglasovati, ker je namreč kasneje kot je to predvideno v rokih, prišlo nekaj odgovorov na 
pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov. To je ena zadeva.  
 Druga zadeva. Na sejo sta bila vabljena k točki 6. g. Andrej Zucchiati, direktor 
javnega podjetja Mestne storitve, d. o. o., Nova Gorica in k točkama 8. in 9. g. Edvard 
Vrabič, ravnatelj Osnovne šole Kozara. Odpiram razpravo na predlagani dnevni red. Ni 
razprave.   
 Zato dajem najprej na glasovanje sprejetje naknadnega gradiva. Ni treba. Dobro.  
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Meni se zdi, da mi ne dela. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To je potrebno ugotoviti. Preverjamo delovanje glasovalne naprave. Na glasovanje dajem 
predlagani dnevni red in hkrati preverjamo, ali deluje glasovalna naprava. Ne dela. 
Prekinjam postopek, ker ena od glasovalnih naprav ne deluje. Da bomo hitreje rešili 
zagato z ne delujočo napravo svetnice Damjane Pavlica, bo prevzela napravo 
manjkajočega svetnika Roberta Goloba. V zapisniku bomo pa ustrezno popravili, da bo 
videti, da je glasovala svetnica Damjana Pavlica in ne svetnik Robert Golob. Tudi ta moj 
komentar bo v zapisniku.  
 Ponavljamo glasovanje o dnevnem redu. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter 
Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 25. 

 julija 2019 in 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je 
 bila 29. avgusta 2019  
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 
6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2018 in o razporeditvi čistega 
 dobička iz poslovnega leta 2018 JP Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje 
 mesta, d. o. o., Nova Gorica 
7.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega 
 zavoda Mladinski center Nova Gorica 
8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
 Osnovna šola Kozara Nova Gorica (prva obravnava) 
9.    Predlog Sklepa o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v 
 Osnovni šoli Kozara Nova Gorica 
10.  Poročilo o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019. 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je 
bila 25. julija 2019 in 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica, ki je bila 29. avgusta 2019 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo kar na oba dokumenta. Ugotavljam, da ni razpravljavcev.  

Zato dajem tudi paketno na glasovanje oba zapisnika, in sicer 7. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 25. julija 2019 in 3. izredne 
seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 29. avgusta 2019. 
Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Vida Škrlj, Sara 
Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin.  
Zapisnika 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 25. julija 
2019 in 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 29. 
avgusta 2019, sta bila potrjena.  

PRILOGA 1, 2 
 
 
 
2. točka dnevnega reda  
 Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Besedo ima svetnica Sara Vodopivec. 
 
Svetnica Sara Vodopivec: 
Občinski upravi bi se rada zahvalila za odgovor na moje vprašanje z julijske seje, ki se je 
nanašalo na upravljanje z mestno drevnino, s čimer smo se v Goriški.si že v prejšnjem 
mandatu ukvarjali, vendar je odgovor mestne uprave ponovno precej pavšalen in iz njega 
sicer izhaja precej dobrih namenov in razmislekov, a premalo konkretnih planov.   
 Nanašala se bom kar na to, kakor so bile točke navedene že v vprašanju in bi 
dodala, da k točki 2. iz odgovora uprave ni razbrati, zoper katera dejanja poškodovanja 
dreves je mestna občina letos podala ovadbo in predlog za pregon. Poleg tega bi pa 
dodala, da pozivamo vodstvo Mestne občine Nova Gorica k političnem razmisleku o 
spremembi v odgovoru omenjenega odloka s povišanjem glob za škodo na urbani 
drevnini. Namreč, obregnila sem se ob nizko višino kazni za poškodbe dreves. Menimo 
tudi, da bi se sredstva iz danih glob zbrana na ta način, lahko namensko uporabljala za 
nove zasaditve. 
 Odgovor na točko 3. iz mojega vprašanja je nekoliko kontradiktoren. Nazadnje 
smo po razpravi uspeli ugotoviti oziroma razbrati, da planira občinska uprava z drevesi 
upravljati preko GIS portala in še vedno menimo, da bi bilo smelo postaviti rok, kot sem 
predlagala v pobudi z julijske seje, do katerega bo to vzpostavljeno, saj le dober namen 
ni dovolj. Ponavljam, da se v Goriški.si zavzemamo za to, da se plan upravljanja z 
drevnino izdela oziroma jasno opredeli, ker je upravljanje brez načrta in jasne vizije 
priložnostno, odvisno od pobud občanov in ugotavljanja bolezni in poškodb dreves ter kot 
tako gotovo manj gospodarno, učinkovito in trajnostno. Če je omejitev pri načrtovanju 
predvsem finančne narave, kot deloma izhaja iz odgovora uprave, menimo, da bi bila 
naloga pristojnega oddelka, da pridobi ustrezne informacije, za kakšne stroške gre 
oziroma bi šlo in nam omogoči omenjeno diskusijo o umestitvi izdelave plana upravljanja 
z mestno drevnino v proračun.  
 Glede točke 4., ki se je nanašala na povezovanje z upravljanjem z drevesi 
oziroma z drevnino z izobraževalnimi inštitucijami oziroma predvsem z mladimi, pa v 
Goriški.si pristojne službe pozivamo, da čim prej pristopijo od razmisleka k dejanjem in 
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pripravijo dopis s pozivom izobraževalnim ustanovam v Mestni občini Nova Gorica in 
širše, torej ustanovam, kjer se šolajoči ukvarjajo s tematiko dreves, urejanjem urbanega 
okolja in zelenih površin ter podobnimi temami, s pozivom in vabilom naše mestne občine 
mladim k sodelovanju pri sooblikovanju in soustvarjanju njihovega mesta predvsem kot 
ste zapisali, v obliki priprave različnih raziskovalnih in drugih zaključnih nalog.  
 Verjamemo, da morajo vse službe MONG prevzeti aktivno vlogo pri vključevanju 
mladih v procese oblikovanja življenja v mestu. Na splošnem smo torej v naši svetniški 
skupini mnenja, da je potrebno sprejeti politično odločitev, ali se bo v mestno drevnino 
vlagalo več sredstev kot do sedaj in v sodelovanju s strokovnimi službami se mora 
vodstvo mestne uprave odločiti, ali potrebujemo kataster drevnine za celotno mesto ali 
ne, ali naj bo ta stalno ažuren, ali ne in ali potrebujemo načrt upravljanja z drevesi, ali ne. 
Če so odgovori da, potem je tudi potrebno zagotoviti sredstva v prihodnjem proračunu ter 
naložiti zaposlenim v upravi ustrezne naloge in roke za njihovo izvedbo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na vrsti je svetnica Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Bom še enkrat ponovila. Izražam svoje nezadovoljstvo z odgovori, najprej v povezavi z 
Daimondom.  
 Ne razumem, zakaj nisem iz vašega odgovora izvedela to, o čemer sem danes 
lahko prebrala v Primorskih novicah. V današnji številki je namreč obširen zapis o 
umestitvi vsebin v Daimond, po tem, ko je načrt za vozlišče kreativnih praks najprej 
propadel  v povezavi z Remizo, potem pa še s Kemometalom.  
 V LMA že ves čas podpiramo idejo o vozlišču kreativnih praks, vendar si želimo, 
da smo o tem mestni svetniki ustrezno seznanjeni. Da bomo o tem razpravljali na 
naslednji seji, je zapisano v današnjih Primorskih novicah, da pa bo tudi v zapisniku 
današnje seje mestnega sveta, pa v skladu s tretjim odstavkom 22. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, predlagam, da se o usodi Daimonda 
razpravlja v posebni točki seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. 
 V povezavi s povabilom akterjem različnih dejavnosti, ki ga omenjate v odgovoru, 
pa me zanima, kdo bo pregledoval predloge, ali je za to oblikovana kakšna posebna 
strokovna komisija oziroma bo to župan, kabinet župana, skratka me zanima, kdo bo 
pregledoval te predloge akterjev.  
 Še Cankarjeva ulica. Pohvalno je, da ste moje predloge predali ustreznim 
strokovnim službam, zato pričakujem, da mi bodo do naslednje seje te strokovne službe, 
ki so se zavezale, da bodo moje predloge proučile, tudi posredovale svoje ugotovitve. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj, da ne bi postali časopisi vir informacij. Nič ne bomo glasovali v mestnem svetu. 
Gre za seznanitev, da, za seznanitev in še več, za posvetovanje.  
 Se pravi, mi zbiramo predloge, preden pride do končne odločitve. Se pravi, 
vključujemo javnost, civilno družbo in svetnike in svetnice. To je novost, s katero želimo 
odpreti neko novo prakso delovanja občinske uprave, tako, da sedaj ste pri tem 
dobrodošli. Je pa nekaj časa trajalo, da smo videli sploh, ali ta prostor lahko funkcionira 
ali ne. Z nekimi dejavnostmi smo ugotovili, da je ta prostor primeren za takšno uporabo, 
kot smo si jo zamislili.  
 Svetnica Tanja Vončina, imate besedo. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
G. župan, prosim proceduralno. Svetnica je predlagala, da na podlagi tretjega odstavka 
22. člena mestni svet o tem odloča, tako, da je treba to dati na glasovanje.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Vi lahko vložite predlog točke oziroma pač v skladu s poslovnikom dobite točko dnevnega 
reda. Drži.  
 Svetnica Tanja Vončina. 
 
Svetnica Tanja Vončina: 
Prejela sem odgovore na podana vprašanja, za kar se zahvaljujem. Najprej bi se pa 
dotaknila odgovora na moje vprašanje o cesti Lokve – Čepovan. Odgovorili ste, da je ta 
odcep trenutno v fazi usklajevanja med državo in občino o morebitnih novih investicijah v 
vzpostavitev in izgradnjo državne cestne infrastrukture.  
 Ta odgovor pa milo rečeno ni niti točen in niti korekten. Namreč, na spletnem 
portalu javnih naročil je namreč Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za 
infrastrukturo, že objavil razpis, s katerim je predvidena ta modernizacija ceste Lokve – 
Čepovan. Glede na to dejstvo, objave javnega razpisa, vas sprašujem, za kakšno 
usklajevanje gre torej med državo in občino.  
 Potem pa je tu še vprašanje izgradnje vrtca Grgar. V maju ste na moje vprašanje 
odgovorili, da je v pripravi projektna naloga kot osnovna podlaga in ostale potrebne 
vsebine za izvedbo javnega naročila projektiranja. Prav tako je bil vaš odgovor, da se 
pripravlja razpis za izbor projektanta in bo objavljen pred poletjem ter gradbeno 
dovoljenje predvidoma pridobljeno do septembra 2019. Ker so nekako ti meseci skoraj za 
nami, sem spet postavila vprašanje, in sicer v kakšni fazi izdelave dokumentov oziroma 
gradnje je ta zadeva. Vaš odgovor je, da ste trenutno v fazi priprave nove idejne zasnove.  
 Zanima me, ali v maju ni bilo jasno, za kakšno gradnjo bo šlo in zakaj ste 
spreminjali idejno zasnovo ter zakaj niste že v maju mesecu podali takšnega odgovora 
kot sedaj. Zanima me tudi, koliko več časa bo potrebnega oziroma, ali bo sedaj spet 
preteklo nekaj mesecev in boste potem nekaj na novo odkrili in tako podaljšali gradnjo. 
Ne vem, če se zavedate v kakšnih razmerah je vrtec in tudi ne vem, če se zavedate, da 
vsak otrok, ki ga starši pripeljejo v dolino oziroma v drug vrtec, je za te kraje izgubljen 
tako v vrtcu kot kasneje v šoli. 
 Pa še glede proračunske postavke nakupa muzealijev v javnem zavodu Goriški 
muzej. Strinjam se, da se presežek prihodkov nad odhodki v zavodu nameni za nakup, 
vendar se sprašujem, kaj v primeru, če tega presežka ni. Ker tu gre preprosto za dejstvo, 
da v odloku o proračunu postavke sploh ni. Ne nazadnje je nakup muzealij ena od 
osnovnih dejavnosti muzeja. V primeru, da presežka prihodkov torej ni, se brez postavke 
tudi ne bodo zagotavljala sredstva za te namene.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Aleš Dugulin. 
 
Svetnik Aleš Dugulin.: 
K prvi pobudi, ki se nanaša na divje odlagališče avtomobilskih gum in zapuščenega 
kontejnerja v imenu krajanov Ravnice prosim za čim prejšnjo sanacijo odlagališča, ki ni v 
ponos ne nam krajanom in ne Mestni občini Nova Gorica. 
 Glede druge pobude, ko sem spraševal, ali mestni svetnik s svojo firmo lahko 
opravlja dejavnost v javnih zavodih Mestne občine Nova Gorica, sem z odgovorom 
zadovoljen. Vendar mislim, da bi se mestna svetnica ali mestni svetnik, ki posluje z 
javnimi zavodi in podjetji javnega značaja moral izločiti v fazi postopka dodeljevanja 
proračunskih sredstev za izvedbo projektov, tako iz priprave obravnave kot glasovanja o 
občinskem proračunu ali rebalansu proračuna v delu, ki se nanaša na dodelitev sredstev 
javnemu zavodu.  
 Zaradi lažjega razumevanja te pobude, bi morda mestna uprava pripravila 
poročilo, ali je sploh kdo med nami, ki posluje na ta način. 
 Kar se tiče tretje pobude, sem nekoliko razočaran, saj je za namen Evropske 
prestolnice kulture po mojem porabljeno veliko preveč sredstev - 220.000,00 EUR. Še 
posebej, ker gre v odgovoru, kot pravite za honorarje izvajalcev, za pripravo bid-booka, 
honorarje vodje projektov in koordinatorjev, honorarje zunanjih svetovalcev, stroške 



  

6 

potovanj, honorarje delovne skupine s specifičnimi znanji, stroške organizacije dogodkov, 
konferenc, honorarje trojezičnega tajništva in še in še je honorarjev.  
 Zato prosim občinsko upravo in župana, da pripravijo specifikacijo odhodkov za 
prej našteto. Ravno tako me zanima poimenski seznam raznih pripravljavcev teh 
programov, ki prejemajo honorarje, organizirajo vsa ta potovanja in ki na ta način 
postavljajo mednarodno mrežo EPK. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Medtem, ko svetnica Markočič Šušmelj pripravlja predlog sklepa, naj komentiram. 
Večkrat se je že zlorabilo to cifro 220.000,00 EUR za pač neke propagandne namene. V 
tej cifri 220.000,00 EUR je velik del in to specifikacijo boste dobili, namenjen 
mednarodnemu razpisu za ureditev Trga Evrope z obeh strani meje. K temu so prispevali 
svoj delež tudi iz Dežele Furlanije Julijske krajine. Nek delček je pa namenjen, se pravi 
enkratni delež za pripravo EPK-ja. Ampak specifikacijo boste dobili v odgovorih na 
vprašanje.  Svetnica Markočič Šušmelj, ali vztrajate pri tem sklepu?  
 Naj povem, da bi bil modus razprave, ki bi jo predlagali v zvezi s polnitvijo 
Daimonda tak, da bi povabili svetnike in svetnice na ločen sestanek oziroma tiste, ki jih to 
zanima. Sedaj pa, če vztrajate, da bo to na plenarnem zasedanju mestnega sveta, bomo 
pač o tem glasovali. Ali so težave s tem? Dobro.  
 Po poslovniku ima svetnik oziroma svetnica pravico, da če svetnik ni zadovoljen s 
posredovanim odgovorom, lahko od župana ali občinske uprave zahteva dodatno 
pojasnilo, če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga mestnemu svetu, da o zadevi 
razpravlja. Mestni svet o tem odloči brez razprave. V primeru ugoditve predlogu, mora 
župan uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje. Gradivo pripravi 
občinska uprava.  
 V skladu s 3. odstavkom 22. člena Poslovnika Mestnega sveta MONG dajem 
na glasovanje, da se na naslednji seji uvrsti točka, na kateri bomo razpravljali o 
usodi stavbe nekdanjega Daimonda. Torej, dajem ta predlog na glasovanje. 
Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 20 glasovalo za, 7 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Aleksandra Fortin, 
Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
PROTI so glasovali: Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Luka Manojlović, Oton 
Mozetič, Simon Rosič, Sara Vodopivec. 
Predlog je bil sprejet. 

PRILOGA 3, 4, 5 
 

Prehajamo na naslednjo točko. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 
 Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima Vodopivec Valter. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dajem pobudo občinski upravi oziroma pristojnim oddelkom, da nemudoma pristopi k 
urejanju lastništva na delu javne ceste Ulice Partizanske tehnike. Ta ulica na delu od 
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vhoda k Centru za ravnanje z odpadki do njenega koca oziroma do stanovanjske hiše 
številka 13, ni vrisana v kataster in nima urejenega lastništva.  
 Bom podal še ustrezno utemeljitev k tej pobudi. Ta ulica predstavlja edini dostop 
do stanovanjskih hiš številke 5 do 13. Omenjeni del ulice je uredila vključno z 
asfaltiranjem takratna Občina Nova Gorica že pred več desetletji. Ulico Partizanske 
tehnike še vedno ureja Mestna občina Nova Gorica oziroma Krajevna skupnost Rožna 
Dolina. Po podatkih Zemljiške knjige pa lastništvo parcel na tej ulici ni ustrezno urejeno 
oziroma ulica sploh ni vrisana v kataster. To povzroča uporabnikom in lastnikom 
nepremičnin velike težave, saj v skladu z veljavno zakonodajo ne morejo pridobiti 
nobenih dovoljenj, za katera je pogoj javni dostop do objekta oziroma nepremičnine.  
 Tudi promet s temi obstoječimi nepremičninami ni možen, saj ne izpolnjujejo 
enega temeljnih pogojev za popolno razpolaganje z njimi. Dodatno težavo pa predstavlja 
dejstvo, da so lastniki zemljišč po katerih poteka ta del ulice, obremenjeni tudi z davkom 
na zemljišča, čeprav le tega ne morejo uporabljati in uživati. Ta problem je potrebno 
nujno rešiti, saj je s spremembo zakonodaje postavil lastnike nepremičnin ob tej ulici v 
položaj, ki jim onemogoča prosto razpolaganje s svojo lastnino, lastnike zemljišč pa se 
neupravičeno obremenjuje z davščinami na delu, kjer le teh ne morejo uporabljati 
oziroma uživati.  
 Zaradi navedenega pozivam pristojne, da čim prej pristopijo k vzpostavitvi 
lastniških razmerij, ki bodo skladna z dejanskem stanjem na terenu. 
 

PRILOGA 6 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Vida Škrlj. 
 
Svetnica Vida Škrlj: 
Računsko sodišče je v preteklih dneh obvestilo javnost o svojih ugotovitvah, da je skrb 
države za starejšo populacijo nezadostna in neustrezna. Računsko sodišče je preverjalo, 
ali država zadovoljivo skrbi za tiste, ki zaradi starosti, duševne in telesne prizadetosti 
potrebujejo pomoč. Ugotovili so, da ukrepi države ne sledijo staranju prebivalstva, 
zdajšnji sistem pa tudi ni finančno vzdržen. Res je, da so pristojnosti za oskrbo starejših 
večinoma v rokah države, toda po mojem mnenju je prav, da glede na določene 
obveznosti, ki jih ima lokalna skupnost do svojih občanov, pogledamo, kako se odzivamo 
pri nas na to situacijo.  
 Starostniki imamo več problemov, problem o katerem bom danes govorila je 
demenca. Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije postaja to eden od največjih 
zdravstvenih problemov zahodnega sveta. Demenca je tudi ena od najdražjih bolezni in 
pri mnogih družinah predstavlja velik finančni problem, ne samo glede finančnega vpliva 
na socialno in zdravstveno zavarovanje. Pomembno je pri tem, da je izgorelost svojcev 
pri tej bolezni izredno velika, ker so bolniki z demenco vedno bolj nesamostojni in odvisni 
od drugih. Pri nas je trenutno 32.000 bolnikov z demenco, strokovnjaki pravijo, da je 
realna številka še enkrat večja zaradi tega, ker vsi bolniki niso zajeti v zdravljenje. 

V Domu upokojencev ima več ko 50 stanovalcev diagnozo demenca, večina jih 
biva na negovalnih oddelkih, 52 starostnikov je vključeno v varovane oddelke v domu 
Nova Gorica, prav tako v domu Podsabotin. Čakalna doma za sprejem na varovalni 
oddelek je več kot dve leti, trenutno je 61 čakajočih, od tega 2/3 žensk. Čakalno dobo bo 
dodatno povečalo dejstvo, da bo Dom upokojencev ukinil varovalni oddelek, ker ta ne 
zadošča več zahtevam pravilnika o minimalnih tehničnih standardih za izvajanje socialno 
varstvenih storitev. 
 V tem trenutku imamo torej več problemov. Sigurno je treba povečati kapacitete 
varovalnih oddelkov za osebe, ki ostajajo v domačem okolju, je potrebno postaviti mrežo 
dnevnih centrov in seveda delati v skupnosti, izobraževati in informirati, da se bolezen 
čim prej odkrije in začne zdraviti. Društvo GO Spominčica, ki že petnajst let dela na tem  
področju, navaja, da svojci in bolniki potrebujejo tudi širše oblike pomoči na domu, da 
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potrebujejo pomoč začasne namestitve bolnikov v domove v času zdravstvenih težav 
negovalcev ali dopustov, paliativno oskrbo na domu, potrebujejo varovana stanovanja, 
skratka veliko zadev je, kjer bi lahko kaj naredili.  
 G. župan, zato vas sprašujem, kaj bo mestna občina v prihodnje naredila na 
navedenem področju in kako bo reševala probleme, ki jih imajo bolniki in njihovi svojci. 
Dejstvo je, da ni prizadeta le starejša generacija, prizadeti so tudi svojci, ki zaradi težav v 
družini slabše živijo in manj uspešno delajo. Ob tej priliki pa bi se seveda rada zahvalila 
družabnikom in prostovoljcem na domu ter skupinam za samopomoč, ki delujejo po 
domovih in društvih upokojencev.  
 Vas pa, spoštovani svetniki in svetnice prosim, da pri snovanju naše proračunske 
politike v prihodnjih letih ne pozabite na starejše občane in njihove svojce.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Že v prejšnjem mandatu sem v razpravi o koncesiji za linijske prevoze v mestnem 
prometu predlagala, da bi bili v okviru prevozov živali na avtobusu mestnega potniškega 
prometa dovoljeni tudi psi. Takrat sem naletela na odklonilen odgovor s precej šibkimi 
argumenti. V odloku je sicer dovoljen prevoz malih živali v kletkah, policijskih in 
reševalnih psov in psov vodnikov. V Ljubljani je že dolgo dovoljen prevoz vseh psov, 
podobno so se letos poleti odločili tudi v Piran, zaradi nezadovoljstva številnih turistov, ki 
so s svojim pasjim spremljevalcem ostali pred zaprti avtobusnimi vrati.  
 V tujini je povsem drugače. Tako na primer v Trstu celo velja odlok, po katerem 
avtobusni prevozniki ne smejo prepovedati vstop osebi, ki je v družbi psa, seveda pod 
pogojem, da je pes lepo vzgojen, čist in na povodcu. Pes je zvesti spremljevalec čedalje 
večjemu številu starejših občanov v naši občini, včasih je celo edino živo bitje, ki ga imajo 
ob sebi. Prav starejši občani so odvisni od javnega potniškega prometa, a svojega 
ljubljenčka ne morejo peljati nikamor.  

Zato predlagam, da se skupaj s koncesionarji ponovno prouči možnost 
spremembe odloka. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Aleš Dugulin. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Ko pregledujem razna gradiva, ko prebiram novice in ko poslušam svetnike iz 
nasprotnega pola, se mi je porajalo, da vprašam, zakaj so mnogi projekti, ki so bili 
zastavljeni v prejšnjem mandatu, slabi. Tu gre za zanimive objekte, kot je na primer 
bazen v Novi Gorici, urbana terasa ob Borovem gozdičku, vrtec v Grgarju, ki ste ga 
tehnološko nadgradili z modularno gradnjo in seveda objekt samega Daimonda v centru 
Nove Gorice, ki je bil z večino glasov prejšnjega mestnega sveta potrjen, da se tu uredi 
neke vrste moderna butična tržnica. 
 Sprašujem, ali so bili takratni snovalci, arhitekti slabi, ali je bil takrat g. Nejc 
Koradin, ki je mestni svet prepričal z arhitekturno zasnovo tržnice in pri tem prevzel 
zasluženo prvo nagrado, slab. Arhitektura je bila takrat in je danes znanstvena, tehnična 
in umetniška disciplina, ki se posveča ustvarjanju okolja, zato je vsako laično 
spreminjanje nedopustno, še posebej dokler ni strokovno utemeljeno in ni potrjeno na 
mestnem svetu. Koalicijsko dogovarjanje ni dovolj, da se v nekem okolju nekaj spremeni.  
 Razlogi, ki sem jih navedel in utemeljil, so dovolj nazorni, da se za omenjene 
projekte pripravi poročilo, ki bo izkazovalo ekonomsko upravičenost sprememb načinov 
gradnje, podprto s številkami. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 



  

9 

Naj vas potolažim, g. Dugulin, vse projekte smo pregledali in za tem stojimo. To je bilo 
potrebno, to je dolžna previdnost z naše strani.   
 Pri prvem projektu, ki smo ga temeljito pregledali, smo že v tej fazi, manjka še ena 
recenzija, smo ugotovili, da bomo prihranili milijon evrov, milijon evrov zaradi tega, ker 
smo natančno pregledali vse materiale, ki so bili vgrajeni, vse detajle iz tega projekta in 
projekt racionalizirali in bomo dobili ravno tako dober objekt za precej manj denarja. Tako 
bomo naredili tudi z vsakim drugim projektom, zato se je šlo v pregled vseh projektov. 
 Glede bazena sem že napovedal na enem od odborov, da bomo naredili še 
posebno predstavitev za svetnice in svetnike, kako je šla dinamika in kaj bomo sedaj 
dobili. Tako, da boste vsi svetniki in svetnice dobili vabilo na sestanek, tisti, ki vas zanima 
konkretno projekt bazena, kaj imamo sedaj na mizi.  
 Na vrsti je svetnik Marjan Zahar. 
 
Svetnik Marjan Zahar: 
Pravilnik o prometni signalizaciji in o prometni opremi na cestah, ki je v veljavnosti od 
julija 2016 določa, da morajo biti talne oznake parkirnih mest v beli barvi in ne več v 
modri. Območje plačljivega prometa pa je razvidno iz vertikalne signalizacije, torej 
prometnega znaka z dopolnilno tablo. V mesecu juliju in avgustu 2019 so tako vsa 
parkirna mesta v mestu postala belo pobarvana. Prometni znaki z dopolnilno tablo, ki 
določajo režim plačevanja parkirnih mest, pa so napisani samo v slovenskem jeziku.  
 Glede na to, da si mestna občina prizadeva in želi ustvariti večje turistične 
zgodbe, oživiti dogajanje v mestu, s tem pa pridobiti še več turistov, ki obiskujejo Novo 
Gorico, v Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se prometni znaki z dopolnilno 
tablo, ki določajo režim in način plačevanja parkirnine opremijo tudi s tekstom v 
angleškem jeziku, po vzoru nekaterih drugih krajev, na primer Bleda. Tuji turisti namreč, 
ki Novo Gorico obiskujejo in ne govorijo slovenskega jezika, imajo s plačevanjem 
parkirnine težave. 

PRILOGA 7 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na vrsti je svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Strokovne službe sprašujem, kako je z razpisom koncesije za izbiro izvajalca brezplačnih 
avtobusnih prevozov za mestni promet, ki je že pred časom potekla. Glede na to, da je 
moja pobuda zelo kratka, predlagam še eno. 
 Že v prejšnjem mandatu sem podala več pobud za izgradnjo pločnika ob glavni 
cesti v Šempasu od pokopališča, do koder je že zgrajen, do zaselkov Pristava, Novi zid. 
V zaselkih živi veliko starejših krajanov in otrok, ki vsakodnevno uporabljajo cesto do 
šole, trgovine in cerkve. Ta del ceste je za pešce zelo nevaren.  
 Prosim, da se ta pobuda uvrsti v dvoletni proračun. 
 

PRILOGA 8 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na vrsti je svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Govori se, da bodo Lokve postale Rogla številka 2. Vsi si želimo, da bi Lokve zaživele v 
vsem sijaju, kot bi lahko in kot so že nekoč bile. V LMA se zavedamo, da to ne nastane 
čez noč ampak, da so to dolgotrajni postopki v katere morajo biti vključeni vsi deležniki 
zgodbe na Lokvah, vključno z Mestno občino Nova Gorica.  
 V preteklem mandatu smo začeli in sedaj nekako zaključili z nogometnim igriščem 
ter otroškimi igrali, kar so prvi zametki obuditve Lokvi. Žal pa me je na prijetnem 
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sprehodu po prelepih okoliških travnikih razžalostil pogled na propadajoče objekte starih 
smučarskih vlečnic takrat imenovanih Lokve 3 in Lokve 4.  
Ker sem prepričan, da si teh objektov nihče ne želi na teh prekrasnih travnikih, dajem 
pobudo, da jih Mestna občina Nova Gorica v dogovoru z lastnikom teh propadlih objektov 
in lastniki zemljišč odstrani. Prav tako dajem pobudo, da se pripravi finančni proračun 
vzpostavitve delovanja vlečnice, ki se jo je postavilo pred leti in nikoli ni dobila 
obratovalnega dovoljenja. 
 Mestna občina Nova Gorica je do sedaj resno razmišljala o obuditvi malega 
smučišča, saj je za ta namen pred leti povečala smučarske površine, nabavila rabljen 
teptalni stroj, na voljo sta dva zasnežena topova. Mislim, da je čas, da ta projekt 
zaključimo, saj se bo s tem povečal obisk na Lokvah predvsem najmlajših s šolo 
smučanja. Ne pozabimo, da nas je večina prav prve zavoje na smučkah naredila prav na 
Lokvah. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Gabrijel Fišer. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Podal bi svetniško pobudo za projekt vključevanja mladih v delo v mestni občini in njenih 
javnih zavodih. Predlagam, da bi Mestna občina Nova Gorica po vzoru Občine 
Ajdovščine, kjer podoben projekt teče že tri leta, pričela s projektom, pri katerem bi dijake 
in študente povabila k opravljanju študentskega dela na mestni občini in njenih javnih 
zavodih ter jih s tem spodbudila k dejavnemu in aktivnemu preživljanju prostega časa 
med letom in med počitnicami, jim omogočila delovne izkušnje in zaslužek ter hkrati  
krepila njihovo zavest o pomenu dela za skupnost. Prav tako bi v ta projekt lahko vključili 
tudi zaposlitve preko javnih del.  
 Predlagam, da bi bile potrebe po tovrstni zaposlitvi objavljene ves čas na enem 
mestu in redno ažurirane. Izkušnje ajdovske občine so bile že poleti opisane v Primorskih 
novicah in so izredno pozitivne.  

PRILOGA 9 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Mitja Humar. 
 
Svetnik Mitja Humar: 
S strani staršev otrok, ki obiskujejo Glasbeno šolo v Novi Gorici, smo bili deležni 
vprašanja glede odstranitve in sanacije strešne kritine starega dela glasbene šole. Na 
podlagi tako imenovane azbestne zakonodaje bi to morali že davno izvesti.  
Glasbena šola Nova Gorica je s svojimi 656 učenci ena največjih šol v občini. Že več let 
se soočajo s problematiko dotrajanega starega dela zgradbe na Cankarjevi 8 v Novi 
Gorici. Še posebej pereča je streha iz salonitne kritine. Zgradba se namreč nahaja v 
samem centru mesta, kjer … 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim, se lahko približate mikrofonu. 
 
Svetnik Mitja Humar: 
…prihaja v šole veliko število otrok. Na razpolago imam tudi slike razmer. Mestna občina 
je s problematiko seznanjena. Projekt energetske sanacije šole, za katerega je že 
pridobljeno gradbeno dovoljenje, bi želeli reševati s pomočjo javno-zasebnega 
partnerstva. Nad tovrstnim reševanjem problematike nismo navdušeni, saj menimo, da je 
potrebno na problematiko gledati ne samo iz energetskega, ampak tudi iz zdravstvenega 
vidika. Znano je tudi, da ni ravno velikega interesa zasebnih partnerjev za tovrstne 
investicije ter, da Mestna občine Nova Gorica še ni dokončala nobenega takšnega 
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projekta. Ravno zaradi tega se nam poraja velik dvom glede možnosti realizacije projekta 
na zgoraj omenjen način. 
 Glede na že sprejeti sklep na odboru za prostor in glede na nujnost, ki jo zahteva 
zakonodaja ter potencialno ogrožanje zdravja in možnost posega okoljske inšpekcije 
izražamo skrb glede neodzivnosti občine in zahtevamo umestitev sanacije strehe v 
rebalans proračuna 2019.   

PRILOGA 10 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin, imate besedo. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Dobri zgledi vlečejo, pa ne zaradi zgleda mirenske občine temveč predvsem zato, ker 
nam je mar za okolje, zato dajem v imenu LMA pobudo, da občinska uprava pripravi 
predlog odloka o prepovedi uporabe plastike na javnih prireditvah oziroma uporabi 
biološko razgradljivih izdelkov ali takih, ki so primerni za ponovno uporabo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala za to zelo prijetno pobudo. Še zadnji svetnik oziroma zadnja bo svetnica Gordana 
Erdelić s pobudo danes. 
 
Svetnica Gordana Erdelić: 
Nimam nič. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Tu vas imam vpisano. Se pravi, se ne javljate k pobudi. 
 
Svetnica Gordana Erdelić: 
Ne. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da je ta točka izčrpana in gremo po dnevnem redu naprej, in sicer k točki 4. 
 

PRILOGA 11, 12 
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

 Poročilo o izvršenih sklepih 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
V gradivu ste prejeli poročilo in na ta dokument tudi odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni 
razpravljavcev.  
 Zato dajem predlog Poročila o izvršenih sklepih na glasovanje. Glasovanje 
teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara 
Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 13 
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Prehajamo na 5. točko.  
 
 
 
5. točka dnevnega reda 
 Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam predsednici pristojne komisije mestnega sveta. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Prva zadeva imenovanja se nanaša na novo formacijo Sveta zavoda Šolski center Nova 
Gorica. V tem svetu zavoda ima mestna občina enega predstavnika.  
 Komisija pa predlaga, da se za to mesto imenuje g. Jordana Humarja.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni razpravljavcev.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se v Svet zavoda Šolski center 
Nova Gorica kot predstavnika Mestne občine Nova Gorica imenuje Jordana 
Humarja. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara 
Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ponovno predajam besedo komisiji. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Drugi dve zadevi se nanašata na potrditev dveh nadomestnih mandatov mestnih 
svetnikov.  
 Komisija mestnemu svetu najprej v sprejem predlaga sklep o potrditvi mandata 
ge. Petre Kokoravec, ki bo v mestnem svetu nadomestila g. Mateja Arčona. Tako v 
obravnavani zadevi, kot tudi za točko, ki sledi, podlago našega odločanja predstavljajo 
Zakon o lokalnih volitvah in Zakon o lokalni samoupravi. Pojasnila komisije pa izhajajo iz 
obrazložitve predlaganih sklepov, ki so tudi del gradiva za sejo.  

Torej najprej predlagamo, da mestni svet potrdi mandat nadomestni članici 
mestnega sveta ge. Petri Kokoravec.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se potrdi mandat nadomestni 
članici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Petri Kokoravec. Glasovanje 
teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
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Kogovšek, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida 
Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli novo svetnico med svoje vrste v mestnem svetu in 
jo ob tem vabim, da zasede mesto. Vaše mesto je tu v skupini.   

Sedaj imamo že dva direktorja javnih zavodov v naših vrstah in verjamem, da bo 
zato naše delo še kvalitetnejše in predajam spet besedo predsednici komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Komisija kot že predhodno pojasnjeno, v sprejem predlaga tudi sklep o potrditvi mandata  
g. Gabrijelu Rijavcu, ki bo v mestnem svetu nadomestil go. Karmen Belingar. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.   
 Zato predlagam, da glasujemo o predlogu Sklepa, in sicer, da se potrdi 
mandat nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
Gabrijelu Rijavcu. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil soglasno prejet. 

PRILOGA 14, 15, 16 
 
Tudi g. Gabrijel Rijavec je soglasno sprejet v naše vrste in ga tudi prosim, da zasede 
svoje mesto v klopeh Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. 
 
Svetnik Gabrijel Rijavec: 
Splet okoliščin me je pripeljal med vas in bi vas lepo pozdravil, in sicer g. župana in vseh 
vas. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Dobrodošel. Komisija je izčrpala svojo točko dnevnega reda, zato prehajamo na 6. 
točko dnevnega reda. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2018 in o razporeditvi 
čistega dobička iz poslovnega leta 2018 JP Mestne storitve, Javno podjetje 
za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo kar direktorju javnega podjetja, g. Zucchiatiju. 
 
Poročevalec: Andrej Zucchiati, direktor javnega podjetja Mestne storitve, d. o. o., 
Nova Gorica     
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Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Pred vami je letno poročilo javnega 
podjetja Mestne storitve. Uvodoma je predstavljena registracija družbe in mislim, da v to 
ni potrebno, da se spuščam.  
 V nadaljevanju je poglavje o računovodskem poročilu, ki je sestavljeno iz bilance 
stanja in izkaza uspeha. Iz bilance stanja izhaja, da je poslovanje oziroma stanje družbe 
v dobri kondiciji. Tudi kazalniki raznih razmerij so zelo ugodni, tako imenovana analiza 
finančne strukture med obsegom sredstev in njihovimi viri.  
 Drugi del računovodskega dela je izkaz poslovnega izida. Družba je v letu 2018 
poslovala pozitivno skladno z načrtom poslovanja. Dobiček znaša približno 13, 14 tisoč 
evrov, to je dobiček po odvajanju oziroma odvedbi davka na dobiček. Iz strukture se vidi,  
da pretežni del prihodkov oziroma praktično 100% prihodke predstavljajo prihodki iz 
poslovanja. V prihodkih  je največji delež iz ostale dejavnosti plačljivega parkiranja in tako 
naprej.  

V strukturi odhodkov največji delež sodi med stroške dela. Smo namreč storitveno 
naravnana firma, potem so tu še ostale storitve, najemnine, razne dokumentacije, 
računovodske storitve in tako naprej in manjši delež je amortizacija. 
 Torej v sklopu tega računovodskega dela je predlagano tudi, da se čisti dobiček v 
znesku 13.974,00 EUR in drobiž nameni, razporedi za povečanje drugih rezerv za razvoj 
družbe, to je plačljivega parkiranja in upravljanja tržnice. 
 Tretji segment poročila predstavlja poslovno poročilo. Uvodoma so malo 
predstavljena gospodarska gibanja v Sloveniji, ki so bila relativno ugodna, kot vsi vemo. 
Nadalje je upravljanje s tveganji, izvajamo monitoring tudi vseh tveganj, vsa tveganja 
ocenjujemo kot majhna oziroma zmerna. Mogoče je največje tveganje na tržni dejavnosti, 
ki je pač nepredvidljiva. Glede na to, da smo javno podjetje in izvajamo gospodarske 
javne službe, je to prioriteta izvajanja gospodarske javne službe, tako, da bi rekel, da je 
tržna dejavnost nekako sekundarnega značaja, kolikor nam pač kapacitete in drugi 
resursi to omogočajo.  
 V nadaljevanju je predstavljeno poslovanje po dejavnostih. Mogoče nisem 
povedal glede na to, da sem prvič pred tem zborom, kaj so glavne dejavnosti družbe. 
Mestne storitve izvajajo tri gospodarske javne službe. To je upravljanje s tržnico, 
upravljanje s plačljivimi javnimi parkirišči in upravljanje z oglaševanjem na javnih 
površinah. Poleg tega smo nosilci dveh javnih pooblastil, izdajamo dovoljenja za uporabo 
javnih površin in izdajamo dovoljenja za prodajo blaga zunaj trgovine oziroma zunaj 
prodajalne. Med ostalim izvajamo tudi druge tržne ali pa ostale dejavnosti, kot so zeleni 
program, manjša gradbena dela, receptorske storitve, elaborate in tako naprej. 
 Če se malo dotaknem posameznih segmentov poslovanja. Če grem najprej na 
oglaševanje. Oglaševanje je v letu 2018 poslovalo pozitivno, z dobičkom. Sedaj, če 
mogoče ravno malo prezentiram, kakšne vrste oglaševanja izvajamo. To je plakatiranje, 
transparenti, tako imenovane obešanke na drogovih javne razsvetljave, ti veliko panojski 
oglasi, tako imenovani jumbo, city lighting. Določene zadeve izvajamo direktno mi sami, 
določene zadeve smo pa platforma oziroma upravljavec, saj imamo razvito mrežo teh 
oglaševalcev.  
 Nadaljnja dejavnost je plačljivo parkiranje. Plačljivo parkiranje že vsa leta v Novi 
Gorici posluje negativno. Sedaj mogoče v sklopu tega dokumenta, če bo kdo imel 
vprašanje, se ne bi dotikal razlogov. Skratka, potrebno bi bilo celovito pristopiti k 
modernemu upravljanju parkiranja in sploh prometa v mestu.  
 Nadaljnja dejavnost je upravljanje tržnice. Tržnica je kot veste na Delpinovi ulici. V 
letu 2018 so se v nekem obdobju izvajale aktivnosti selitve na novo lokacijo. Sicer smo 
bili mi tu bolj stranski udeleženci, nismo aktivno sodelovali, do neke faze smo, potem pa 
ne več. Tako, da trenutno upravljamo samo z obstoječo tržnico, se pravi, vzdržujemo, 
pobiramo tržnino in skrbimo za red, kolikor je v naši pristojnosti in tako naprej. Se pravi, 
tržnica tako kot vse tržnice po Sloveniji posluje z negativnim rezultatom.  
 Med ostale dejavnosti kot sem že povedal, sodijo predvsem ta zeleni program, 
košnja, vrtnarska dela in podobne storitve, receptorske storitve, manjša gradbena dela. 
Izvedemo, kolikor nam resursi dopuščajo. Moramo vedeti, da mi nismo ne vem kako 
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tehnološko, niti kadrovsko opremljeni za izvajanje nekih tržnih dejavnosti, ampak si s tem 
nekako popravljamo kri zato, da poslujemo pozitivno oziroma, da ni potrebnih nekih 
subvencij. Upravljamo s temi usmerjevalnimi znaki in podobne dejavnosti.  
 Kar se tiče upravljanja s kadri nas je v firmi devet do enajst, odvisno. Smo majhna 
firma in mislim, da imamo zelo napet urnik. Namreč, vsi morajo biti deseterobojci, vsak 
mora poznati vse faze oziroma vse vrste del, ker dejansko firma opravlja zelo, zelo veliko 
majhnih dejavnosti, ki včasih ne prinesejo nič, nobenih prihodkov, ampak jih moramo 
izvajati, ker so pač take narave.  

To bi bilo v kratkem z moje strani, če je kakšno vprašanje, bom rade volje 
odgovoril.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Vaše poročilo je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, zato predajam besedo 
predsednici. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je o tem razpravljal in ni imel pripomb.  
 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
sprejemu Letnega poročila za leto 2018 in o razporeditvi čistega dobička iz poslovnega 
leta 2018 javnega podjetja Mestne storitve, d. o. o., sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Najprej zahvala direktorju za predstavitev letnega poročila.  
 V samem letnem poročilu je bilo kar nekaj negativnih tonov, da se marsikaj ni dalo 
narediti v preteklem letu zato, ker občina ni za. Upam, da bodo ti projekti, ki so bili z 
mojega videnja dobri, v tem letu tudi realizirani s podporo mestne občine.  
 Imam pa en predlog, ki ste ga tudi svetniki dobili, to je o razporeditvi čistega 
dobička podjetja Mestne storitve, d. o. o.. 2. točka predloga sklepa govori, da čisti 
dobiček javnega podjetja Mestne storitve, d. o. o., iz poslovanja leta 2018 znaša 
13.900,00 EUR in nekaj in se razdeli tako, da se v celoti razporedi v Povečanje drugih 
rezerv iz dobička. Sam pa predlagam, da ta del sklepa spremenimo in da se glasi: »Čisti 
dobiček javnega podjetja Mestne storitve, d. o. o., iz poslovnega leta 2018 znaša 
13.974,39 EUR in se porabi za nabavo novih lesenih stojnic.  

Kratka obrazložitev zakaj predlagam ta sklep. Javno podjetje Mestne storitve že 
vrsto let ustvarja dobiček iz poslovanja, kar je seveda pohvalno. Ta dobiček ostaja v dveh 
postavkah, in sicer v Preneseni čisti dobiček, ki je trenutno nekaj čez 121.000,00 EUR in 
v Rezervah iz dobička, kjer je nekaj čez 40.000,00 EUR.  

Veliko govorimo o razvoju turizma in ugleda občine navzven, ampak za to je treba 
tudi kaj postoriti včasih. Nekaj se dela, nekaj pa še vsekakor lahko doprinesemo. Včeraj 
je na Bevkovem trgu že tradicionalno potekala tako imenovana Odprta kuhinja. Če ste si 
prostor natančno ogledali, ste opazili, da se za to prireditev in še za mnogo drugih 
prireditev, ki se odvijajo tako v centru mesta kot drugod po Mestni občini Nova Gorica, 
uporabljajo zastarele neprimerne stojnice, ki niso ugled vsekakor nikomur. Prav zaradi 
tega dajem pobudo za spremembo tega sklepa, katerega učinek bo nakup primernih 
stojnic, ki bi jih lahko Mestne storitve z amortizacijsko ceno oddajale v najem.  
 Poleg tega bi bilo treba resno razmisliti, da bi bila na dogodkih, ki se odvijajo na 
javnih površinah v Mestni občini Nova Gorica in potrebujejo stojnice, obvezna uporaba le-
teh. Konec koncev imamo tudi lesarsko šolo, vsi pravijo, da imamo zelo dober les na 
Goriškem in zakaj ne bi naredili neke unikatne stojnice tudi z našim lesom.  
 

PRILOGA 17 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Valter Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Moram reči, da je pobuda na mestu, dobra, pozitivna, prava, vendar podana v nepravem 
trenutku in na nepravem mestu.  
 Mestni svet izvaja pravice ustanovitelja, ki s sprejemom sklepa o razporejanju 
dobička, ne more pa upravljati s firmo. Mestni svet kot predstavnik ustanovitelja, ne more 
odločati natančno, kaj se bo z določenimi sredstvi v firmi kupilo. To je stvar uprave. 
Menim, da je imela uprava vso možnost in jo še vedno ima, da te stojnice kupi, vendar 
brez sklepa mestnega sveta. Mestni svet lahko sklepa le kam se prerazporedi čisti 
dobiček. Toliko z moje strani.  

Mislim, da bi bil tak sklep kot je sedaj predlagan, nezakonit. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima tudi svetnica Erjavec Maja. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
Vsebinsko je predlog vsekakor dobrodošel in bo s strani Goriške.si tudi podprt, vendar bi 
na tem mestu na nek način pritrdila kolegu svetniku g. Vodopivcu in opozorila, da nas 
sicer relativno hitro pregledan akt o ustanovitvi tega podjetja in relevantno zakonodajo, 
menim, da lahko ustanovitelj o tem predlogu odloči samo na predlog poslovodstva in torej 
ne posameznega svetnika. 
 Če prav razumem, gre torej za predlog prerazporeditve čistega dobička, zato bi 
predlagala, da pred sprejemom takega sklepa vsebino le-tega iz postopkovnega vidika 
preverijo pristojne službe občinske uprave.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima tudi svetnik Jožef Leban. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Zdi se mi, da je ta sklep v redu, samo tudi Valter ima prav.  
 Zato predlagam, da se prekvalificira. Namesto, da je sklep, da se daje pobudo 
upravi, da nabavi te stojnice. Turistično društvo Nova Gorica je organiziralo Gregorjev 
sejem in smo iskali po celi Primorski te stojnice. Tiste, ki smo dobili, ne vem čigave so, se 
mi zdi, da so od krajevne skupnosti, so precej razmajane in neugledne za Bevkov trg, ko 
je kakšna prireditev.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
Gospodu direktorju hvala za poročilo.  
 Vseeno pa me malo moti to, da s tem parkiranjem imamo izgubo v Novi Gorici. Ko 
sem brala poročilo, navajate, da je višja izguba posledica vsako leto manjših prihodkov in 
sicer fiksnih letnih stroških, v splošno pa je izguba posledica letnih anomalij, ki se kažejo 
že vrsto let, in sicer uvajanje pol urnega parkiranja, nadzorov, obilica brezplačnih 
parkirnih mest v samem centru in tako naprej. Navajate tudi, da v letu 2017, ko je mestni 
svet sprejel Celostno prometno strategijo, v sklopu katere je predvidena korenita 
definicija parkirne politike, vendar tako na zakonskem kot na operativnem področju ni bilo 
aktivnosti tako, da družba deluje na zastavljenih osnovah. Se pravi, da tu bi morala 
občina verjetno pripraviti kakšen nov odlok, kakšne odredbe, da bi se kaj spremenilo. 
Zato tudi to, da se parkira za 0,90 centov eno uro, eden ima za skočiti pol ure nekam ali 
pa 20 minut, tam kjer niso mesta določena, da imajo pol ure zastonj, bi bilo treba res 
razmisliti, kako in kaj naprej to urediti. Mislim, da mora tudi mestna občina verjetno 
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pripraviti kakšno odredbo in kakšen nov ali spremeniti odlok, ali kakorkoli. Sicer pa, če je 
izguba in da je to parkiranje samo sebi namen, če s tem trženjem in oglaševanjem 
pokrijemo zgolj stroške poslovanja in še imamo izgubo, če občina od tega nima nič, zakaj 
bi potem sploh imeli parkirnino. Saj bi občani lahko zastonj parkirali.  
 Tu je treba res nekaj narediti, po mojem tudi s strani občine. Ta izguba se pojavlja 
vsako leto s strani parkiranja. Pustimo tržnico, tudi tam je izguba, ampak to je že 
dejavnost in po vseh občinah je tako.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj samo dodam in verjetno bo tudi direktor kaj povedal na to temo, da je parkirna 
politika eden od instrumentov mesta, da ureja promet v mestu vključno z mirujočim 
prometom, torej parkiranjem vozil in da bomo ta instrument vzeli resno. Že pripravljamo 
predlog nove parkirne politike, ki bo del celovitega predloga mobilnosti v mestu, vključno 
z javnim prevozom, kolesarskimi stezami, park and read-om, POS terminali za izposojo 
koles in tako naprej. Opravili smo tudi že neke razgovore in bomo v to vključili tudi 
Mestne storitve, saj bodo v končni fazi tudi oni, ki bodo velik del tega tudi izvajali, za kar 
se bomo odločili. Vsekakor bomo to predstavili vsem, tudi svetnikom in vključili tudi 
javnost v proces priprave oziroma sprejemanja. Je pa tu potreben velik pogum. Ne bo 
vsakemu všeč nov režim. Ciljamo pa na to, da bo čim bolj kakovostno življenje v mestu.  
 Besedo ima direktor. 
 
Andrej Zucchiati, direktor javnega podjetja Mestne storitve, d. o. o., Nova Gorica: 
Mislim, da je župan že na grobo vse opisal. Kot sem povedal v moji obrazložitvi, je 
potrebno pristopiti k modernemu upravljanju parkiranja. Sploh ni cilj, da bi Mestne storitve 
ali kdorkoli pobiral parkirnino in iz tega ustvarjal dobiček. Čeprav moram reči, da je 
plačljivo parkiranje kar dober mlinček za denar po vseh občinah in pokrivajo druge 
deficitarne zadeve iz tega naslova. Naša družba je tudi že pristopila na podlagi 
razgovorov z upravo in smo tudi že izdelali zelo pomemben dokument. Naredili smo 
analizo vseh parkirišč na širšem območju mesta Nove Gorice in to bo temelj oziroma 
izhodišče za nadaljnjo pripravo. Mislim, da bo občina prevzela, mi bomo sodelovali, tako, 
da se nekaj premika. Je pa res potrebno nekaj narediti. 
 Če lahko povem mogoče ravno dve besedi še na pobudo o prerazporeditvi 
dobička. To analizo za stojnice smo mi v preteklosti že delali in je bila tudi predstavljena 
bivši upravi. Skratka, prišli smo do zaključka, ker bila je dana tudi pobuda, da se obvezno 
uporabljajo te stojnice, da to mora biti določeno z nekim predpisom. Te obveze si mi ne 
moremo uzurpirati. Sedaj ne vem, ali je to odlok, ali je uredba, ali kaj je, ampak mora biti 
nekje to določeno, ker je to tržna dejavnost. Moramo vedeti, da je to tržna dejavnost in mi 
smo delali tudi neke kalkulacije in smo prišli do ugotovitve, da zadeva ne pije vode. Če je 
to javni interes, potem je to nekaj drugega, če je pa to tržna dejavnost, moraš biti 
tehnološko, prostorsko, kadrovsko in vse opremljen, da to izvajaš. To pa se izplača 
samo, če si organizator velikih sejmov in kompleten organizator, celovit. Da boš izposojal 
samo bi rekel stojnice, ni neke, ne.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala za ta pojasnila. Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo.  
 Sedaj pa glede tega sklepa oziroma predloga svetnika Aleša Markočiča. Po 
preverbi pravne službe je ta namembnost ustrezna, se pravi, lahko se uvršča dobiček v to 
dejavnost oziroma v ta nakup, kot ste ga predlagali. Težava je v tem, ker raziskujemo in 
sedaj smo dobili odgovor, ali je dovoljeno, da mestni svet vpliva na upravljanje družbe s 
tem, da ji nalaga konkretne ukrepe. Ker odgovornost za upravljanje družbe je na 
direktorju družbe.   

Pravna služba pravi, da je to nemogoče tako hitro ugotoviti, zato predlagam, da ta 
sklep preložimo na drugo sejo, ko bomo imeli razjasnjene pravne okoliščine. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
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Župan, v bistvu razumem, da se vsi strinjajo, da bi šli v to. Vi imate možnost, če je 
nezakoniti sklep, ga zadržati. To pomeni, da če bi danes sprejeli ta sklep in če pravna 
služba ugotovi, da je ta nezakonit, ga župan lahko zadrži. Direktor pa ima v bistvu nekako 
smernice, kaj je mestni svet sprejel in se pravi, bi obveljal tisti sklep, ki je predlagan.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Glejte, g. župan, mislim, da je v občinski upravi dovolj pravnikov, imamo tudi vodjo 
oddelka za gospodarstvo, vsi ti bi morali poznati Zakon o gospodarskih družbah in zakon 
eksplicitno postavlja vloge ustanovitelja, uprave in nadzornega sveta. Tu ni nobene 
dileme. Mestni svet ne more namenjati dobička za točno določeno zadevo. Tudi iz šeste 
alineje 12. člena in drugega odstavka 29. člena Akta o ustanovitvi JP Mestne storitve to 
izhaja, kam lahko mestni svet kot predstavnik ustanovitelja lahko razporeja čisti dobiček. 
Je jasno napisano. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Torej predlagam, da se to razjasni in da se o tem ne glasuje, ker imamo sedaj tu noter 
pač laične interpretacije. Preveliki indici so, da ta sklep ni zakonit, da bi tvegali z 
glasovanji in s temi načeli kredibilnosti tega organa. Vsekakor je bilo vidno tudi iz 
razprave, da je to legitimno, signal je bil poslan direktorju, da je to zaželeno. Bomo pa v 
primeru, da je to legalno, ponovno uvrstili točko dnevnega reda in glasovali o vašem 
predlogu.  
 Ali je pojasnilo? 
 
Andrej Zucchiati, direktor javnega podjetja Mestne storitve, d. o. o., Nova Gorica: 
Prosil bi, kot sem prej povedal, da se preveri tudi, sicer ne vem, kako je formuliran sklep, 
ampak o tem, da se obvezno uporabljajo te stojnice, je bila že debata in je bilo pravno 
povedano, obrazloženo, da to mora biti sprejeto v obliki nekega predpisa. Ne vem sicer, 
kako je oblikovan sklep. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če ni razpravljavcev več, predlagam, da se sprejme sklep proceduralno.  
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Če lahko samo odgovor. V sklepu nisem predlagal, da je to obvezno potrebno, ampak, da 
se razmisli o možnosti, kam to umestiti, mogoče v kakšen odlok oziroma pravilnik, da bi 
bilo to potrebno.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Proceduralno, svetnik Manojlović. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Oprostite, ker se mi zdi, da se nismo razumeli prav dobro. Mislim, da je tu nastal nek šum 
in dostikrat nastane in potem je en kup enega šuma ter je problem.  
 Gospod direktor je rekel, da če gremo v to oziroma, če bodo Mestne storitve šle v 
to, se mu zdi primerno, da se mu potem nekako z definira, da se morajo te stojnice 
uporabljati. Da se ne bo potem zgodilo, da se bodo uporabljale kakšne druge. Ali sem to 
prav razumel? Dobro.  

Vi, kolega Markočič, ste pa rekel, da tega sploh niste zajemali v sklepu. Samo tu 
bi rad, da je to jasno. Ker vi ste sedaj nekaj drugega odgovoril, direktor je pa to želel 
povedati. Samo, da smo razčistili, ker se mi je zdelo, da odgovarjate nekaj drugega. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Dobro. Sedaj je razprava zaprta, tako, da predlagam, da glasujemo o predlogu sklepa 
pod točko 6., kot ga imate v gradivu. Sklep razdelimo in glasujemo samo o točki 1. 
sklepa. Točko 2. prihranimo za naslednjo sejo in dodamo tudi točko 3.  
 Proceduralna pripomba. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Na odboru smo sprejeli sklep, ki bi ga bilo treba tudi verjetno upoštevati, da se vse potrdi, 
tako razporeditev tega dobička in poročilo. Ali naš predlog ni vreden nič? 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Mozetič, imate proceduralno. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
Mislim, da bi bil volk sit in koza cela, če bi to spremenili v  priporočilo in ki omogoča vse 
to. Nič drugega, o tem pa lahko glasujemo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To je stvar predlagatelja.  
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Se strinjam. Lahko moj predlog sklepa umaknem in dodamo kot dodatni sklep, da mestni 
svet priporoča, da se gre to v nabavo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dobro. To zadovolji vse pripombe, če sem dobro razumel.  
 Torej glasujemo najprej o predlogu Sklepa, kot je bil predlagan v gradivu v 
celoti pod točko 6. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Petra Kokoravec, Sebastjan 
Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Na glasovanje dajem še spremljevalni sklep, kot ga je predlagal svetnik Markočič. 
 Izvolite. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Nimam sklepa in ne morem glasovati, dokler ga nimam na e-mailu. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predpostavljam, da ste dobili sedaj ta sklep. Da. Gre počasi.  

Predlagam, da temu sklepu dodamo besedilo: »Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica priporoča vodstvu podjetja Mestne storitve, da čisti dobiček javnega podjetja 
Mestne storitve, d.o.o., iz poslovnega leta 2018, ki znaša 13.974,39 EUR porabi za 
nabavo novih lesenih stojnic.« Prosim, dajte predlagatelj sestaviti sklep in ga predlagati. 
Naj predlagatelj formulira tako, kot želi sam.  
 
Svetnik Jožef Leban: 
Župan, predlagam, da ne bi tu okoli toliko zamujali čas, da se sprejme sklep, da mestni 
svet priporoča upravi Mestnih storitev, da za naslednjo sejo pripravi predlog, kako bi 
lahko iz dobička nabavili … Ne, ni ista. Naj pripravi predlog, saj sedaj ne bomo sklepali o 
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nabavi stojnic. Naj pripravi predlog, ali je mogoče nabaviti stojnice in kaj potrebuje za 
dajanje v najem teh stojnic. Se pravi, če je potreben odlok, se pripravi še odlok. To je to. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
G. svetnik, samo še proceduralne predloge sprejemamo. Sedaj smo v tej dilemi, ali bomo 
uspeli sestaviti sklep in ga razposlati v sklopu te točke, kot ga je predlagal predlagatelj 
dopolnila. 
 
Svetnik Aleš Markovčič: 
Če lahko. Predlog sklepa je: »Mestni svet priporoča podjetju Mestne storitve, d. o. o., da 
v tekočem letu nabavi nove lesene stojnice v višini 13.000,00 EUR. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Ne v višini, koliko. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Pa trideset lesenih stojnic. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Se priporoča.  
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Je priporočilo, ne pa nalagam. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Se pravi, dajte še enkrat prebrati sklep, da ga damo na glasovanje. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Mestni svet priporoča podjetju Mestne storitve, d. o. o., da v tekočem letu nabavi nove 
lesene stojnice v višini 13.000,00 EUR. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dajem predlog sklepa na glasovanje.  
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Bom poslušal, da zaključimo to zgodbo. Mestni svet priporoča podjetju Mestne storitve, 
d.o.o., da v tekočem letu nabavi nove lesene stojnice. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj samo nekaj. To sedaj ne sme postati praksa. Svetnik lahko predlaga kar hoče, v 
kolikor je to v skladu z zakonom. Priporočilo je v skladu nedvomno, to tudi g. Vodopivec 
svetnik je osporaval ta sklep, se strinja. Se pravi, če je svetnik Markočič predlagal 
13.000,00 EUR, potem je lahko 13.000,00 EUR. Naj se predlagatelj odloči brez pritiskov. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
G. župan, niso to nobeni pritiski. Ne moremo mi predlagati sklepe z določenim zneskom. 
Kaj pa če bo 14.100,00 EUR. Kaj bo potem naredil direktor. Ne gre, se razumeva. Mi 
sedaj tu ne sprejemamo proračuna.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To je arbitrarna presoja svetnika Valterja Vodopivca, arbitrarna presoja svetnika Aleša 
Markočiča je drugačna. Prosim ne skakajte si v pravice, razprave in predlogov sklepov.  
Prosim, svetnik Markočič, lahko zaradi jasnosti še enkrat preberete sklep, kot ga 
predlagate. 
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Svetnik Aleš Markovič: 
Mestni svet priporoča podjetju Mestne storitve, d. o. o., da v tekočem letu nabavi nove 
lesene stojnice. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da mestni svet priporoča javnemu 
podjetju Mestne storitve, d. o. o., Nova Gorica, da v tekočem letu nabavi nove 
stojnice. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za, 2 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Petra Kokoravec, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Simon Rosič, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI sta glasovala: Sebastjan Komel, Oton Mozetič. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
G. župan, vašemu g.  Ljucoviču sem poslal še en predlog sklepa. Prosim, da ga pošljete 
in daste na glasovanje.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Opozarja me sekretar mestnega sveta, da je prispel predlog po zaključku razprave. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Se opravičujem. Tudi tisti sklep, ki smo ga sprejemali sedaj, je prišel po zaključku 
razprave. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Torej, svetnik Valter Vodopivec je predlagal dodaten Sklep, ki se glasi: »Občinska 
uprava v roku šestih mesecev pripravi ustrezen Odlok o načinu uporabe stojnic. 
Tako se glasi sklep. Sedaj vam je bil tudi poslan in o tem sklepu glasujemo. 
Glasovanje teče. 
 
Od 25 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Aleksandra 
Fortin, Anton Harej, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 18, 19  
 

 
 
7. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let 
javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam vodji oddelka za družbene dejavnosti Marinki Saksida. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
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Javni zavod Mladinski center Nova Gorica razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki 
iz preteklih let v višini 58.657,41 EUR.  

Predlagamo po vseh predhodno izvedenih postopkih, da se ta sredstva namenijo 
za naslednje namene: 5.400,00 EUR za vzdrževanje čistilne naprave in vodnega zajetja 
ter vzdrževanje počitniške hiše Čepovan,  to je v Čepovanu, s katero upravlja Mladinski 
center, 2.600,00 EUR za posodobitev poskusov in nabavo opreme v e-hiši, Novogoriški 
hiši poskusov, 4.050,00 EUR pa za tekoče vzdrževanje samih prostorov Mladinskega 
centra, v katerih ta javni zavod deluje. Predlagamo pa, da razlika sredstev ostane 
nerazporejena in z njimi javni zavod brez soglasja mestnega sveta ne more razpolagati. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport.  
 
Simon Rosič, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor je obravnaval zadevo in nima pripomb. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da je prijavljen na razpravo svetnik Anton Harej in dobi 
tudi besedo.  
 
Svetnik Anton Harej: 
Imam eno vprašanje. Ali je možno ta presežek, ko ne vemo, kam ga dati, v višini mislim, 
da je okrog 48.000,00 EUR, vrniti v centralni proračun?  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima vodja oddelka. 
 
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Ta možnost obstaja pri vseh javnih zavodih. Za enkrat smo zavzemali stališča, da vsi tisti 
javni zavodi, ki razpolagajo s presežki prihodkov nad odhodki, nimajo proračunskih 
postavk v proračunu za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Anton Harej, domnevam, da vi imate repliko. Se lahko odjavite. Kar podajte repliko. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Navadno govorimo o manjših zneskih, tu imamo pa kar precej velik znesek, tako, da bi 
bilo za razmisliti v prihodnje in tudi v tem primeru, če so zneski malo višji, bi bilo za 
razmisliti, da bi se vrnil v centralni proračun. To so lepi zneski in se da že narediti 
marsikatero investicijo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Želela bi replicirati v bistvu vaši razpravi, verjetno bi morala že prej.   

Se pravi, če vas prav razumem, kadar gre za večji znesek, kar dejansko pomeni 
neko dobro poslovanje nekega zavoda, bi vi vrnili v proračun. Se vam ne zdi, da bi s tem 
malo destimulirali javne zavode. Konec koncev oni s tem svojim presežkom bogatijo 
potem svoje nadaljnje delovanje. Meni se pa ne zdi smiseln tak predlog. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Komel  
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Svetnik Sebastjan Komel: 
Moram pritrditi kolegici Ani, da na tak način bomo destimulirali javne zavode, da bodo 
trošili in ne bo ostalo presežka, ker jih čisto nič ne bo brigalo, ali jim bo na koncu leta kaj 
ostalo, ali ne, ker itak jim bomo vzeli in dali mi, kamor bo nam ustrezalo. Tako, da se 
absolutno ne strinjam z g.  Harejem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Razumem vaše pomisleke. Isto velja tudi za gasilske in druge javne zavode. Vendar 
nekaj moramo vedeti, če bi v tem sklepu pisalo, da ima določene načrte, saj mislim, da 
mestni svetniki smo dolžni vedeti, kakšni načrti se načrtujejo v teh javnih zavodih. Meni 
mi ta sklep kakor je predlagan, kaže, kot da bomo pustili tam na kupu blizu 50.000,00 
EUR, ker v bistvu niti oni ne vedo, kaj točno bodo naredili z njim.   

Če bi mi pa rekli, da se planirajo v naprej neke investicije ali pa neki načrti, ki 
zahtevajo večje zneske v prihodnjih dveh letih, bi razumel zadevo. Sedaj pa tako kot je 
formulirano, dejansko pustimo na nekem transakcijskem računu za prihodnja leta za 
nedoločen čas nekih 50.000,00 EUR, kar sploh ni malo. Če bi v sklepu pisalo, da se v 
roku oziroma tudi lahko v petih letih načrtuje neka investicija ali pa neke konkretne 
zadeve, bi stvar razumel. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnica Zavadlav Ušaj. 
 
Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Rada bi tu opozorila, da oddelek za družbene dejavnosti spremlja vsak evro, kam se 
vloži. Tako, da sigurno ni bojazni, da bi ta denar ostal za zadeve, ki bi bile neprimerne 
oziroma, da denar ne bi bil izkoriščen razvojno, kar pomeni, da se bodo ta sredstva, ki 
bodo ostala, vsekakor povrnila sigurno dolgoročno v investicijo, kjer bomo skupaj 
odločali, ali je to primerno, ali ne.   

Ne zdi se mi primerno, da se zavodu odvzame sredstva zaradi tega, ker vemo, da 
kadar sestavljamo proračun za naprej, je pa zelo težko zavodom dati sredstva in tu bi jih 
res opeharili. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razprava je še odprta, če še kdo želi razpravljati. Svetnik Marko Rusjan. 
 
Svetnik mag. Marko Rusjan: 
Rad bi bolj opozoril, ker poznam malo delovanje javnih zavodov, da je dejansko občina  
de facto pobrala presežek, ker ni zagotovila sredstev za investicijsko vzdrževanje, ampak 
je bilo v bistvu investicijsko vzdrževanje zagotovljeno šele iz presežkov prihodkov 
zavoda. Tako, da je bila v bistvu želja svetnika Hareja ustrežena s strani občine. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Želite vodja oddelka dodati kaj na to. 
 
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Morda še enkrat poudarim, da ta nerazporejena sredstva 46.000,00 EUR ne morejo biti 
porabljena brez soglasja mestnega sveta. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Anton Harej ima drugo repliko. 
 
Svetnik Anton Harej: 
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Temu javnemu zavodu ne bi vzeli vseh sredstev. Jasno se je navedlo, za kaj rabi 
sredstva in to se mu je tudi dalo. Če bo kdaj rabil v prihodnjih letih, se mu bo spet dalo iz 
proračuna. Ne vidim dodane vrednosti, da puščamo 46.000,00 EUR na nekem 
transakcijskem računu in v prihodnjem letu mi s temi sredstvi ne bomo razpolagali v 
integralnem proračunu, ker jih ne bomo videli.  Ali se motim? 
 
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Kot rečeno. Tu bi bilo potrebno zavzeti stališče do vseh javnih zavodov in do vseh 
presežkov, ki jih zavodi imajo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Komel, imate repliko na izvajanje, to pa je bila replika. Se pravi, repliko na repliko 
ne morete dati, razen če ste izzvani v tej repliki. G. svetnik Harej, nimate več replik. 
Ugotavljam, da ima razpravo svetnik Komel. 
 
Svetnik Sebastjan Komel: 
Če ne smem replicirati, bom pa razpravljal.  

V javnih zavodih imamo poslovodstvo, imamo ljudi, ki so predstavniki v svetih 
zavodov in na tak način, da si mi jemljemo pravico jemati sredstva, pomeni, da jim 
popolnoma nič ne zaupamo. Direktorica je tista, ki ve, za kaj se bo porabil dobiček, ki ga 
je ustvarila in ona naj s tem razpolaga. Ne moramo mi odločati, da bomo dajali sredstva 
tistim, ki bo nam ustrezalo.  

Tako, da sem absolutno proti temu, kar predlaga g. Harej. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo. Ne, sveže pečena svetnica Petra 
Kokoravec se je javila na razpravo. 
 
Svetnica Petra Kokoravec: 
Moje mnenje je predvsem to, da če bi ta sredstva pobirali javnim zavodom, delujemo 
izjemno destimulativno, ker verjemite, da v vsakem javnem zavodu je zlahka porabiti 
tisto, kar na koncu konča kot presežek prihodkov nad odhodki. Tudi, če to nekaj časa tam 
stoji bo direktorica, verjetno ima neke plane, kako bo to dolgoročno, najbrž mogoče tudi 
planira neko večjo investicijo in bo potem morala imeti zagotovljen nek denar in dejstvo je 
tako, da v bistvu, če se to vrača v investicije, za investicije je pa dolžen ustanovitelj 
poskrbeti. Tako, da pravzaprav kot že rečeno, je bil ta denar obrnjen v to smer.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj pa ugotavljam, da bi se k razpravi javila še direktorica občinske uprave. Imate 
besedo. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Vrnila bi se k opozorilu g. Marka Rusjana, ker mislim, da je to kar ste vi povedali, res. V 
bistvu je na drugačen način zapakirano, to kar predlaga g. Harej, ker do sedaj je bila 
praksa taka, da tisti zavod, ki je ustvaril presežke, se mu potem v proračunu zaradi tega 
ni dodajalo sredstev za investicije, ker so bili itak pridni in so morali po črpati najprej iz 
presežkov. Tako, da se kar strinjam s to opazko. 
 
Klemen Miklavič, župan: 
Dobro. Se pravi, da smo izčrpali seznam razpravljavcev.  

Dajem na glasovanje predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica, kot ga je 
predlagal oddelek za družbene dejavnosti. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
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ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana 
Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara 
Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 

PRILOGA 20 
 
S tem prehajamo na 8. točko dnevnega reda. 
 
 
 
8. točka dnevnega reda  

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica  
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam najprej vodji oddelka Marinki Saksida. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Mestna občina Nova Gorica je z ostalimi petimi občinami Goriške pristopila k vzpostavitvi 
oddelka prilagojenega programa za predšolske otroke oziroma razvojnega oddelka vrtca. 
Z ostalimi občinami smo se o tem precej pogovarjali, proučevali kako to vzpostaviti in se 
strinjali, da se tak oddelek oblikuje pod okriljem Osnovne šole Kozara, ki že izvaja 
programe osnovnošolskega izobraževanja, ki je prilagojen za otroke s posebnimi 
potrebami.  
 Trenutno starši, ki imajo predšolske otroke s posebnimi potrebami in živijo na 
območju teh šestih občin, nimajo možnosti vključitve otrok v takšen poseben, prilagojen 
program vrtca. Potrebujejo pa nekateri otroci s težjimi razvojnimi motnjami celostno 
oskrbo, drugačen program in pomoč različnih strokovnjakov. Pri vzpostavljanju tega 
oddelka smo se povezali tudi z razvojno ambulanto v Stari Gori, ki obravnava otroke z 
razvojnimi težavami in so se tudi strinjali, da je takšen oddelek na Goriškem nujen.  
 Pri pomoči tem otrokom je predvsem pomembno, da se jim omogoči čim bolj 
zgodaj celostna obravnava. Da pa bi lahko Osnovna šola Kozara takšen program 
izvajala, je potrebno to urediti tudi v aktu o ustanovitvi šole in večina sprememb in 
dopolnitev odloka se nanaša prav na to, da se v okviru te šole vzpostavi enota vrtca, ki 
bo sicer delovala v prostorih Vrtca Nova Gorica.    

Manjša sprememba pa se nanaša še na razširitev dejavnosti, in sicer v povezavi z 
izdelki, ki jih izdelujejo otroci v šoli, na stojnicah, izdajanje raznih publikacij in podobno.  

Prosim še ravnatelja Osnovne šole Kozara, da predstavi, kako bo to potekalo v 
praksi in zakaj je tak oddelek res potreben pri nas.  
 
Edvard Vrabič, ravnatelj Osnovne šole Kozara Nova Gorica: 
Dober dan. Kot je vodja oddelka že povedala, je Mestna občina Nova Gorica edina 
mestna občina v Sloveniji, ki ni imela razvojnega oddelka, pa ne zato, ker se ne bi 
razpisoval vrtec, razvojni oddelki navadno delujejo v okviru vrtcev, temveč zato, ker je 
nekako bilo narejenih premalo aktivnosti na področju ozaveščanja staršev o pomenu 
zgodnje obravnave otrok z razvojnimi primanjkljaji.  

En velik korak pri tem nam je omogočil tudi Zakon o celostni zgodnji obravnavi 
otrok s posebnimi potrebami, v sklopu katerega so začeli delovati tudi timi za zgodnjo 
obravnavo. Mi smo se povezali potem z razvojno ambulanto, v okviru katere delujejo ti 
timi, da smo nekako detektirali potrebe otrok oziroma staršev v širši okolici, ne samo v 
strogem centru, v mestni občini in potem smo ugotovili, da bi bilo nekako najlažje, da bi 
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dobili večji nabor otrok, če bi se povezali z vsemi občinami, ki so soustanoviteljice naše 
šole. Se pravi z vsemi temi bivšimi občinami, ki so nastale iz bivše Občine Nova Gorica.  
 Kot sem že rekel je zelo pomembno, da se otroka čim prej detektira, da se zazna, 
da ima posebne potrebe in da se mu nudi ustrezna obravnava. Sedaj v vrtcih imajo 
pomoč specialnih pedagogov, socialnih pedagogov, psihologov, ampak je ta pomoč 
omejena na eno ali pa dve uri tedensko, kar je občutno premalo. Če bi bili ti otroci 
usmerjeni v razvojni oddelek, bi v sklopu razvojnega oddelka dobili obravnavo vseh 
strokovnjakov, od delovnih terapevtov, logopedov, fizioterapevtov, do specialnih 
pedagogov, ki bi bili neprenehoma prisotni pri njihovi obravnavi. Na ta način bi lahko 
marsikaterega otroka razvojno pripeljali na tak nivo, da bi lahko šel v redno osnovno šolo 
in da bi lahko delal redno osnovno šolo. Se pravi, da ni nujno, da se otroka iz razvojnega 
oddelka vrtca potem usmeri v naše programe, lahko gre tudi v redne osnovne šole, če ne 
gre za primanjkljaj na duševnem področju, se pravi duševni primanjkljaj.  
 Zato smo se povezali z ostalimi občinami. Mi smo celo lansko šolsko leto izvajali 
aktivnosti, pripravljali dokumentacijo, da smo tako daleč, da danes stojim tu pred vami, pa 
vas prosim, da potrdite predlog spremembe odloka in s tem omogočite, da začnemo 
izvajati ta program čim prej. Hvala.  

Če ima kdo kakšno vprašanje, pa rade volje odgovorim. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Najprej dajem besedo odboru za kulturo, šolstvo in šport, ki je ta predlog tudi 
obravnaval. 
 
Simon Rosič, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor v zvezi dotičnega predloga ni imel nobenih pripomb. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram splošno razpravo. Ugotavljam, da se je k razpravi prijavila svetnica Vida Škrlj. 
 
Svetnica Vida Škrlj: 
Mislim, da gre za eno izjemno pozitivno pobudo, bomo pomagali, ne samo otrokom, ki 
imajo posebne potrebe, ampak tudi staršem, ker ni zanemarljivo dejstvo, da bodo starši 
imeli več prostega časa v popoldanskem času, ker ne bo treba hoditi na terapije, ki jih 
sicer otroci potrebujejo, jih bodo imeli v dopoldanskem času. Pozitivno je tudi to, da tu ne 
gre za velike obremenitve za mestno občino, saj bo večji del financiranja prenesen na 
Ministrstvo za šolstvo in šport.  

Glede na to, da ni nobenih drugih pripomb oziroma razprave predlagam, da bi 
združili razpravo o odloku, torej, da bi danes tudi opravili drugo branje. S tem bi pomagali, 
da ta zadeva čim prej zaživi, ker kakor je razvidno iz gradiva, so potekale aktivnosti že 
celo šolsko leto. Sredstva so za to zagotovljena in mislim, da ni razloga, da odlašamo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
V kolikor ni več razpravljavcev, bom sprejel predlog svetnice Škrlj in tudi sam predlagam, 
da se to branje prekvalificira v drugo branje in za to potrebujemo 17 glasov.  

Torej, glasujemo o prekvalifikaciji Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica  v drugo 
branje. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, 
Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
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Predlog je bil soglasno sprejet.  
 
Na glasovanje dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, 
Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil soglasno sprejet. 

PRILOGA 21 
 

Hvala pobudniku in hvala oddelku za ta predlog. Prehajamo na 9. točko dnevnega reda. 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke 
v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica 
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo oddelku, vodji Marinki Saksida. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
V zvezi z razvojnim oddelkom vrtca je potrebno sprejeti tudi ceno tega programa. Ta  
ekonomska cena znaša 1.269,64 EUR. Kar je zelo pomembno je naslednje. Znotraj te 
cene se bo staršem obračunavala oskrbnina v višini cene, ki je določena za drugo 
starostno obdobje rednih oddelkov in to je 356,77 EUR. Na tem mestu se opravičujem, 
ker je v obrazložitvi napačen znesek, ki se nam je zgodil pri vsem usklajevanju gradiva. 
 Torej bodo starši plačevali ceno vrtca od tega zneska, ta bo še znižana glede na 
ugotovljeni dohodek družine, ki ga izračuna Center za socialno delo. Razliko do polne 
ekonomske cene se krije pa iz državnega proračuna.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še ravnatelj, če ima kaj za dodati. 
 
Edvard Vrabič, ravnatelj Osnovne šole Kozara Nova Gorica: 
V bistvu ne. Sedaj pa glede na to, da je bil ta predlog oziroma, da je bila ustanovitev tega 
razvojnega oddelka usklajena tudi s predstavniki ostalih občin ustanoviteljic, bi se še 
izpad cene do najvišjega normativa, ki je šest otrok, potem razdelil po delitvenem ključu 
iz bilance vseh šestih občin. Se pravi, če bi bilo eno mesto prosto, bi se 356,77 EUR 
razdelilo na šest občin ustanoviteljic po delitvenem ključu iz bilance. Tako, da 
obremenitev za mestni proračun je res minimalna z ustanovitvijo tega oddelka. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval tudi odbor za kulturo, šolstvo in šport.  
 
Simon Rosič, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Tudi tu nismo imeli nobenih pripomb. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram splošno razpravo. Ugotavljam, da razpravljavcev ni.  
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Zato dajem na glasovanje Sklep o določitvi cene za prilagojen program za 
predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica, kot je bil predlagan. 
Glasovanje teče.  
 
Od 28 svetnikov jih je 28 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, 
Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

PRILOGA 22 
 
Ravnatelju Edvardu Vrabiču se zahvaljujem za obisk in za njegov prispevek, mi pa 
prehajamo na zadnjo, 10. točko dnevnega reda. 
 
 
 
10. točka dnevnega reda 
 Poročilo o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
 2019. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam upravi, in sicer finančno računovodski službi, vodji službe Mateji Mislej. 
 
Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD) 
Mestni svet je na aprilski seji sprejel sklep, da bo mestni svet spremljal realizacijo 
investicij vključenih v proračun dvakrat letno, in sicer v mesecu maju in mesecu 
septembru, in sicer za vrednost investicij, ki so večje kot 100.000,00 EUR. Predlagali smo 
vam gradivo, in sicer realizacijo načrta razvojnih projektov na dan 31. 8. 2019, kjer smo 
vključili vse projekte, katerih vrednost je 100.000,00 EUR ali več in projekte, ki so 
financirani s strani CTN in DRR.  
 Projekti so izpisani s sprejetega načrta razvojnih programov, podana je ocenjena 
vrednost projekta v danem obdobju, realizacija do leta 2019 in primerjava realizacije s 
planom 2019.  

Naj povzamem, na 31. 8. je podana realizacija, torej plačane fakture na dan 31. 8. 
2019, v drugem stolpcu so tudi dane preobremenitve, to so prevzete obveznosti na dan 
31. 8. 2019. Ker pa ne moremo trditi, da bodo te prevzete obveznosti res plačane v 
letošnjem letu, so sami skrbniki postavk podali oceno realizacije glede na veljavni 
proračun v letu 2019. Podane so tudi obrazložitve, in sicer same faze izvedbe in stanja 
projektov.  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbori, in sicer začnemo pri odboru za gospodarstvo. Predsednica svetnica Pavlica. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo po pregledu poročila o stanju investicij v proračunu Mestne  
občine Nova Gorica za leto 2019 ugotavlja, da je realizacija na področju investicij 
prenizka in je zato potrebno pospešiti aktivnosti na tem področju.   

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da poročilo o stanju 
investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
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Luka Manojlović, predsednik odbora za  prostor: 
Enako kot pri prejšnjem odboru predlagamo, da se zadeva sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
Simon Rosič, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Istega mnenja je tudi ta odbor. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval tudi odbor za krajevne skupnosti, zato dajem besedo tudi 
predsedniku odbora svetniku Hareju. 
 
Svetnik Anton Harej, predsednik odbora za krajevne skupnosti: 
Mi smo tudi obravnavali vse investicije in sprejeli sklep, da se zadevo sprejme.  

Imeli bi pa tri manjše pripombe. Najprej smo poudarili to, da tovrstni prikaz 
investicij pozdravljamo, kot zelo ustrezen, kot drugo predlagamo razširitev zadnjega 
stolpca, kjer je opis investicij in kot tretje smo opozorili tudi na to, da ena investicija v 
višini približno 300.000,00 EUR projekta Visfrim, kjer se načrtuje proti poplavna zaščita 
zgornjega dela Vipave, zgornjega dela Prvačine, manjka. Tako, da smo tudi to dopolnili.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še odbor za socialno varstvo in zdravstvo, svetnica Škrlj. 
 
Svetnica Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Tudi odbor za socialno varstvo in zdravstvo je obravnaval realizacijo investicij po stanju 
31. 8.. Na poročilo nimamo pripomb in predlagamo, da ga mestni svet sprejme.   

Smo pa zadovoljni nad realizacijo sklepa, ki se je začel oziroma pobuda je šla s 
strani odbora za to poročilo in je bila kasneje dodelana na seji mestnega sveta. Sama se 
kolegicam iz občinske uprave zahvaljujem, ker so to nalogo izvršile nad pričakovanji, zelo 
natančno in podrobno, tako, da mislim, da je ta evidenca zelo dober pripomoček za delo 
svetnikom med letom. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala, to je prispevek uprave k transparentnosti dela, kar veseli tudi župana.  

Sedaj pa odpiram splošno razpravo. K besedi se je prijavil svetnik Valter 
Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Predstavil bom nekaj svojih misli v zvezi s tem poročilom.  

Na posamezne postavke se nisem poglabljal zato, ker verjamem, da se vodstvo 
občine trudi po najboljših močeh, da pač realizira posamezne proračunske postavke, 
vendar sem si dovolil sešteti zneske, ki ne bodo po pričakovanjih realizirani in verjemite 
mi, številka je presenetljivo visoka in znaša 3.454.000,00 EUR, če začnemo pri tistih, kjer 
je predvidena poraba 80 do 100 %, če upoštevamo 80 %, verjamem, da bomo težko, če 
je že tako napovedano, prišli do 100%. Pomeni, da je ta znesek skoraj tri milijone in pol, 
če pa tudi v teh primerih gremo na 100%, se ta znesek neporabljenih sredstev zniža zelo 
malo in pridemo ponovno na 3.250.000,00 EUR.  
 To so precejšnja sredstva in zato predlagam župan, da morda celo na kakšni hitri 
izredni seji predlagate skupaj z občinsko upravo rebalans proračuna in se ta sredstva 
nekako predvidi za tiste postavke, kjer je velika verjetnost, da bi bila porabljena. Namreč, 
če gledamo z vidika, bi rekel javnih sredstev ali pa proračunskih sredstev, nam ne 
pomaga dosti, konec leta, 1. januarja se začne novo proračunsko leto in neporabljena 
sredstva so neporabljena.  
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Zato še enkrat apeliram na občinsko upravo in na vas osebno, župan, da 
razmislite, katere so tiste postavke, ki so podhranjene, da tako rečem in bi morda s hitrim 
rebalansom namenili ta sredstva, ki očitno ne bodo porabljena.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To analizo tudi že počnemo oziroma jo že opravljamo in bomo upoštevali tudi poziv po 
izredni seji, v kolikor bomo ocenili, da je potrebno.  

Besedo ima svetnik Aleš Markočič.  
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Začel bom tako, da je to pa res neka nova praksa, ki smo jo vpeljali v mestni svet vi za vi 
prejšnjega mandata. Seveda se tudi zahvaljujem pobudniku, odboru, ki je to predlagal. 
Slišali smo poročilo odbora in se bom pridružil odboru za gospodarstvo, ki je v sklepu 
dodal, da je potrebno določene investicije pospešiti, kajti morda tudi oni razmišljajo, da  
ne bi prišli do točke, ko bomo morali neke investicije zaradi časovne stiske, izpeljati, 
katere si ne želimo. Tu mislim predvsem na sredstva CTN-ja. Namreč v drugem delu 
tabele vidimo te ključne projekte, ki se nekako prelagajo zaradi spremembe določene 
dokumentacije oziroma kot ste zapisali, določene stvari niso bile pravilno zastavljene. 
Tako, da tu res prosim, da morda ne bi prišlo do časovne stiske in bi šli, ne da je 
Kidričeva ulica nepotrebna obnove, ampak morda ta sredstva CTN bi jih lahko nekam 
drugam usmerili, rajši v bolj pomembne projekte res tja usmerimo, da ne bo prišlo leto 
2023, če se ne motim, ko je treba ta sredstva porabiti. Da ne, dobro, nimamo projektov, 
pa dajmo sedaj narediti Kidričevo ulico. To je opozorilo z moje strani.    

Kar se tiče pa prvega dela pred tem drugim delom tabele, bi pa izpostavil dve 
stvari. Prva je ta Urbana terasa v Borovem gozdičku. To se vleče že z mojim predlogom 
pred dvema letoma, pa vem, da so že pred menoj bile te pobude. Škoda je, da greste v 
racionalizacijo projekta, ki je bil že narejen, verjetno so tu neki zadržki. Sam sem tisti 
projekt na koncu tudi videl oziroma kakšen je bil predviden ta objekt. Bil je na nivoju, bil je 
za park, ki je lahko v ponos mestni občini in upam, da s to racionalizacijo ne bomo dobili 
kakšne kontejnerske urbane terase, ker mislim, da si Borov gozdiček tega ne zasluži.  
 Kot drugo in zadnje bi pa še vprašal oziroma, ali je tu prišlo do pomote. 
Vzpostavitev sistema izposoje koles GO-KOLO. Tu pravite, da bo projekt v fazi izvedbe 
javnega naročila z izbiro izvajalca ureditve lokacije in vzpostavitve sistema izposoje, se 
pravi, da bo šele naročilo šlo ven. Če se ne motim, sem videl na portalu javnih naročil, da 
so bile ponudbe že odprte 22. 8. 2019. Videl sem pa tudi, da je znesek krepko čez 
predvidenega v proračunu, tako, da mislim, da je ta javni razpis že bil izveden in morda je 
tu malo nerodno zapisano, ali pa se motim.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Kratek odgovor. Da, ta razpis je že bil izpeljan in je bil tudi zaprt zaradi tega, ker  
ponudba ni bila ustrezna zahtevam. Ena izmed glavnih zahtev je bila kompatibilnost s 
sistemom v Gorici, zato sedaj iščemo z upravo Občine Gorica rešitev, ki bi omogočala 
izposojo koles kjerkoli na območju Nove Gorice, Gorice ali Šempetra.   

Pri prvi zadevi je pa tako, da iščemo sedaj alternativo, ne zato, da bi hoteli 
poceniti in narediti nekaj cenenega tam, ampak zato, ker je stavba gledališča tako 
koncipirana, da predvideva zunanji teater. Ta zunanji teater bo segal proti coni, kjer naj bi 
bila ta urbana terasa in hkrati bo ta tribuna ponudila tudi vsebine, programe znotraj. Sedaj 
ne bi radi, da nekaj dragega sezidamo in potem bomo morali to drago zadevo umikati, ali 
podirati, ali karkoli. Torej iščemo optimalno varianto vključno z možnostjo zunanjega 
teatra. Teater vemo, da je v rokah države, kmalu se bo mudil pri nas Minister za kulturo in  
ga bomo malo pocukali za rokav v zvezi s tem.  

K razpravi se je javila svetnica Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
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Iz tabel je razvidno, da so do sedaj porabljena sredstva precej nizka. Ta načrtovana 
porabo do konca leta je sicer bistveno višja. Cela tabela daje upravičen pomislek, ali bo 
občina zares tako močno pojačala tempo. Nizka poraba planiranih sredstev posledično 
lahko nakazuje, da je tempo dela občine po mojem pod pričakovanji.  

Predvsem me je pa zmotila postavka Optimizacija in aktivacija površin športnega 
parka Nova Gorica, izgradnja pokritega bazena, kjer piše investicija skoraj 6,9 milijonov. 
To me je močno začudilo. Namreč januarja se je govorilo o projektu pokriti bazen 4 
milijone, potem je bil članek v Primorskih novicah 4. aprila, kjer je pisalo iz prvotnih 4,5 
milijona, prej so govorili o 4 milijonih, da se podraži še za pol milijona sredstev, torej na 5 
milijonov. Sedaj pa je kar naenkrat skoraj 7 milijonov. Tu ne razumem več nič in zato bi 
lepo prosila za pojasnilo, če bo ta reč res stala skoraj 7 milijonov, toliko, da dam eno 
informacijo.  
 Lani so v Kopru konec leta odprli pokriti olimpijski bazen, dvakrat daljši, s 
tribunami, s fitnesom, barom in skratka ni, da ni in je bila cena 8,1 milijona, tako, da me tu  
sedaj zanima, kaj je s tem bazenom. Resnično bi prosila za pojasnilo.  
 Tudi sama se pridružujem oziroma podpiram sklep odbora za gospodarstvo, ker je 
nujno potreben.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Kratek odgovor razveseljiv za vas oziroma bo odpravil del skrbi.  

Tista cifra je bila noter na podlagi starih ocen, se pravi ocen, ki jih je naredila stara 
uprava. Mi smo temu bazenu dodali neke lastnosti, dve glavni sta premično dno in pač 
energetsko smo stavbo naredili učinkovitejšo, skoraj nič energetska stavba se temu reče, 
če se dobro sedaj spominjam in s tem bomo pridobili nepovratna sredstva EKO sklada in 
znižali investicijo.  

Po tistem, ko smo sedaj to preprojektirali, smo dali še enkrat bazen v recenzijo, 
kot cel projekt v recenzijo in smo že znižali, brez zunanjega dela, se pravi, nismo še dali v 
recenzijo ureditev zunanjega dela športnega parka, smo že znižali za okoli milijon. Točne 
cifre sedaj nimam pred seboj. Se pravi, z dobro in zelo natančno recenzijo, se da veliko 
postoriti in podobno počnemo tudi pri drugih projektih in upamo na to, da se bodo tudi 
tam znižale ocenjene vrednosti. Tako, da imamo sedaj ocenjeno vrednost bazena z 
novimi cenami gradbenih storitev in z vsemi temi novostmi, ki smo jih dodali bazenu, ga 
izboljšali in tako naredili uporabnejšega za več družbenih skupin, smo približno na isti 
ceni, kot je bil prej bazen in že imamo gradbeno dovoljenje. 
 Se pravi, v rekordnem času smo zadevo izboljšali, jo pocenili in jo pripravili na 
izvedbo. Ker je to tako draga investicija, prvič tako zanimiva za javnost, bomo naredili 
posebno predstavitev za vse svetnike, ki vas posebej zanima. Tam bomo tudi predstavili 
dinamiko in boste razumeli, kaj počnemo. To kar počnemo, se ne pozna v praksi, se ne 
pozna z gradbišči, s kopači, ampak se bo poznalo z vsebino, ki jo bomo potem uresničili.   

Repliko ima svetnica Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Res me zanima in komaj čakam, da nam boste predstavili, kje ste prihranili ta milijon, ker 
to je res velik znesek in samo upam, da ne na račun kakovosti materialov, da se nam ne 
zgodijo kaki Celovški dvori ali kaj podobnega. Samo opozarjam, ker se mi zdi to res velik 
znesek in upam, da ne s to številko samo pavšalno operirate, da se lepo sliši, ampak, da 
nam boste res predstavili, v čem se projekta tako zelo razlikujeta. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To bom prepustil strokovnjakom, ker se ne spoznam na zadeve. Razpravo predajam 
svetniku Antonu Hareju. 
 
Svetnik Anton Harej: 
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Rad bi opozoril samo na nekatere pomisleke. Manjša poraba sredstev na investicijah v 
letošnjem letu pomeni tudi manjše zadolževanje občine, tako, da kakšno hitenje in 
prekladanje sredstev nekam drugam, če niso pripravljeni projekti, ne bi priporočal.   

Pozanimali smo se in smo videli tudi, da so se zaključila skoraj dela pokopališke 
infrastrukture v Stari Gori. Mogoče bi bilo zelo v redu in to smo pač pozdravili, rad bi pa 
opozoril še na klopi, ki so mogoče za jih popraviti in urediti, da bodo res dostojni 
poslovilni objekti. 
 Rad bi opozoril, da si tudi vinarji in Turistično društvo Tabor v vasi Tabor nad 
Dornberkom obeta začetna dela na hiši Tabor nad Dornberkom tako, kot je bilo 
predvideno. Sicer so manjši zneski, ni tu 100.000,00 EUR kakor so zajeti tu projekti, 
vendar se vseeno pričakuje neke aktivnosti v zvezi s tem objektom.   

Hkrati bi pa tudi opozoril na to, sicer tudi ta projekt ni zajet tu noter, ker bo 
financiran iz vodnega sklada, gre pa za ureditev Potoka pri Dornberku, ki je poplaven in 
naj bi se financiral iz vodnega sklada, vendar pa so predhodna dela na ramenih občine in 
tu bi bilo tudi za pohiteti z aktivnostmi, da pride čim prej do investicij.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo.  
 Zato dajem na glasovanje predlog Poročila o stanju investicij v proračunu 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2019. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Simon Rosič, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Sara Vodopivec, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet.  

PRILOGA 23 
 
Zaključujem sejo mestnega sveta.  

Želim vam prijeten preostanek dneva in veliko užitkov, morda v sosednji Gorici na 
prireditvi Okusi meje. 

 
Seja je bila zaključena ob 17.22 uri.  
 
 
 
                 Miran Ljucovič                         dr. Klemen Miklavič    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                           ŽUPAN                   
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