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Številka: 900-14/2014-3 
Nova Gorica, 5. november 2014    
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 5. novembra  
2014 v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 16.00 uri.  
 
Sejo je vodil Jožef Leban, najstarejši svetnik Mestnega sveta MONG, 6. in 7. točko pa 
Matej Arčon, župan.   
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal predsedujoči Jožef Leban.  
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 31 svetnikov, in sicer: Matej Arčon, mag. Lara 
Beseničar Pregelj, mag. Mirjam Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, dr. Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro 
Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon 
Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, mag. Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor 
Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
  
Opravičeno odsoten: Anton Peršič  
 
Seji so prisostvovali: 
●    Občinska  volilna komisija MONG 
●    mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave 
●    Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe   
●    mag. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnosti  
●    Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne   
      službe  
●    Mirka Križnič, mag. Petra Bajec, kabinet župana  
  
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

 mag. Tomaž Slokar in 

 Marko Tribušon. 
 
Od 29 svetnikov jih je 20 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Matej Arčon, Lara Beseničar Pregelj, Ljubka Čargo, Tomaž Jug, Miro 
Kerševan, Jožef Leban, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, 
Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, 
Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Stanko Žgavc. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovani župan, spoštovani predsednik 
Občinske volilne komisije, spoštovani delavci občinske uprave in ne nazadnje spoštovani 
predstavniki sredstev javnega obveščanja, vsem prav lep pozdrav.  
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 V skladu z določili 1. odstavka 9. člena poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica, me je doletela čast, da kot najstarejši svetnik vodim prvo konstitutivno sejo 
novoizvoljenega Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. 
 
 

 

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

 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Še prej naj opozorim, da v skladu z določili 
poslovnika se o dnevnem redu ne razpravlja in ne odloča, zato prehajamo kar direktno na 
prvo točko dnevnega reda, to je Poročilo Občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev.  
 Prosim predsednika Občinske volilne komisije MONG, g. Andreja Orla, da poda 
poročilo. 
 
Poročevalec: Andrej Orel, predsednik Občinske volilne komisije MONG 
Pozdravljeni. Občinska volilna komisija je izdala že pisno poročilo, ki ste ga prejeli, izdala 
vam je tudi potrdila o izvolitvi, zato dejansko poimensko tega poročila ne bi ponavljal, ker 
vemo vsi, kaj je. Rajši bi vsebinsko podal poročilo o poteku volitev. 
 Torej, volitve so imele dva kroga, in sicer prvi krog je bil 5. 10., drugi krog 19. 10. 
V prvem krogu smo imeli 45,24 % udeležbo, v drugem krogu volitev za župana pa 34 % 
udeležbo.  
 Kot vsakokrat so bile tudi letos volitve dosti zahteven projekt, predvsem logistično, 
pa tudi pravno precej zahteven projekt. Povedal bi to, da smo imeli skupaj s krajevnimi 
skupnostmi na listah 719 kandidatov, to pomeni, da je bilo potrebno preverjati 719 
kandidatov bivališč, pravilno ime, osebne podatke, torej dosti zahtevna zadeva. Za volitve 
v mestni svet smo imeli 19 list. Mi smo ob vložitvi določenih list tudi ugotavljali formalne 
pomanjkljivosti, ki so bile odpravljene, ker namreč po sklepu mestnega sveta mi 
opravljamo za krajevne skupnosti ves postopek kandidiranja do samega ugotavljanja 
volilnih rezultatov v krajevni skupnosti. V tem delu smo morali tudi zavrniti neki predlog v 
enem delu, medtem, ko za volitve v mestni svet je bilo samo odpravljanje pomanjkljivosti. 
 Mislim, da glede samih volitev ni bilo zapletov, razen enega, ki pa ga žal nismo 
mogli rešiti, ker namreč Zakon o lokalnih volitvah v 96. a členu določa, da občinska 
volilna komisija v celoti ali deloma odpravi odločbo, s katero je v postopku potrjevanja 
kandidatov potrdila listo kandidatov, če sama do roka za objavo potrjenih kandidatnih list 
ali do ugovora ugotovi eno napako. Mi smo napako ugotovili, vendar nam zakon ne 
dopušča spremembe, namreč tu imamo pravnomočnost. Ko postanejo kandidatne liste, 
to je 24 ur po javni objavi pravnomočne in takrat naprej so pravnomočne in gredo na 
volitve. Tukaj je zaradi tega, v primeru, da bi bilo možno še naknadno karkoli še 
predlagati, pritožbe, bi prišlo do takega skrčenja rokov, da bi bile lahko težave. V kolikor 
bi pa ta nepravilnost, ki bi bila prinesla do nezakonitosti na samih volitvah, potem so pa 
druga pravna sredstva, ki jih boste danes lahko izkoristili, vendar zagotavljam, da so 
celotne volitve potekale zakonito in vaša izvolitev je bila popolnoma zakonita ter ni sence 
dvoma niti glede svetnikov, niti glede župana. 
 Imel bi toliko. Zahvalil bi se celotni upravi, moji volilni komisiji, ki je danes tu 
navzoča, za dobro opravljeno delo, vam pa za zaupanje, da ste nam dodelili ta mandat.  
Sedaj pa sem na razpolago za kakršnokoli pojasnilo v zvezi s čemerkoli, kar se je 
dogajalo na volitvah, če vas karkoli zanima, bom odgovoril rade volje. Karkoli me lahko 
vprašate v zvezi z volitvami. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Predsednik, hvala lepa. 
 
Andrej Orel, predsednik Občinske volilne komisije MONG: 
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Ni nobenega vprašanja. Dobro. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Odpiram razpravo. Ima kdo dodaten predlog? Razprave ni.  
 Predlagam, da glasujemo. Glasujemo o sklepu, ki se glasi: »Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o 
izidu rednih volitev v Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, ki so bile 5. oktobra 
2014 in s poročilom o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Nova Gorica, ki 
so bile 19. oktobra 2014. Ta sklep velja takoj.« Prosim, da glasujemo. Glasujemo.  
 
Od 31 svetnikov jih je 31 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Matej Arčon, mag. Lara Beseničar Pregelj, mag. Mirjam Bon Klanjšček, 
Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, dr. Robert Golob, Anton Harej, 
Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 
Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, mag. Tomaž Slokar, Marko 
Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 
Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 1 
 
 
 
2. točka dnevnega reda 

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

 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Na osnovi dogovora vodij svetniških skupin predlagam, da komisijo za potrditev 
mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana sestavljajo Stanko 
Žgavc, predsednik, Tatjana Krapše, članica in Tadej Pišot, član. Odpiram razpravo.  
 Če ni dodatnih predlogov predlagam, da o predlogu, ki sem ga sedaj 
prebral, glasujemo. Glasujemo. 
 
Od 31 svetnikov jih je 31 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Matej Arčon, mag. Lara Beseničar Pregelj, mag. Mirjam Bon Klanjšček, 
Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, dr. Robert Golob, Anton Harej, 
Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 
Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, mag. Tomaž Slokar, Marko 
Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 
Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Prosim komisijo, da prične z delom in zato predlagam kratko pavzo, pet, šest, sedem  
minut, ne moremo točno opredeliti, ker ne vemo, koliko časa bo komisija potrebovala, da 
to opravi in za ta čas prekinjamo to sejo. 
 
 
Malo pozornosti. Vidim, da je komisija prišla, tako, da mi lahko nadaljujemo z delom.   

Prehajamo tako na 3. točko. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 
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Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov mestnega sveta 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Prosim predsednika Stanka Žgavca, da poda poročilo. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za potrditev mandatov članov 
mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana 
Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana se 
je sestala v prostorih občinske uprave v sestavi Stanka Žgavca, predsednika, Tatjane 
Krapše, članice in Tadeja Pišota, člana.  
 Komisija je pregledala najprej predložena potrdila o izvolitvi in poročila Občinske 
volilne komisije o izidu rednih volitev za člane mestnega sveta, ki so bile 5. oktobra 2014. 
Komisija ob tem ugotavlja, da do začetka konstitutivne seje ni bila vložena nobena 
pritožba, zato se mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlaga, da potrdi 
mandate naslednjih članic in članov mestnega sveta. Navedeni so po abecednem 
vrstnem redu: 

 Arčon Matej, Lista Mateja Arčona  

 Beseničar Pregelj Lara, Lista Mateja Arčona 

 Bon Klanjšček Mirjam, Lista Roberta Goloba 

 Bratož Kristina, Goriška.si, pobuda Luke Manojlovića 

 Čargo Ljubka, Lista Trnovske in Banjške planote 

 Dolenc Egon, SMC - Stranka Mira Cerarja 

 Dugulin Aleš,  DESUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije 

 Golob Robert, Lista Roberta Goloba 

 Harej Anton, NSI - Nova Slovenija – Krščanski demokrati 

 Jug Ana, Goriška.si, pobuda Luke Manojlovića 

 Jug Tomaž, Lista Mateja Arčona 

 Kerševan Miro, Lista Mirana Müllnerja 

 Klinkon Matija, SD - Socialno demokrati, 

 Krapše Tatjana, SMC - Stranka Mira Cerarja 

 Leban Jožef, Lista za Solkan 

 Markočič Aleš, Lista Mateja Arčona 

 Markočič Šušmelj Andrejka, Lista Mateja Arčona 

 Miklavič Klemen, Goriška.si, pobuda Luke Manojlovića 

 Pavlica Damjana, SDS - Slovenska demokratska stranka 

 Peršič Anton, LRP - Lista za razvoj podeželja 

 Pipan Tanja, SD -  Socialni demokrati 

 Pišot Tadej, Povezani za Goriško 

 Rosič Simon, Goriška.si, pobuda Luke Manojlovića 

 Saksida Karmen, SD - Socialni demokrati, 

 Skok Edbin, Lista Trnovske in Banjške planote 

 Slokar  Tomaž, SDS - Slovenska demokratska stranka 

 Tribušon Marko, Lista obrti in podjetništva 

 Veličkov Gregor, Lista Gregorja Veličkova 

 Vidmar Miran, ZZP - Zveza za Primorsko 

 Vodopivec Valter, SD - Socialni demokrati 

 Zavrtanik Ugrin Ana, Lista Mateja Arčona 

 Žgavc Stanko, SDS – Slovenska demokratska stranka. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Odpiram razpravo. Ima kdo kaj za dodati? Zaključujem razpravo.  
 Prehajamo na glasovanje o sklepu, ki se glasi: »Sprejme se Poročilo 
komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve 
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župana. Potrdijo se mandati članic in članov Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica za mandatno obdobje 2014 – 2018. Ta sklep začne veljati takoj.« Glasujemo. 
 
Od 31 svetnikov jih je 31 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Matej Arčon, mag. Lara Beseničar Pregelj, mag. Mirjam Bon Klanjšček, 
Kristina Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, dr. Robert Golob, Anton Harej, 
Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 
Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, mag. Tomaž Slokar, Marko 
Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 
Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 3  
 
 
 
4. točka dnevnega reda 
 Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Gospoda Stanka Žgavca prosim še enkrat, da pride za govorniški oder. 
 
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za potrditev mandatov članov 
mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana 
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev volilne komisije za župana. Komisija je 
pregledala poročili Občinske volilne komisije o rednih volitvah za župana, ki so bile 5. 
oktobra 2014 in 19. oktobra 2014 in potrdila o izvolitvi župana ter ugotovila, da je v prvem 
krogu na županskih volitvah sodelovalo devet kandidatov, in sicer Andrej Miška, Egon 
Dolenc, Anton Harej, Damjana Pavlica, mag. Darinka Kozinc, Luka Manojlović, Gregor 
Veličkov, Miran Müllner in Matej Arčon ter da sta se v drugi krog uvrstila Matej Arčon in 
Luka Manojlović.  
 V drugem krogu županskih volitev je zmagal kandidat Matej Arčon s 68,96 % 
oziroma 6172 prejetih glasov, medtem, ko je njegov protikandidat Luka Manojlović  prejel 
31,04 % oziroma 2778 glasov.  
 Glede na to, da do začetka konstitutivne seje mestnega sveta ni bila vložena 
nobena pritožba, komisija ugotavlja, da je bil za župana Mestne občine Nova Gorica  
izvoljen gospod Matej Arčon. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Predsednik hvala lepa še za to poročilo. Odpiram razpravo.  
 Če razprave ni, predlagam, da glasujemo po sledečem sklepu:«1. Sprejme 
se poročilo komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev 
izvolitve župana. 2. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da je bil na 
lokalnih volitvah 2014 za župana Mestne občine Nova Gorica izvoljen MATEJ 
ARČON. Z ugotovitvijo o izvolitvi za župana Mateja Arčona je slednjemu prenehal 
mandat člana mestnega sveta na podlagi 1. odstavka 37. a člena in 1. ostavka 37. b 
člena Zakona o lokalni samoupravi. 4. Ta sklep začne veljati takoj.» Glasujemo. 
 
Od 31 svetnikov jih je 30 glasovalo za.  
ZA so glasovali: mag. Lara Beseničar Pregelj, mag. Mirjam Bon Klanjšček, Kristina 
Bratož, Ljubka Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, dr. Robert Golob, Anton Harej, Ana 
Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, 
Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, mag. Tomaž Slokar, Marko 
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Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko 
Žgavc. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Mateju Arčonu čestitam ob izvolitvi in mu želim, da bi Mestno občino Nova Gorica vodil 
uspešno, da bi dobro sodeloval z vsemi svetniki in da bi vsi skupaj svetniki in župan 
zadovoljili želje naših občanov, ki so nam zaupali mandat, da v Novi Gorici naredimo 
nekaj koristnega, nekaj dobrega za njihovo vsakdanje življenje in za njihovo počutje.  
 S tem prehajamo na 5. točko. 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 

Slovesna zaprisega in nastopni govor župana 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Prosim, župan Matej Arčon. 
 
Matej Arčon, župan: 
Spoštovani. Prisegam, da bom vestno, odgovorno in pošteno opravljal svoje dolžnosti in 
upošteval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Nova Gorica. Z vsemi močmi 
bom deloval za blaginjo Mestne občine Nova Gorica in njenih prebivalcev. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Županu hvala za prisego. Prosim pa predsednika Občinske volilne komisije, g. Orla, da 
mu preda županske oznake.  
 Sedaj pa še nagovor župana. 
 
Matej Arčon, župan: 
Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani in cenjeni predsednik Občinske volilne 
komisije Andrej Orel, članice in člani Občinske volilne komisije, drage sodelavke in 
sodelavci, novinarke in novinarji, dragi gostje, lepo pozdravljeni.  
 Najprej se zahvaljujem vsem volivkam in volivcem, ki so glasovali zame in mi s 
tem izkazali zaupanje, da lahko mestno občino vodim tudi naslednja štiri leta. Vsak glas 
je zame posebna zaveza, da nadaljujem delo in se skupaj s sodelavkami in sodelavci ter 
vami mestnimi svetnicami in svetniki trudim za razvoj in kvaliteto življenja v občini. Na 
osnovi lastnih izkušenj lahko trdim, da je moč v povezovanju in združevanju moči in ne v 
individualnosti, ki je pogosto izločevalna in prinaša veliko slabše rezultate. Zastopal in 
vključeval bom prav vse občanke in občane in ne samo tiste, ki so mi zaupali svoj glas. 
 Pred štirimi leti sem se nalog lotil v sodelovanju z vsemi strankami in listami, ki se 
prvič v zgodovini naše mestne občine niso delile na  koalicijo in opozicijo. Rešitve smo 
iskali z usklajevanjem in sklepanjem dogovorov. Glede na to, da so se tokrat nekatere 
stranke samostojno opredelile za opozicijo, verjetno te prakse ne bo mogoče  ponoviti, 
vendar bom kot župan še vedno deloval po načelu odprtosti in potrjevanja dobrih 
predlogov ter rešitev, ne glede na to od kod bodo izvirali.  

Zadnja leta nas spremlja najhujša finančna in gospodarska kriza po II. svetovni 
vojni. Vseh težav, ki jih prinaša gospodarska recesija v državi in svetu občina ne more 
rešiti, lahko pa jih blaži in kar je še pomembnejše ustvarja pogoje za nov razvoj in prav to 
je pot, ki sem jo začel in po kateri želim nadaljevati. Gospodarstvu prijazno okolje lahko 
ustvarjamo s spodbudami za ustanavljanje inovativnih podjetij in razvoj podjetij s 
potencialom hitre rasti z dostopnimi infrastrukturnimi pogoji, s spodbudami za socialna 
podjetja in z dvigom kakovosti storitev institucij podjetniškega podpornega okolja.  

Pozitivne učinke na razvoj gospodarstva prinaša tudi subvencioniranje plačila 
komunalnega prispevka investitorjem za gradnjo proizvodnih objektov ter objektov za 
izvajanje turistične in razvojno raziskovalne dejavnosti, ki smo ga že uvedli. Cilj je 
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povečanje podjetniške zmogljivosti in zaposlitvenih možnosti regije, v kateri bo mestna 
občina prvenstveno razvijala dejavnosti, ki sodijo v upravno, kulturno in izobraževalno 
regionalno središče. Na ta način sooblikujemo okolje, v katerem si podjetniki želijo 
ustanoviti podjetje. Le z uspešnim gospodarskim razvojem bomo presegli naraščajoče 
socialne stiske zaradi številnih izgub delovnih mest in ustvarjali pogoje za novo 
zaposlovanje.  

Obenem bo naša skrb namenjena tudi večanju prepoznavnosti okolja in 
spodbujanje tujih investitorjev za vlaganje v naše okolje, z vzpostavljanjem mednarodnih 
gospodarskih povezav, spodbujanjem podjetniških inovacijskih dogodkov in s podporo 
univerzi. Posebno pozornost bomo namenili mladim s spodbujanjem projektnega 
sodelovanja in povezovanja, izobraževalno raziskovalnih institucij s podpornimi 
institucijami in z gospodarstvom. Sledili bomo usmeritvam, ki jih prinaša predlog 
operativnega programa izvajanj kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Ta namenja 
izjemno pozornost večanju konkurenčnosti gospodarstva. Zaradi uspešnega delovanja 
Primorskega tehnološkega parka, ki ga je soustanovila mestna občina so nastala številna 
start up podjetja. Vzpostavitev podjetniškega eko sistema, ki bo ugodno vplival na razvoj 
podjetništva ostaja eden najpomembnejših ciljev tudi v prihodnje.   

Mestna občina leži ob državni meji in prav je, da to vsi razumemo kot našo 
prednost. Na področju čezmejnega povezovanja v okviru katerega ima pomembno vlogo 
slovenska manjšina odpiramo nova poglavja sodelovanja in razvoja. S pridobitvijo 10 
milijonov evrov evropskih sredstev v okviru evropskega združenja EZTS-GO lahko 
uresničimo načrte o skupnem razvoju našega čezmejnega prostora. Bogati za izkušnje 
multikulturnosti lahko nadaljujemo po poti sožitja in medsebojnega razumevanja. Posebej 
izpostavljam tudi posluh do socialno občutljivih skupin. Njihove stiske ne smejo ostali 
skrite, ljudje morajo prejeti ustrezno pomoč. V ta namen je občina pred kratkim kupila 
prostore za vzpostavitev humanitarnega centra. Tako bomo pridobili še boljše pogoje za 
izvajanje aktivnosti na področju sociale. Upam, da bom tudi tu deležen vaše podpore, saj 
je ljudi v stiski vse več, ki potrebujejo našo pomoč. 

Zgodba naše občine je torej zgodba povezovanja v katero smo vključeni vsi, saj 
lahko prav vsak, skladno s svojimi možnostmi prispeva k skupnemu razvoju. Cilje, ki sem 
si jih zadal za naslednji mandat lahko uresničim samo z vami. Potrebujem svoje 
sodelavke in sodelavce, potrebujem tudi vašo pomoč, sam pa se zavezujem, da se bom 
trudil v celoti upravičiti zaupanje, ki so nam ga vsem nam izkazale volivke in volivci. Na 
pot v prihodnja štiri leta odhajam bogatejši za izkušnjo svojega prvega mandata in 
pripravljen, da v naslednjih letih skupaj z vami, spoštovane svetnice in svetniki, naredimo 
še več v dobro Mestne občine Nova Gorica in vseh njenih občank in občanov ter širše 
regije. Hvala in srečno. 
 
Predsedujoči Jožef Leban: 
Župana prosim, da prevzame vodenje seje do konca. 
 
 
VODENJE SEJE JE PREVZEL MATEJ ARČON, ŽUPAN.  
 
 
               Miran Ljucovič              Jožef Leban  
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS               PREDSEDUJOČI  
 
 
 
Matej Arčon, župan: 
Lepo pozdravljeni še enkrat. Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, ki je določena s 
poslovnikom, in sicer Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
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6. točka dnevnega reda 

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Matej Arčon, župan: 
V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagam, da se  
imenujejo:  

• Aleš Markočič -  predsednik,  

• Ana Jug -  članica, 

• Valter Vodopivec – član,   

• Stanko Žgavc – član,   

• mag. Mirjam Bon Klanjšček – članica. 
To je predlog. Po načelu imenovanja komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja sem tudi v prejšnjem mandatu dal priložnost prvim petim strankam na listah, 
ki so dobile največ glasov na volitvah. Odpiram razpravo na podan predlog.  

Ker razprave ni, zaključujem in dajem predlog sklepa na glasovanje. 
Glasujemo.  
 
Od 30 svetnikov jih je 24 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjan Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Ana Jug, Tomaž Jug, Miro Kerševan, 
Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Tanja Pipan, Tadej Pišot, Karmen Saksida, Edbin Skok, Marko Tribušon, Gregor 
Veličkov, Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet.  
 
S tem je uradni del tudi zaključen. Dnevni red je izčrpan, predlagamo pa, da se v skladu s 
poslovnikom dnevni red v tem trenutku, ko je ta uradni del v skladu s poslovnikom 
zaključen, razširi z imenovanjem nadomestnega člana mestnega sveta, če se seveda s 
tem strinjate.   

Najprej odpiram razpravo na ta predlog. Ker razprave ni, dajem predlog o 
razširitvi dnevnega reda na glasovanje, kjer potrebujemo 17 glasov. Glasujemo.   

 
Od 30 svetnikov jih je 28 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjan Bon Klanjšček, Ljubka Čargo, Egon 
Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Tomaž Jug, Miro Kerševan, Matija 
Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon Rosič, Karmen 
Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, Miran Vidmar, 
Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Predlog je bil sprejet.  
 
Odrejam nekaj minut časa, da se sestane komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Svetnik Klemen Miklavič:  
Proceduralno. 
 
Matej Arčon, župan: 
Da, prosim.  
 
Svetnik Klemen Miklavič: 
Najprej se opravičujem, ker smo novi. Pri prejšnjem vprašanju je bilo glasovanje, pač 
vaše vprašanje je bilo samo pozitivno, torej ali smo za, niste pa vprašali, kdo je vzdržan 
ali kdo je proti. 
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Matej Arčon, župan: 
Morate pogledati glasovalno napravo, kjer so gumbi. Imate tudi navodila, kje lahko 
glasujete za ali proti.  
 
Svetnik Klemen Miklavič:  
Dobro, se glasuje istočasno. 
 
Matej Arčon, župan: 
Vedno. 
 
Svetnik Klemen Miklavič:  
Ker namreč dva tu nisva glasovala. 
 
Matej Arčon,župan: 
Ker je potekel čas.  
 
Svetnik Klemen Miklavič:  
Ampak sva se v bistvu vzdržala. 
 
Matej Arčon, župan: 
Sta se pač vzdržala. 
 
Svetnik Klemen Miklavič:  
Ampak v zapisniku bosta ta dva glasa vzdržana. 
 
Matej Arčon, župan: 
Ne bosta evidentirana kot za, če nista glasovala za.  

Torej, sestati se mora Občinska volilna komisija in komisija, ki smo jo imenovali za 
potrditev mandatov, da potrdi in ugotovi mandat svetnika Uroša Komela.  

Odrejam pet do sedem minut odmora, če uporabljam besede g. Lebana.  
 
 
7. točka dnevnega reda 
 Potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta   
  
Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za potrditev mandatov članov 
mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana  
Komisija se je sestala in je na podlagi poročila Občinske volilne komisije o izidu rednih 
volitev za člane mestnega sveta in potrdila o izvolitvi mestnega svetnika ugotovila, da je 
mandat svetnika Mateja Arčona zaradi nezdružljivosti s funkcijo župana, prešel na 
naslednjega kandidata na listi Mateja Arčona pod zaporedno številko 7., to je g. Uroš 
Komel. 

Mestnemu  svetu predlagamo, da potrdi mandat Urošu Komelu.  
 
Matej Arčon, župan: 
Odpiram razpravo. Je ni in zaključujem.  

Na glasovanje dajem predlog, da se potrdi mandat nadomestnemu članu 
Mestnega sveta MONG Urošu Komelu. Glasujemo.  
 
Od 30 svetnikov jih je 30 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Lara Beseničar Pregelj, Mirjan Bon Klanjšček, Kristina Bratož, Ljubka 
Čargo, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Robert Golob, Anton Harej, Ana Jug, Tomaž Jug, 
Miro Kerševan, Matija Klinkon, Tatjana Krapše, Jožef Leban, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Klemen Miklavič, Damjana Pavlica, Tanja Pipan, Tadej Pišot, Simon 
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Rosič, Karmen Saksida, Edbin Skok, Tomaž Slokar, Marko Tribušon, Gregor Veličkov, 
Miran Vidmar, Valter Vodopivec, Ana Zavrtanik Ugrin, Stanko Žgavc. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

PRILOGA 4, 5  
 

Predlagam, g. Komel, da zasedete svoje mesto. Ste ga že zasedel. En aplavz za novo 
izvoljenega svetnika.  

S tem smo izčrpali vse točke današnjega dne. Hvala lepa za vašo prisotnost, 
prijeten večer še naprej in glede na to, da sem imel včeraj rojstni dan, vas vabim vse 
skupaj na pijačo. Prijeten večer še naprej.  
 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta:  
Prosim, če vrnete glasovalne naprave in tisti svetniki, ki mi niste dali podatkov, če mi jih 
lahko dostavite. 
 
 

Konstitutivna seja je bila zaključena ob 17.30 uri.  

 

 

 

                Miran Ljucovič               Matej Arčon   
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                    ŽUPAN                
 

  

 

 

 

 

       OVERITELJA ZAPISNIKA: 

 

 

________________________________         __________________________________ 

mag. Tomaž Slokar                                          Marko Tribušon 


