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Številka: 900-37/2019-3 
Nova Gorica, 29. avgust 2019      
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 29. avgusta 2019 v 
večnamenski dvorani Goriške knjižnice Franceta Bevka, Nova Gorica, s pričetkom ob 
17.00 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 30 svetnikov je bilo na seji prisotnih 26 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, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, 
Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
Damjana Pavlica, Simon Rosič, mag. Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara 
Vodopivec, Tanja Vončina, mag. Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
  
Opravičeno odsotni: dr. Robert Golob, Valter Vodopivec, Marjan Zahar.  
 
Odsotna: Maja Dakskobler.  
 
Seji so prisostvovali: 
●   Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave  
●   Nejc Koradin – podsekretar v kabinetu župana   
●   Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo     
●   Jaka Fabjan, višji svetovalec v kabinetu župana.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Glasujemo tako kot običajno, ni razlik. Morda še ena pripomba. Zadnjič smo ugotovili, da 
v dveh primerih ni prišlo do glasovanja zaradi nedelujočih naprav. Prosim, ko boste videli, 
da vaša številka, se pravi številka na zaslonu, je enaka številki na hrbtni strani vaše 
glasovalne naprave, v kolikor boste glasovali in videli, da se ne prižge lučka na vaši 
številki, takoj prekinite glasovanje, ker je bolje, da ponovimo glasovanje, kot da vaša volja 
ni izražena. Se pravi, sam bom pač ustavil postopek, bomo resetirali zadevo in ponovno 
glasovali, ko bodo delovale naprave. Naprave delujejo.  
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

− Sašo Kogovšek in  

− Gabrijel Fišer.   
 
Od 23 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Anton 
Kosmačin, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
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Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja 
Vončina, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo na predlagani dnevni red izredne seje, in sicer smo uvrstili na dnevni 
red dve točki. Razprave ni.  
 Zato dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. Za sprejetje potrebujemo 17 
glasov. Glasovanje teče.   
 
Od 23 svetnikov jih je 21 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, 
Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Elena Zavadlav 
Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
1. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v 

Solkanu (druga obravnava) 
2. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2246/28 k. o. Solkan.  
 
 
Prehajamo na točko 1. Naj pred tem še opozorim, da bomo danes imeli nekoliko 
drugačen režim razprave, ker nimamo mikrofonov. Vsak razpravljavec bo moral zaradi 
zapisnika, kljub temu, da se slišimo, za tu stoječi mikrofon. Tako so mi rekli, da je bilo tudi 
včasih na mestnem svetu, da je bilo potrebno za vsako razpravo na govornico. Tako, da 
malo nostalgije. 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške 
vile v Solkanu  

 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalki, se pravi vodja oddelka po pooblastilu Nataša Ipavec. 
 
Poročevalka: Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
V prvem branju tega odloka, o tem ste verjetno vsi seznanjeni, je g. svetnik Jožef Leban 
podal predlog, da se ta odlok o opremljanju stavbnih zemljišč dopolni, in sicer, da se 
navedejo točni podatki, ki so vključeni v Občinskem prostorskem načrtu glede 
povezovalne poti, ki je bila pač zahtevana s strani krajanov. To je povezovalna pot, 
katero bi koristili predvsem za traktorski promet, dostop pač do teh njiv in polj, ki so tudi 
na drugi strani meje. 
 V zvezi s podano pripombo, smo se z g. svetnikom tudi pogovorili in obrazložili, da 
v bistvu veljavni občinski načrt med drugim določa tudi to, da se zgradi povezovalno 
cesto, dvosmerno kolesarsko stezo in hodnik za pešce in da dopušča tudi promet s 
kmetijskimi stroji, ne pa določa, kdo je zavezanec za gradnjo te ceste. To se namreč  
lahko določa le z določili 157. člena, da se investitor in občina potem s pogodbo 
dogovorita, kakšne stvari se potem še dogradi. Povezovalna cesta ni predmet tega 
programa opremljanja tudi zato, ker ne služi samo za to naselje, ampak je bila 
namenjena za širše območje tega dela Solkana in tako tudi ni pogoj za predvideno 
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gradnjo stanovanjskih objektov in je tudi to bil eden izmed razlogov, zakaj tega ne 
moremo vključiti v odlok.  
 Seveda o tej zavezi, da je to cesto potrebno zgraditi, smo seznanjeni in tudi 
občina ima v teku postopek pridobivanja služnosti na teh parcelah za gradnjo te ceste.  
 Ta je bila edina pripomba na ta odlok. Odlok ostaja enak kot v prvem branju in 
zato predlagamo, da se ta odlok sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zasedal je tudi področni odbor za prostor. Prosim predsednika za poročilo. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Mi smo pred kratkim ravno zaključili z odborom in na temo te točke predlagamo, da se 
sprejme.  
 So me pa kolegi z odbora prosili, da kar se tiče pregleda vseh parametrov tega, 
kar so na oddelku pripravili, preberem sledeče: »Odbor za prostor ugotavlja, da je 
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu pregledal 
oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo, pravno premoženjska služba in zunanji 
sodelavec, tako, da ni ovir za obravnavo. Odbor za prostor na predlog Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu nima pripomb 
in mestnemu svetu predlaga, da predlog sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Besedo dajem svetniku Jožefu Lebanu. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Bom podprl odlok, ne bom nasprotoval, ampak na sestanku pri direktorici mestne uprave 
smo se dogovorili, in sicer vsaj v zapisnik, da gre to, da se uredi neasfaltirana dobro 
utrjena makadamska povezovalna pot z ustreznimi priključki, ki bo služila predvsem 
traktoristom.  
 Drugič. Dokončna povezovalna pot se uredi skupaj z gradnjo odvodnika, poteka 
fazna razlastitev zemljišča, postopki potekajo kontinuirano brez prekinitev. Sredstva in 
izvedba bodo vnesena v predlog proračuna za leto 2020, ki se bo sprejemal konec 
letošnjega leta.  
 To je kompromisna rešitev, ker pač drugače ni šlo, ker ta postopek normalno ni 
vezan na opremljanje Soških vil. Pod temi pogoji sem tudi rekel, da bomo podprli ta 
predlog odloka in upam, da bo to kar sem sedaj povedal, tudi realizirano. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K razpravi se je prijavil tudi svetnik Anton Kosmačin. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Glede na to, da je Jožko prej nastopil, upam, da je prav, sam mu bom tudi še repliciral, 
da ne bom dvakrat hodil gor pa dol.  
 Gospod Jožko, lepo si povedal, vendar to ni predmet tega, nima smisla, da niti to 
obravnavamo, dajmo se skoncentrirati samo na vsebino, ki tam je. Ker jaz sem šel to 
malo pogledati in program zajema samo območje Soških vil. Povezovalna cesta je izven 
območja in povezovalno cesto mora izvesti MONG, kakor vem in če jaz ne vem tega, 
prosim, naj mi pristojne službe objasnijo. Ali mora to MONG izvesti, ali ne? Last te 
parcele je pa od investitorja Soških vil. To pomeni, da to kar mi tu razpravljamo je brez 
predmetno, ker je to pač obveza občinske uprave, da to realizira. Ali bo realizirala, ali ne 
bo realizirala, ker kakor imam do sedaj izkušnje ne bo, ampak potom potom. Potem 
bomo imeli okrog tega še debate. Pustimo času čas.  
 Sedaj pa vprašanje, in sicer koliko je do sedaj investitor plačal Mestni občini Nova 
Gorica na račun raznoraznih donacij, sofinanciranj in komunalnega prispevka. Prosil bi, 
če mi lahko odgovorite kar na tej seji. Stokrat sem že povedal in že na prvi diskusiji, da 
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sam odlok ni noben problem. Odlok je v redu. Problem so posledice, ki bodo izhajale iz 
tega odloka ter na posledice, ki bodo izhajale iz tega odloka, mi svetniki ne bomo imeli 
popolnoma nobenega vpliva. To se zavedajte vsi tisti, ki smo tu in dvigamo roke. 
Popolnoma nobenega vpliva. Ker nismo imeli popolnoma nobenega vpliva tudi do sedaj, 
kar so se roke dvignile gor, da ne bom našteval stvari, ki so danes problematične. Za 
časa županovanja gospoda Špacapana vemo, kakšne odloke so sprejemali in smo potem 
vračali, potem smo imeli druge stvari. Skozi vse tri, štiri mandate županovanj smo 
sprejemali določene odloke, sicer z verjetno kar precejšnjo večino v mestnem svetu, 
ampak vprašanje je bilo in baje se tudi sedaj pojavlja tu, koliko vas, da ne mislite, da koga 
podcenjujem, bog ne daj, ve sploh kaj sprejemamo. Vsi vemo, kaj sprejemamo, to je ena 
konkretna dokumentacija, moram priznati relativno korektno napravljena, ampak 
vprašanja na to dvomim, uprava ali pristojni, kdor sedi tu, da bi lahko na to odgovorili, 
zato bi šel kar po vrsti. 
 Prvi primer je, da se v mestni občini odreja zaprto področje. To sem si malo 
skiciral. Kaj to pomeni? Ali bomo mi sedaj prakticirali, da bomo določena geta naredili za 
XY, da ne bom sedaj namenjal izbrance ali ne izbrance, ali privilegirance, da bodo imeli 
določena geta, da bodo imeli pol komunale svoje, pol komunale skupne. To je presedan. 
Lahko, da imate prav, samo bi bilo prav, da bi pred sprejemom nekdo povedal, kaj to 
pelje za seboj oziroma posledice, ki bodo iz tega nastale. V redu, pustimo.  
 V terminskem planu sem zasledil, da je predviden začetek oktober 2019. Če smo 
sedaj 1. septembra, oktober je čez en mesec, ali ni res. Kako je mogoče ta začetek, če 
MONG ne bo zgradila odvodnika, ker odvodnik je pa vemo vsi 5 ali 6 metrov globok, 
širine je pa 8 metrov, tiste ceste, ki jo mora tudi občina zgraditi. Posledično zato, kar se 
tiče konstrukcije, točno vemo, kaj to pomeni, razširitev vplivnega področja trase, dodatne 
odkupe, ukrepe, soglasja, služnosti. Ne vem, sedaj strokovne službe občine verjetno 
imajo to rešeno, ampak sedaj z mojim sicer skromnim znanjem podpornih konstrukcij si 
ne znam predstavljati, da bi se to lahko zgradilo brez večjih stroškov za Mestno občino 
Nova Gorica. 
 Tretja točka. Ali je mestna občina preverila, ali ima investitor sploh kakšno vlogo 
na Upravni enoti za neko izgradnjo, za neko aktivnost na tem področju? Ali ima, ali nima? 
Ker drugače mi ni jasno, kdo je iniciator tega predloga tu, ker to je skregano z logiko. 
Kadar rabim nekaj na občini, moram petkrat gor iti in še takrat nisem uslišan, ali pa 
petindvajset krat, saj nima veze. Tu je pa neka skupina ljudi znotraj občine, ki daje 
investitorju v naprej avansno, mi avansno sprejemamo neki odlok za mojo logiko, če 
vzamem malo ekonomskega pol znanja. Zato bi prosil tudi ta odgovor. 
 Veste, ta sistem kakor je sedaj tu, preidemo počasi, če se kdo spominja, tisti 
starejši se spominjamo, ko smo imeli stanovanjske zadruge in s temi stanovanjskimi 
zadrugami v pretvorbi, preobrazbi po zakonu o družbah, ali kakor je takrat bilo, smo imeli 
spet problem s to razdelitvijo, ki jo predvideva ta delitev zaprtega območja.  
 Prosim. Potem se prijavim pa na županovo repliko, če ne morem do konca 
prebrati. Ali obstajajo kakšne tožbe ali predlogi tožb investitorjev iz tega naslova? Ker mi 
vemo, vsaj kar sem se sedaj pozanimal, da je bilo tam en kup sprememb. Pa ne bom 
sedaj šel ven z imeni. Kdo je to spreminjal, zakaj je prihajalo iz vil na hiše, iz hiš na bloke, 
ne vem, kaj je še vse bilo. To je verjetno imelo eno določeno logiko ali pa en določen 
namen. Sedaj bi bilo prav, da bi nam pojasnili, ali iz tega naslova obstajajo kakšne tožbe, 
predlog tožb, predlog pobotov z mestno občino.  
 Čakajte, še eno stvar imam. Župan, upam, da boste dovolil, ker sicer bom moral 
še enkrat priti gor.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Saj vas štejem za vodjo svetniške skupine. 
  
Anton Kosmačin, svetnik: 
Ni me treba šteti za nič. Še eno stvar sem hotel vprašati. Glejte, če ste šli skozi predlog 
tega programa je, prometno omrežje, ne vem, če ste pogledali, upam, da ste pogledali, 
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vsaj od tistih, ki pričakujem odgovor, da ste, ne gre v last Mestne občine Nova Gorica, 
znotraj je nič, priključki so 100 %. Kako boste vi to razdelili, bi rad vedel, preden bom 
dvignil roko gor da ali ne, bi prosil. Vodovodno omrežje je v redu, je 100%. Kanalizacija je 
enako. Vi ste kategorizirali meteorno kanalizacijo, kakor sem rekel nekaj da, nekaj ne, 
fekalno kanalizacijo ste dali, v redu, ker je pač naša. Za odmor, da vam povem, da se 
nam bo tu pojavil problem Mebla, ker ni razdeljenih po domače, tisti, ki razume, primarij in 
sekundarij. V redu. Verjetno vi za tem stojite. Elektrika in TK omrežje je v redu. Ravnanje 
z odpadli je enako. Problem odpadkov je deljeno nekaj tič nekaj miš, po domače 
povedano. Kako boste to razdelili, da bo to funkcioniralo, vam želim vso srečo. 
 Od odgovorov se bom pa odločil, ali bom podprl, ali ne bom podprl oziroma bom 
nekoga potem še nekaj drugega vprašal.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam upravi, da pojasni vprašanja. 
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Upam, da sem si jih kolikor toliko zapomnila. V bistvu je bilo eno od vprašanj, ker 
izgradnja odvodnika je pač predvidena v tej cesti in parcela te ceste je še vedno v lasti 
investitorja in občina se zaveda pač, da je potrebno tu te parcele odkupiti. To je tudi 
predvideno v veljavnem proračunu za leto 2019 in je razvidno iz Načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica. To je kar se tiče tega.  
 Kar se tiče same gradnje odvodnika, ki v resnici pač poteka dokaj v bližini teh vil, 
tudi te stvari smo se pač zavedali, smo pač pregledali tudi PGD dokumentacijo, odvodnik 
ima gradbeno dovoljenje in v bistvu je bilo tudi dorečeno, da se v PZI dokumentaciji za 
gradnjo Soških vil točno navede in vpiše utemeljitev, da v pregled mestni občini, ki bo to 
pred izvedbo potrdila. Strinjam se, da to lahko povzroči nekoliko večje stroške gradnje, je 
pa stvar izvedljiva. Občina se bo trudila, da bi mogoče prišlo do tega, da bi se gradnja 
izvajala skupaj, kadar se bo tudi izvajalo naselje. Tudi za naselje je predvidno, da se 
gradi v fazah in tudi tu je potem stvar dogovora, da se ta linija, ki gre k odvodniku pač 
gradi v zadnjih fazah.  
 Kar se tiče tega zapiranja, je pač investitor sam izrazil željo, da bi bilo to polje, kjer 
bi bila gradnja teh hiš malo nadstandardna in iz istega vidika si je tudi pač želel, da bi bila 
stvar zaprte narave, ni dostopna za kompletni promet, mislim javna. V ta namen naj bi 
imelo to območje tudi upravnika, ki bi pač skrbel, ker sigurno se bodo pojavljale potem 
stvari, kar se tiče čiščenja. Kar se tiče pa vodovoda in kanalizacije bodo imeli služnosti na 
njihovih parcelah v primeru kakšnih intervencij. Taka je bila pač želja investitorja in v tem 
primeru se je odločil, da se bo na tak način podprlo.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali imate še kaj? Dodam še del odgovora, bom rekel temu namig, da je neka skupina, ki 
deluje za tega posebnega interesenta oziroma zainteresirano skupino, stranko.   
 Tu samo, to sem že povedal zadnjič, ponavljam zato, da bo v zapisniku tudi te 
seje, izvajamo tisto, kar je bilo odločeno že v prejšnji sestavi mestnega sveta. S 
prostorskimi akti se je temu investitorju odprlo pot za investicijo. Mi samo uresničujemo 
tisto, kar je takratni mestni svet sklenil, da ne bi prišlo do obtožbe in tudi potencialnih  
pravd s strani investitorja, da pač mestna občina ovira izvajanje tistega, za kar se je sama 
odločila na seji mestnega sveta. Torej ne obstaja nikakršen privilegij, ki bi ločeval ta 
primer od vseh ostalih na mestni občini in tudi bomo zelo dosledni, da takih razlikovanj 
oziroma privilegijev ne bo v tem mandatu.  
 Repliko ima svetnik Kosmačin. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Gospod župan, niste razumeli, kaj sem rekel. Verjamem to in nimam razloga, da vam ne 
bi verjel. Samo mi s tem dokumentom, ki ga danes sprejemamo, nimamo popolnoma 
nobene garancije, niti nič nimamo, da bo vaša beseda meso postala. To je moje 
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vprašanje. Povejte vi meni, s kom boste vi meni garantiral, da bo ta beseda meso postala 
po svetopisemsko. Nič drugega. To je številka 1.  
 Za gospo, ki mi je lepo, super odgovorila, ampak je popolnoma enako. Ali ima 
Mestna občina Nova Gorica dovoljenje za odvodnik? Ima. Še zemljišč nima, če je last 
odvodnika investitor. Kako bo prvega, glejte tu noter v planu, ali pa sem spregledal, 
popravite me, če sem spregledal, da se prvega, ne prvega, da se oktobra začne gradnja. 
Vi ste sicer rekla, da bo to parcialno, da bo ta del ob odvodniku kasneje, ampak to ne 
more biti. Infrastruktura je neločljiva na tistem mestu. Ali se zavedate tega, ali se ne 
zavedate? Neločljiva je, je ne morete fizično razdeliti. Če jo razdelite, boste imeli iz tega 
na račun Mestne občine Nova Gorica finančne posledice. Ali boste imeli ali ne? Recite da 
ali ne. Boste. Dobro, ste mi že odgovorila. 
 Tretja stvar je kar sem prej povedal, nisem mislil, da stoji ena skupina ljudi tu.  
Nimam nič proti investitorju, niti ne vem kdo je in je prav, da bo gradil. Prav je, da se mu 
odpre možnost in vse. Vprašanje moje je bilo, če jaz kot občan hočem imeti nekaj na 
Mestni občini Nova Gorica, moram iti desetkrat, petnajstkrat gor, ali pa petkrat ali pa 
trikrat, ali pa ne vem kaj. Kdo je tu, ki je šel gor vsaj trikrat z imenom in priimkom, da 
imamo izredno sejo, da imamo prvo in drugo branje za zložiti vse skupaj. Komu se tako 
mudi, da je en tak dokument, ki je pač najbolj normalnega karakterja zame, to je najbolj 
normalnega geometrijskega karakterja, strokovnega popolnoma nezahteven. Kdo je tisti, 
ki to žene v taki obliki. Kdo je ta nadgradnja, da je nad občanom, navadnim občanom. 
Sam se smatram, da sem navaden občan. To sem vprašal, nič drugega. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali želite še kaj dodati k odgovorom? Da, kar k mikrofonu prosim. 
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Kar ste predhodno vprašali, če je investitor kaj že plačal. V bistvu je ta odlok šele 
podlaga, na podlagi katere lahko investitorju zaračunamo komunalni prispevek, in sicer 
za primarne vode. Kar se tiče potem sekundarnih oziroma kar bo gradil sam, se mu to 
odbije, kar je nam znano do sedaj ni bilo nič. V bistvu pa moramo mi investitorjem 
omočiti, da se naredi pogoje, da lahko gradi. Zato se je sedaj glede na to, da pač ta odlok 
ni imel kakšnih posebnih pripomb, dalo še na izredno sejo. To se vleče že… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Lahko prosim poveste, koliko let se to vleče in vsaj malo orišete tisto, kar veste, je 
starejše kot ste vi tu. 
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Da, dve leti sem tu in ko sem prišla, se je že ta stvar pač odvijala. Mislim, da so bile že 
leta 2008 prve variante, ko so bili ti stolpiči, na tisto je bila tudi takrat preverjena prometna 
ureditev in tudi gradbeno dovoljenje za odvodnik je takrat bilo tudi že iskano na tiste 
stolpiče. Potem je bilo več stvari, niti ne poznam točno postopka, kaj se je dogajalo. 
Prišla sem takrat, ko se je sprejemalo prostorski akt za gradnjo oziroma določitev 
minimalne velikosti parcel sploh za stanovanjsko gradnjo, kjer mislim tudi, da nismo šli 
investitorju na roko. Smo mu v bistvu parcele povečali, ne zmanjšali. On je hotel bolj 
gosto gradnjo in pač mi smo dali večjo parcelo, 250 m2 minimalna parcela. Kar sem 
imela stikov je tudi, da se da pogovarjati in je tudi stvari, ki se pač z naše strani zahtevajo 
oziroma predlagajo, upošteval. Odmaknil se je tudi od ceste, kolikor smo prosili. Tako, da  
ni bilo občutka, da bi silil. Sedaj toliko. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Skratka, investitor je pristal na veliko sprememb na zahtevo mestne občine že v 
prejšnjem mandatu. Z direktorico sva posebej bdela nad procesom in pazila, da ne bi 
prišlo do kakšnih posebnih obravnav ali pa privilegijev, tako, da tu ne moremo govoriti o 
razliki med občani oziroma skupinami občanov, pravnimi osebami in občani in tako dalje.  
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 Je pa nekaj pomembno v tem mandatu, da poskušamo investiranje tam, kjer gre 
za stanovanjsko gradnjo, čim bolj sprostiti, se pravi olajšati, ne postavljati nepotrebnih 
administrativnih ovir, da pride čim prej do stanovanjske gradnje tudi s strani zasebnih 
investicij zato, ker imamo težave z dostopnostjo oziroma razpoložljivostjo stanovanj v 
naši občini in Soške vile sodijo tudi med stanovanjsko gradnjo.  
 Sedaj je to druga replika, kar je dovoljeno. Anton Kosmačin, ste prijavljeni na 
repliko. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Glejte, ne vem, ali me ne razumete. Nisem rekel nič, da ni v redu, da ste investitorjem 
omogočili. Ampak tu se je odprla Pandorina skrinjica, če rečem tako, ker se iz koči iz ene 
normale in to mi niste odgovorili. Zakaj se je tu izstopilo iz ene normale? Zakaj to ni 
urejeno po normalnem postopku? Kaj občina nima možnosti? Si predstavljate sedaj naval 
desetih investitorjev, ki pravite, da so vsi enaki in imajo približno enake programe, enak 
interes. Tu mi ne vemo, ne vem, če ostali svetniki veste, kdo je tisti, ki to goni. Vsaj jaz ne 
vem. Če vi veste, prosim, naj mi kdo pove. Jaz ne vem. Mi sprejemamo odlok in 
posledice iz odloka sprejemamo na avans po domače rečeno. Sam ne vem, če vi veste, 
prosim, da mi poveste, kdo je to. Ali obstaja pogodba ali predpogodba ali karkoli, da 
bomo vedeli sploh, kaj zahtevamo od tega, če greste v ta miks sistem. Sam  nisem rekel, 
da sem proti njemu. Vi mi narobe odgovarjate.  
 Odgovorite mi, ali obstaja, ali ne obstaja in kdo je tisti in ali bo od danes naprej to 
praksa. Ker če je to dobro, predpostavljam, da vi smatrate, da je to dobro, ker če ne bi 
predlagali, da moramo odpirati tudi za druge občane in občanke, da se zberejo, naj 
naredijo obliko, formo, ne vem kakšno, mogoče v obliki d. o. o. ali ne vem koga in da se 
to odpre. Kar ni nič narobe. Vi meni odgovorite, kot da sem kaj proti. Sam nisem nič proti. 
Odlok je normalna stvar, tehnično korektna, razdeljeno tako, kot je razdeljeno in to smo 
razčistili in prosim, ne mi na to odgovarjati. Odgovorite mi posledice iz tega, ki pa nimajo 
veze z odlokom. Samo to govorim in nič drugega.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Direktorica, odgovor. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
V bistvu ne moremo še odgovoriti o tem, kar vi sprašujete, in sicer kakšne bodo 
posledice. Da se odlok sprejema, je šele osnova, kot vam je odgovorila kolegica, na 
katero se bo pogodba sklepala in tam je treba biti potem pozoren, kaj se bo sprejemalo, 
kakšna razmerja se bodo urejala in tu je težina, kjer bo še dosti dela in kjer so dobrodošla 
vsa vaša opozorila. Ampak v tem momentu vse kar sprašujete je v bistvu stvar pogodbe, 
ki pa se bo šele sklepala na podlagi tega, to pa mislim, da veste. Tako, da to je zakonska 
obveza občine, da je to naša naloga, ki delamo, da sprejemamo te odloke.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Jožef Leban. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Povedal bi mogoče v razjasnitev teh zapletov, ki sedaj nastajajo. Res bi prosil, kdo je 
investitor, ker tu imam pogodbo in dva aneksa. Pogodba je iz leta 2008, ki jo je podpisala 
Mestna občina Nova Gorica in investitor Gorica Invest ter dva aneksa in kjer so vse te 
zadeve, ki so navedene v tem odloku, že urejene. Sedaj ali je ta pogodba še veljavna ali 
ne, ali so ti, če so novi investitorji, ali je nasledstvo pri njih, po mojem ena povezava mora 
biti, ker sicer se mi zdi čudno, da bi šli s takim postopkom, kot gremo sedaj. Verjetno so 
eni in isti, samo drugače so se preimenovali in sedaj poskušajo to urediti in speljati skozi.  
 Nimam nič proti in sem tudi povedal, da bom podprl odlok, samo dejstvo je, da tu 
je eno nadaljevanje, ki je bilo verjetno prekinjeno, ker se ta zadeva vleče iz leta 2008, se 
pravi že enajst let. Pogodbe so bile podpisane in obstajajo. Res pa bi rad odgovor, ali so 
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te pogodbe še veljavne, ali niso veljavne. Ker če so veljavne, je pol stvari za katere ni 
treba, da jih urejamo v odloku, ker je že podpisano.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Želite podati odgovor, vsaj kdo je investitor, če so to seveda javni podatki. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave:  
Kot piše, mislim, da tudi v programu opremljanja, je investitor znan, to je pač Eta Invest. 
Kar sprašujete vi, ta pogodba je bila, vendar bi za natančni odgovor morale pravne 
službe še dodatno preveriti, ampak tu je že pripravljen sporazum o razvezi, ki se bo urejal 
z novo pogodbo, z novim lastnikom, ker oni niso več niti lastniki niti, kar imamo informacij 
oziroma kar sem jih uspela sedaj dobiti. Ker če bi podali vprašanje prej, bi se boljše 
pripravili.  
 Kar je govoril g. Jožko, res smo se zmenili, da se občina zaveže, da se bo uredilo 
pot za traktor, tudi za to bodo zagotovljena sredstva za ureditev. Za sam odvodnik, če bi 
se pa cesto hotelo delati, pa morate vedeti, da je to večja investicija, o kateri uprava 
gotovo ne odloča, odločajo pač svetniki, če se bo umestilo odvodnik v proračun. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Vesel sem, da dosti ljudi trka na vrata občine in prosi za take odloke, da bodo lahko 
investirali. Lahko smo veseli investitorjev v mestni občini in bo to dobrodošlo za celotno 
občino, za vse nas, predvsem za občane in krajane.   
 Seveda so te Soške vile en velik  poseg v Krajevno skupnost Solkan in v bistvu je 
tudi prav, čeprav se ne tiče direktno tega odloka, kar se strinjam s svetnikom Antonom 
Kosmačinom, ampak meni se zdi, da je prav, da rečemo nekaj glede te ceste, ki jo je 
Jožko omenil in škoda, da tiste tri predloge, ki jih je prebral, ni predlagal kot sklep. Ker se 
mi zdi, da ima vseeno neko večjo težo, če sprejme sklep mestni svet, kot da je zgolj neko 
priporočilo v zapisniku. Tako, da sem se tudi sam malo pozanimal v Solkanu, tudi z 
Jožkom sva govorila, mislim, da je zelo prav, da damo neko pozitivno luč krajanom v 
Solkanu, da bo ta cesta res urejena v tistem trenutku, ko bo investitor začel z izgradnjo 
teh Soških vil.  
 Zato ali bo Jožko dopolnil tisto kot sklep oziroma predlagam jaz, da mestni svet 
sprejme sklep, ga bom prebral, da bo potem tako tudi napisano: »Mestna občina Nova 
Gorica se zaveže, da bo najkasneje do začetka gradnje Soških vil na tem območju 
gradila začasno utrjeno makadam cesto, ki bo omogočila prehod tega območja, kot je to 
omogočeno sedaj.«  
 Župan, prosil bi, če lahko potem daste to na glasovanje. Dodam še, da bomo 
odlok v LMA potrdili. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ta sklep podpiram tudi sam. To je zaveza in lahko tudi javno vsem povem, da bomo to 
naredili. Z direktorico in s strokovnimi službami smo preverili, to je izvedljivo možno in tudi 
v skladu z vsem. Ali je za ta sklep potrebnih osem podpisov? Se pravi, ni potrebnih osem 
podpisov tako, da bomo to dali na glasovanje ob koncu razprave kot spremljevalni sklep k 
odloku.  
 Repliko ima svetnik Simon Rosič. 
 
Svetnik Simon Rosič: 
V bistvu je naklonjenost k sklepu izrazil že sam župan. Rad pa samo poudaril, da bom 
tudi sam podprl tak sklep, ki na nek način povzema pogovor oziroma dogovor, kjer sem 
bil tudi sam prisoten, ko je g. Jožef Leban izrazil neko skepso na zadnji seji. Bil je  
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pozvan, da je prišel do direktorice, do strokovnih sodelavk in je bilo to tam dogovorjeno, 
tako, da podpiram ta sklep.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Sašo Kogovšek. 
 
Svetnik Sašo Kogovšek: 
Prišel sem na idejo glede na to, kar poslušam, da je dosti skeptičnih, kaj se bo dogodilo 
post festum, se pravi, ko mi sprejmemo odlok ali bo to, ali ne bo ono ali ne bo tretje ali 
četrto.  
 Pred sejo mi je prišla ideja in bi predlagal glede na to, da imamo odbor za prostor, 
da sprejmemo spremljevalni sklep, ne vem lahko skupaj s tem sklepom, da se naloži 
odboru za prostor, da imamo svetniki pred podpisom pogodbe na nek način vpogled kaj 
in kako so se stvari odvijale. Se pravi, da bi imeli možnost vpogleda v dokumentacijo, v 
katero lahko imamo in imamo možnost tudi vplivati na določene stvari pred podpisom 
pogodbe. To je moja ideja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Luka Manojlović. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Hvala kolegu Kogovšku za ta predlog. Tudi kolegi na odboru so to že predlagali, vendar  
ko smo bili na odboru, nismo uspeli preveriti s pravno službo, na kakšen način lahko 
odborniki to pregledujemo, tako, da vam na to zadevo sedaj ne morem odgovoriti. Odbor 
se je zgodil danes ob 15. uri. Razen, če ima vodja oddelka že kakšno informacijo na to 
temo. 
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Kar smo uspeli izvedeti je, da se to pač pregleduje v skladu s tem, kar dopuščajo 
informacije javnega značaja. Se pravi, kadar je pogodba zaključena. Ampak to je sedaj 
taka na hitro informacija, tako, da smo prosili, da se preveri tudi, kako je možno v sklopu 
poteka pogodbe spremljanje vsebine te pogodbe. Po navadi to se ne, dokler ni končno, 
da se pač samo dovoli potem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če procedura dovoljuje, župan nima nič proti temu, da svetniki sodelujejo pri pregledu 
vsaj, če ne že pri pripravi pogodbe. Direktorica. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Glede tega koliko se da pogodba in v kateri fazi se da vam v pregled, se bomo sigurno 
pozanimali, del se sigurno da, gotovo so pa dobrodošli predlogi. V primeru, da se strinjate 
z oblikovanim sklepom, bi mogoče odbor za prostor podal predloge upravi na kaj 
posebno meni, da moramo biti pozorni in bomo pri pripravi pogodbe to upoštevali in jim 
tudi podali povratno informacijo, kaj se je dalo in kaj ne. Tako, da v tem delu sem pa prav 
gotova, da se to da narediti brez kakih pravnih zapletov. 
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Rekla bi še, da v bistvu se lahko da v pogodbo samo tiste stvari, ki so v skladu z 
zakonodajo in v skladu z odlokom. To je pač ta … 
 
dr. Klemen Miklavič, župan:  
Če sem prav razumel, tu gre samo pobuda v to smer, da so svetniki vključeni, ne pa da 
se vse kar predlagajo, da v pogodbo. Jasno, da smo zavezani z zakoni. Torej odbor, tu 
ste bili sedaj pozvani k aktivnemu sodelovanju že pri pripravi, ne samo pregledu že 
napisane pogodbe. Vaše pobude so dobrodošle, da bodo že vključene v pripravo 
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pogodbe. Če želite pa še dodaten spremljevalni sklep, ga prosim pisno podajte. V kolikor 
menite, kolega Kogovšek, da je potreben ta sklep, ga podajte pisno. 
 Replike. Anton Kosmačin je že imel dve repliki in po poslovniku nima več pravice 
do replike, zato k besedi vabim svetnika Saša Kogovška. 
 
Svetnik Sašo Kogovšek: 
Da me ne boste slabo razumeli. Nisem mislil, da bi svetniki imeli vpogled v pogodbo, kar 
se tiče pravnih stvari, ampak bi rad, da imamo vpogled v tehnične rešitve, kar se tičejo 
gradnje in za kar tudi v bistvu sprejemamo odlok, se pravi, kar se tiče gradbenega 
dovoljenja, v tej smeri, se pravi, pred podpisom pogodbe in itak so ti elementi javno 
dostopni in niso komercialne narave med investitorjem in občino. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima Luka Manojlović.  
 
Svetnik Luka Manojlović: 
Mogoče samo eno tehnično stvar. Ker ima pač odbor za prostor neko omejeno število 
članov in mogoče niso v njem prisotne vse politične struje, predlagam, da tisti svetniki, ki 
v odboru nimate neposrednega sogovornika, lahko direktno mene kontaktirate in bomo 
pač poskušali na ta način za tiste, ki bi se radi aktivno vključili v to. Bomo pač na nek 
pravilen način izvedli stvar, da boste tudi tisti, ki nimate neposredno predstavnika v 
odboru, lahko sodelovali pri tej stvari, ker se mi zdi, da je to zdravo za nek demokratičen 
proces. Tako, da kdorkoli bi se želel v to vključiti, me lahko kontaktira. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K razpravi se je javil svetnik Aleš Dugulin. 
 
Svetnik Aleš Dugulin: 
Mene niti ne zanima parcela, kdo je investitor, kaj bo delal na njej, ali bodo vile, ki smo jih 
sprejeli že, ali karkoli. Mene zanima odvodnik. Ta odvodnik ima gradbene posege, ki so 
zelo težki in to je isto kot, da bi prišel na tvoje dvorišče, ko bo končal hišo in se spomnil 
nekdo, sedaj bom pa jaz z vodovodom, ko bom končal, šel čez tvojo parcelo. Normalno, 
da bodo težave.  
 Predlagam temu mestnemu svetu in županu, da v naslednjem letu pripravi v 
proračunu oceno investicije za ta odvodnik, da bi ga zgradili mi pod pogojem, da bo 
služnost investitorja brezplačna, da zgradimo ta odvodnik prej, kot gre on v posege na 
parceli. Ali to stane pol milijona, lahko stane en milijon, ali stane 100.000,00 EUR, tega 
ne vem. Mislim, da bi bilo prav, da to zgradimo, da je to eden od pogojev, da ta odvodnik 
skopamo, ker to je šest, sedem metrov globoko. Mi vemo, kakšni so načrti. Če zgradijo 
skozi Karavanke predor točno, da se dobita na pol, vemo, da to ni ne vem kaj. Župan, 
predlagal bi, ni treba meni sklepa, ali pa ga sprejmete, da v naslednjem letu daste to v 
proračun in zgradimo ta odvodnik in našega zahtevka v to parcelo je konec, potem 
opremljanje komunalno, kanalizacija, voda, ne vem kaj, to je stvar investitorja. Ali bo 
zaprt sistem ali bo odprt, to mene ne zanima. Sedem metrov pod terenom bo ta odvodnik 
in tam je potem javno dobro in ostaja noter. Če se da to nekako regulirati skozi in danes, 
da to reguliramo, se vam bom zahvalil. Še enkrat hvala.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da je razprava izčrpana, ni več razpravljavcev, zato predlagam, da preidemo 
na glasovanje.  
 Najprej bomo glasovali o predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Soške vile v Solkanu, kot je bil predlagan v drugem branju.  
Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za, 1 proti. 
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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, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara Vodopivec, 
Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI je glasoval: Anton Kosmačin.  
Odlok je bil sprejet. 
 
Na glasovanje dajem spremljevalni Sklep, ki se glasi: »Mestna občina Nova Gorica 
se zaveže, da bo najkasneje do začetka gradnje Soških vil na tem območju uredila 
začasno utrjeno makadamsko cesto, ki bo omogočila prehod tega območja, kot je 
omogočeno sedaj.« 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, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Simon Rosič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Sara 
Vodopivec, Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem prehajamo na 2. točko. 
 
 
 
2. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2246/28 k. o. 
Solkan  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo poročevalki, vodji oddelka. 
 
Poročevalka: Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo 
Tu gre za parcelo, ki je v bistvu parcela s statusom javnega dobra, ki pa ni brez imetnika 
pravice uporabe. Parcela je, če si predstavljate, na vzdolžna parcela pod Prevalom kjer je 
včasih bila tudi pot od spodaj od Oddiha do Prevala, kjer je bilo gostišče Pri Laposu, se je 
reklo. V bistvu je ta parcela v naravi sedaj dokaj neprehodna, predstavlja gozdno 
zemljišče in podana je bila zahteva za ukinitev statusa javnega dobra. Pozvalo se je 
lastnike oziroma Zavod za gozdove, če pač uveljavlja kakšno pravico na tej parceli.  
 Tudi krajevna skupnost je podala mnenje, da se strinja z ukinitvijo javnega dobra, 
zato predlagam, da se to javno dobro ukine, parcela bo prišla v last Mestne občine Nova 
Gorica.  
 Vprašanje je tudi, če bi se ta parcela ponovno vzpostavila kot javno dobro z 
upravljavcem Mestne občine Nova Gorica. Skladno z zakonodajo se javno dobro lahko 
ustanavlja samo kot grajeno javno dobro, se pravi tam, kjer je neka gradnja. Zato smo 
tudi razmišljali, da bi se lahko ta del, kjer bo pač namenjeno za ureditev prve faze 
Evropske poti spomina padlim v prvi svetovni vojni, odparceliralo in vzpostavilo ponovno 
javno dobro, ta del, ki je pač čez gozd, pa bi ostal v lasti Mestne občine Nova Gorica. Ker 
bo pač v lasti občine, bo tudi vzpostavljena pravica, da se na tej parceli sploh karkoli 
deluje, posega, tudi, če se čisti in seveda vzpostavi to pot. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
O tem je razpravljal tudi odbor za prostor, zato dajem besedo predsedniku. 
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Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
V osnovi je odbor to sprejel in predlaga mestnemu svetu, da zadevo sprejme.  
 Je pa odbor zaprosil oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo, da v šestih 
mesecih pripravi poročilo, kaj je s ponovno vzpostavitvijo javnega dobra na tistem delu te 
parcele, ki ne bo predmet gradnje. Torej, da se tista pot, ki jo je kolega Oton Mozetič 
poimenoval »božja pot«, je 500 let, če sem prav razumel že tam, ponovno vzpostavil, da 
bo normalno prehodna. Tako, da pričakujemo, da kadar bo ta idejna zasnova 
kristalizirana do te mere, da bomo jasno vedeli, do kje je dejansko zazidano, da se drugi 
del parcele ponovno razparcelira in pretvori v javno dobro tako, da tista pot nemoteno 
tam teče.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj dodam, z drugimi besedami bo sedaj ta sprememba v kolikor jo sprejmemo, 
pomenila, da bo občina tisto pot lahko urejala, sedaj je ne more, ker ni jasno, kdo je tam 
lastnik, sedaj bomo imeli jasno to razčiščeno. Hkrati bo pa ta pot pripeljala na ta 
spominski kompleks padlim iz I. svetovne vojne, tako, da bo postala tudi s tega vidika 
atraktivna, ne samo z vidika romanja na Sveto Goro. Odpiram razpravo. Razpravljavcev 
ni.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. 
št. 2246/28 k. o. Solkan. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 26 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, Anton Kosmačin, 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, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
  
Zahvaljujem se za ta vaš avgustovski popoldan in naslednja seja je slavnostna seja v 
petek. Nadejam se snidenja tam. Hvala. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.58 uri.  

 

 

                 Miran Ljucovič                         dr. Klemen Miklavič    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                         ŽUPAN                   
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