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Številka: 0110-6/2020-11                                                                                           
Nova Gorica, 19. november 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
 
20. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19. novembra 2020 v 
konferenčni dvorani Pinta v hotelu Perla, s pričetkom ob 15.00 uri.  
 
Sejo je vodil dr. Klemen Miklavič, župan mestne občine.   
 
Zapisnik je vodila Šalini Mozetič Goljevšček, podsekretar za pravne zadeve.      
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Spoštovani kolegi, svetnice in svetniki in ostali prisotni. Pozdravljam vas na 20. redni seji 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. Danes se zaradi neugodnih epidemioloških 
razmer sestajamo na ne tipični lokaciji, vendar so mi zagotovili, da vse ostalo ostaja 
enako, se pravi, da sistem deluje tako, kot smo ga navajeni.  
 To lokacijo smo izbrali zaradi tega, ker je prezračevanje bistveno boljše. Narejeno 
je za čas, ko še ni bilo kadilskega zakona, torej ves zrak, ki gre ven, se ne vrača nazaj 
noter in tudi hitreje se menja. Bomo poskušali tudi sejo držati čim krajšo.  
 Predlagal bi, da preverimo oziroma ugotovimo sklepčnost. 
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 28 svetnikov, in sicer: dr. Mirjam Bon Klanjšček, 
Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra 
Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, 
Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, mag. Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, mag. Elena Zavadlav Ušaj, 
Ana Zavrtanik Ugrin.   
  
Opravičeno odsotni: dr. Zoran Božič, Simon Rosič in dr. Robert Golob. 
 
Odsoten: Gabrijel Rijavec.  
 
Seji so pri posameznih točkah prisostvovali tudi: 
 Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave  
●  mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
● Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne                 

službe 
●  Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe (UD) 
●  Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine   
●  Tatjana Gregorčič, vodja službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem  
●  Matej Živec, višji svetovalec za gospodarske javne službe 
●  Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine 
●  Tjaša Harej Pavlica, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica   
     (k točkama 6 in 7). 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na sejo je bila povabljena predsednica Nadzornega odbora Tjaša Harej Pavlica, in sicer k 
točkama 6 in 7. Predlagam, da preverimo delovanje glasovalnih naprav. Drži, se pravi 
številka, ki jo imamo v fizični obliki, ustreza z vsoto pritisnjenih naprav. Torej sklepčnost je 
zagotovljena. 

 
Za overitelja zapisnika sta bila predlagana: 

- Mitja Humar in  
- Vida Škrlj.  

 
Od 25 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, 
Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlog dnevnega reda ste prejeli. Pri tem vas obveščam, da na predlog predsednika 
statutarno-pravne komisije svetnika Valterja Vodopivca in ob razgovoru z njim in pristojno 
uslužbenko mestne občine umikam 22. točko, ki jo je potrebno doreči in jo bomo uvrstili 
na eno od naslednjih sej.  
 Pri dveh točkah imamo hitri postopek, pri eni točki skrajšani postopek. Predlagam, 
da najprej glasujemo o uporabi teh postopkov, in sicer za uporabo hitrega in skrajšanega 
postopka je potrebna absolutna večina, torej najmanj 17 glasov.  
 Najprej glasujemo o uporabi hitrega postopka pri točki 8. »Predlog Odloka o 
uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica« in odpiram 
glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Valter 
Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
Predlog je bil sprejet. 
 
Sedaj pa glasujemo o uporabi skrajšanega postopka pri točki 9. »Predlog Odloka o 
spremembi Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Mestni občini Nova Gorica«. Glasovanje teče. 
 
Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Še tretje glasovanje, in sicer o uporabi hitrega postopka pri točki 15. »Predlog 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju in urejanju mestne 
tržnice v Novi Gorici«. Glasovanje teče. 
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 



  

3 

ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Valter 
Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. Glasovanje teče. 

Od 25 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, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
1.    Potrditev zapisnika 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je 

bila 15. oktobra 2020  
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih 
5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne 

občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru smotrnosti porabe in ravnanjem s 
premoženjem v Vrtcu Nova Gorica 

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne 
občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru nad izvedbo 
proračunske postavke 10101 – prevozi učencev 

8.    Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova 
Gorica (hitri postopek) 

9.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek) 

10.  Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
»Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« (prva obravnava) 

11.  Predlog Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v 
Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava) 

12.  Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova 
Gorica in drugih pogojev v vrtcih 

13.  Predlog Sklepa o seznanitvi z Informacijo o aktivnostih za vzpostavitev 
prilagojenega programa za predšolske otroke pod okriljem OŠ Kozara Nova 
Gorica 

14.  Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova 
Gorica za leto 2021 

15.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju in urejanju 
mestne tržnice v Novi Gorici (hitri postopek) 

16.  Predlog Odloka o spremembi Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na 
območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19 (prva 
obravnava) 

17.  Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne 
občine Nova Gorica (prva obravnava) 

18.  Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1 
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19.  Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. št. 3707/170 k. o. 
Branik 

20.  Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. št. 934/8 k. o. 
       Solkan 
21.  Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2527/7 k. o. 
       Banjšice 
22.  Predlog Sklepa o potrditvi Sklepa župana o spremembi voznega reda mestnega 

javnega potniškega prometa. 
 
 
 
1.  točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki 
je bila 15. oktobra 2020 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni razpravljavcev.  
 Dajem na glasovanje predlog zapisnika 19. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica, ki je bila 15. oktobra 2020. Glasovanje teče. 
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter 
Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
Zapisnik 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. oktobra 
2020, je bil potrjen.  
 
 
 
2. točka dnevnega reda  
 Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo o odgovorih na pobude in vprašanja. Besedo ima svetnica Mirjam Bon 
Klanjšček. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
Najprej bi se zahvalila za masko, ki sem jo dobila od občine, božič pred božičem in sedaj 
pa še za odgovor v zvezi s sanacijo strehe na Sabotinu. Malo me je zmotilo, da boste 
sredstva v skupni višini 15.000,00 EUR zagotovili oziroma skušali poiskati znotraj 
prihodnjih proračunov.  
 Predlagala bi, da se ta sredstva zagotovi znotraj prvega rebalansa proračuna.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Rad bi samo pokomentiral odgovor, vezan na mojo pobudo, ki se je delno tudi realizirala, 
na predstavitev poslovanja HIT-a. V odgovoru ste zapisali, da boste to izvedli na posebni 
predstavitvi, ne na seji mestnega svetega. Izpostavili ste predvsem dva razloga, da ni 
potrebno s sklepom mestnega sveta. S tem se ne morem strinjati.  
 Meni se zdi prav, da bi mestni svet na seji mestnega sveta poročilo oziroma to 
tematiko razpravljal. Lahko samo sprejme sklep tako, kot je sprejel pred dvema letoma, 
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prav na pobudo nekaterih svetnikov, ki so danes tudi v tej dvorani, da smo se seznanili s 
poročilom predsednika uprave družbe HIT. Kot drugi razlog ste navedli, da zaradi 
epidemiološke slike. Zdravstvena stroka pravi, da če smo več kot petnajst minut v neki 
dvorani je isto, kot če smo pol ure, tri ure, štiri ali pet, tako, da to ni ravno izgovor.  
 Sem pa vesel, da je župan na tisti predstavitvi povedal in potrdil našemu predlogu, 
da bomo vsako leto na seji mestnega sveta poslušali poročilo predsednika uprave HIT-a, 
skupaj s članico nadzornega odbora, ki jo je predlagala mestna občina in da jo bomo tudi 
mi svetniki lahko spoznali.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
To lahko potrdim tudi tu za zapisnik, da bomo vsako leto, tudi tako je bilo planirano. Naj 
pa pojasnim še enkrat, tudi za zapisnik.  
 S predsednikom uprave sva bila tudi dogovorjena za to periodičnost že pred 
pobudo, vendar nobena od sej v tem letu, razen prvih dveh, ni bila po nekih regularnih 
okoliščinah. Mi smo upali, da bo prišlo do tega, da bodo regularne okoliščine, vendar se 
to ni zgodilo. Trenutni predsednik uprave je začel s svojim mandatom z januarjem leta 
2019 in toliko mora pa tudi imeti časa, da pride do teh zadev, ki nam jih je predstavil.  To 
je ena stvar.  
 Druga stvar pa je, da je bila udeležba velika, enajst svetnic in svetnikov se je 
odzvalo in smo uro in pol diskutirali. Pri takih zadevah je prav, da pustimo odprto 
diskusijo, saj na tak način pride do pravega pretoka informacij in kakovostne razprave 
med svetnicami in svetniki ter gostom. Predlagal bom vam, svetnice in svetniki, na enem 
od sestankov svetniških skupin bomo to tudi podprli, da je to pravi način, da 
komuniciramo s predsednikom uprave HIT in tudi z drugimi zadevami, kajti sicer nas bo 
čas omejeval. Če to uvrstimo pod eno izmed petnajst, dvajset točk, potem sigurno ne 
bomo imeli časa uro in pol. Sedaj pa smo imeli čas uro in pol. Če je potrebno, bomo tudi 
povabili medije v normalnih razmerah, tako, da boste lahko tudi prišli do izraza v svojem 
političnem stališču, če je to tisto kar je pomembno.  
 Ni več razpravljavcev, zato zaključujem točko 2 in prehajamo na točko 3. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 
 Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prva ima besedo Andrejka Markočič Šušmelj, prosim. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Nova Gorica je znana po raznolikosti drevesnih vrst. Drevesa pozitivno vplivajo na 
življenje v mestu, saj zmanjšujejo onesnaženost, v poletni pripeki pa znižujejo 
temperaturo. Novogoričani imamo radi svoja drevesa, zato LMA daje pobudo za 
vključitev Nove Gorice v program »Tree cities of the world« - mesto dreves.  
Mednarodno priznanje si lahko mesto prisluži z izpolnitvijo petih zahtevanih kriterijev: 
Vzpostavljena odgovornost: skrb za zeleno infrastrukturo - skupaj s strokovno službo 
skrbimo za mestno drevje. 
Vzpostavljena pravila za ravnanje z drevesi: ravnanje z drevesi je opredeljeno v ustreznih 
odlokih. 
Vzpostavljena baza podatkov: vzpostavljena evidenca dreves, na podlagi katere lahko 
ocenimo stanje dreves in dolgoročno načrtujemo obžagovanja, sajenje in druge ukrepe. 
Zagotovljena sredstva: v proračunu imamo zagotovljena sredstva za izvajanje načrta 
upravljanja z mestnim drevjem. 
Praznovanje/obeleževanje dreves. 
 Ker imamo večino pogojev izpolnjenih, nimamo pa še praznovanja oziroma 
obeleževanja dreves, LMA daje pobudo za akcijo Drevo leta. Akcijo bi lahko zastavili 
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podobno kot v Ljubljani, in sicer bi svoje predloge najprej prispevali občani, izmed vseh 
prispelih predlogov bi strokovna hortikulturna komisija izbrala finaliste, končna odločitev 
bi bila znova v rokah občanov, ki bi izmed finalistov izbrali Drevo leta.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Damjana Pavlica. 
 
Svetnica Damjana Pavlica: 
Svetniki SDS predlagamo, da se pristopi k izdelavi projektne dokumentacije tako za 
obnovo in širitev Kulturnega centra na obstoječi lokaciji kot tudi za novogradnjo na 
ustrezni lokaciji. Ob obisku na Ministrstvu za kulturo so nam povedali, da bodo sredstva 
na razpisih namenjena za izgradnjo tovrstne infrastrukture. V kolikor bomo imeli 
pripravljene projekte na zalogi, se bomo lahko takoj prijavili na razpis, ko bo objavljen.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Tina Krog, ki pa ni prišla, torej besedo ima svetnica Gordana 
Erdelić. 
 
Svetnica Gordana Erdelić: 
Podajam pobudo Goriške.si, da se v mestnem gozdu Panovec, ki je že vrsto let zbirališče 
aktivnih Goričanov in prebivalcev okoliških krajev, uredi tekaške in sprehajalne poti, ki so 
za enkrat le delno urejene in ponekod tudi slabo označene. Torej podajam pobudo za 
ureditev trim steze in obnovo orodij na njej ter natančno označitev in ureditev tekaških in 
kombiniranih tekaško-kolesarskih poti. Smiselno bi bilo tudi na začetku postaviti 
informativne table o gozdu oziroma ne samo na začetku ampak tudi tam pri Mip-u in pri 
Bajti. Za razmisliti bi bilo tudi o postavitvi takih omaric, vsaj na izhodišču, ki bi preprečile 
tudi to, da ljudje hodijo z avtom v Panovec. Velikokrat opažam, da ljudje pridejo z 
avtomobili le zato, ker nimajo kam odložiti ključev, majic, pijače, tako, da bi predvsem 
zmanjšalo to, da se ljudje vozijo z avtomobili v Panovec.  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Aleš Markočič. Se opravičujem, svetnik Anton Kosmačin še prej. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Na 17. seji mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica smo imeli na dnevnem redu 
zamenjavo prostorov na Delpinovi ulici za zamenjavo prostorov na Ul. Gradnikove 
brigade. V samo zamenjavo oziroma v vzrok in potrebe take zamenjave se ne bi vtikal, 
ker ne poznam vsebine. 
 Bom pa opozoril na ne transparentnost menjave in sploh na ne transparentnost pri 
ravnanju z občinskim premoženjem in gradivom, ki ga dobimo mestni svetniki na mestni 
svet. Že iz razprave izhaja, da je gradivo oziroma obrazložitev prirejena, in sicer tako 
primitivno prirejena, da je vidna že iz lune. Vsi vemo, za kaj gre, zato ne bi moril z 
nadaljnjo obrazložitvijo te pobude.  
 Pobuda se pa glasi. Gospod župan, prosim, da se na naslednjo sejo mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica uvrsti točka, kjer bomo razpravljali o naročenih 
cenitvah nepremičnin občinskega premoženja in premoženja za katero Mestna občina 
Nova Gorica izkazuje interes nakupa ali najema ter prodaje ali zamenjave. Da ne bi bilo 
to preveč obsežno, gradivo namreč, predlagam, da se to uredi vsaj za leto 2020. Priloge 
k tej točki naj bodo cenitvena poročila in izvršena plačila za te cenitve.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj pa res gre beseda svetniku Alešu Markočiču. 
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Svetnik Aleš Markočič: 
Pred časom sem postavil svetniško vprašanje kako to, da Svet zavoda Mladinski center 
še ni izvedel javnega razpisa za direktorja, kje so razlogi, zadržki in kdaj se lahko 
pričakuje objavo razpisa, saj je javni zavod brez direktorja. Odgovor občinske uprave je 
bil sledeč: »Bivša direktorica Mladinskega centra Nova Gorica je res nastopila delovno 
mesto v drugem javnem zavodu. Svet zavoda Mladinski center pa je za vršilca dolžnosti 
direktorice Mladinskega centra Nova Gorica imenoval eno od zaposlenih v tem javnem 
zavodu.  
 Na eni od jesenskih sej Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je 
predvidena obravnava predloga sprememb in dopolnitev akta o ustanovitvi javnega 
zavoda Mladinski center Nova Gorica. Razpis za delovno mesto direktorja Mladinskega 
centra Nova Gorica bo predvidoma objavljen konec leta. To isto vprašanje smo v 
svetniški skupini LMA zastavili tudi predsednici sveta Mladinskega centra in dobili zanimiv 
odgovor, in sicer: »Svet zavoda Mladinskega centra je enotnega mnenja, da se prične 
postopek za razpis delovnega mesta direktorja Mladinskega centra čim prej. Že pred 
odstopom bivše direktorice Lare Brun julija meseca, smo svoje mnenje tudi podali na 
Mestno občino Nova  Gorica, s strani oddelka za družbene dejavnosti pa dobili odgovor o 
začasni ustavitvi vseh postopkov glede razpisa.«  
 Sprašujem vas, ali ima oddelek za družbene dejavnosti pristojnost za ustavitev 
vseh postopkov razpisa oziroma direktno vpliva na delovanje sveta zavoda, zakaj 
nimamo svetniki danes na mizi sprememb odloka in ali bo konec leta objavljen razpis za 
direktorja. Naj zaključim z vprašanjem. Ali morda čakamo še na nove člane sveta 
zavoda?  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še svetnica Petra Kokoravec. 
 
Svetnica Petra Kokoravec: 
Postavljam svetniško vprašanje. V Primorskih novicah dne 5. 11. je bil objavljen članek 
zaradi eksplozije v nekdanjih prostorih tovarne Ideal, ki je v rokah zasebnika. Sosedi, ki 
živijo v bližini omenjene tovarne, v članku pozivajo k ureditvi razmer, saj se v prostorih 
nekdanje tovarne zadržujejo brezdomci in uporabniki prepovedanih drog. Tudi iz lastnih 
delovnih izkušenj lahko povem, da so tam razmere zaskrbljujoče. Lastnik zemljišča in 
tovarne v članku odgovarja, da je ovira v urejanju tega območja za katero že imajo 
zainteresirane investitorje, sprememba Občinskega prostorskega načrta.  
 Kljub temu, da so zemljišča in prostori v zasebnih rokah sprašujem, kakšne 
aktivnosti načrtuje Mestna občina Nova Gorica z namenom, da se območje v bližini 
samega mestnega središča primerno uredi.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na to vam bom kar direktno odgovoril. Od leta 2007 ta stvar stoji. Mi smo prevzeli 
vodstvo občine leta 2019 in leta 2019 smo sprožili vse postopke, da se sprejme OPPN. 
Zakaj do leta 2019 tega ni bilo mogoče urediti, boste morali iskati odgovor drugje, ker v 
upravi ga težko najdete, ker je stvar politične volje. Tokrat politična volja je in 
pričakujemo, da bo do naslednjega leta sprejet prostorski akt, na podlagi katerega se bo 
lahko od blokirala gradnja, seveda ob predpostavki, da bodo ti isti prebivalci konstruktivni. 
Namreč, nekaj so tudi oni prispevali, da se je tam zadeva ustavila. Ne pa zato, da se ni 
rešila do danes. 2007 je zelo daleč.  
 S tem smo zaključili… 
 
Svetnik mag. Marko Rusjan: 
Postopkovno. Poslal sem gospe Silič oziroma sem se prijavil k tej točki… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ste poslali k tej točki. 
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Svetnik mag. Marko Rusjan: 
Danes zjutraj sem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prijavili ste se k tej točki. Da, da, potem pa prosim svetnik Marko Rusjan. 
 
Svetnik mag. Marko Rusjan: 
Moja pobuda gre za v smeri politične akcije, dejansko za zagotovitev nujne opreme v 
Splošni bolnišnici Franca Derganca.  
 Konec meseca oktobra je bolnica poslala poziv na OZS in druge organizacije s 
prošnjo, da se z donacijami zagotovi sredstva za nujno opremo za delovanje bolnice. To 
je vse hvale vredno, tudi donacije so se baje zbrale v višini 30.000,00 EUR, ampak 
mislim, da je problematično, da smo leta 2020 sredi največje zdravstvene krize in 
epidemije po drugi svetovni vojni odvisni od donacij.  
 Tudi na odboru za socialno varstvo in zdravstvo smo to obravnavali in predlagam, 
da župan skupaj z regijskimi župani kateri pokrivajo občane, ki potrebujejo zdravljenje v 
tej naši bolnici, stopi v stik z Ministrstvom za zdravje in pač urgira. Vemo, da vsak dan 
ljudje umirajo, da bomo mogoče tudi mi rabili oskrbo v bolnici, torej mislim, da je res stvar 
življenjskega pomena. Tudi če je res lokalna skupnost omejena z vplivom na izvršilno 
državno oblast, mislim, da bi se morala tudi država obrniti na župane v prvi fazi epidemije 
in v drugi fazi epidemije, torej, da tvorno sodelujete ob ustavitvi te epidemije.  
 Menim,  da mora tudi Vlada Republike Slovenije v tem primeru upoštevati potrebe 
lokalnega prebivalstva, tako, da v tej smeri gre moja pobuda. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
S tem res zaključujem točko 3 in odpiram točko 4. 
 
 
 
4. točka dnevnega reda 

 Poročilo o izvršenih sklepih 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
V gradivu ste dobili poročilo.  
 Odpiram razpravo. Svetnik Valter Vodopivec, imate besedo. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Rad bi samo vprašal. Pri sklepu 3. izredne seje iz 20. avgusta 2019 stoji sklep, da se 
mestna občina zaveže, da bo najkasneje do začetka gradnje Soških vil na tem območju 
uredila začasno utrjeno makadamsko pot, ki bo omogočila prehod tega območja, kot je 
omogočeno sedaj. Sklep je označen v izvrševanju.  
 V medijih sem zasledil, da se tam začenjata graditi prvi dveh hiši, ali kaj že v 
sklopu hiš ali karkoli. Sprašujem, ali je ta sklep izvršen, ali pa v resničnem izvrševanju, se 
pravi v fizičnem izvrševanju.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj sem pozval direktorico naj se nam pridruži in je že tu. Direktorica, ste slišali 
vprašanje. 
 
Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave: 
Pot je že v izdelavi, so jo tudi že začeli. Sklenjena je pogodba, da jo uredijo do konec 
novembra, je pa tudi z njimi dogovorjeno, da kar bodo ogradili, bodo tako, da bo prehod 
še vedno zagotovljen. Tako, da je res v izvrševanju, ker ni končana, ampak se 
dobesedno izvršuje.  
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ni več prijavljenih na razpravo.  
 Zato dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvršenih 
sklepih. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 5. točko. 
 
 
 
5. točka dnevnega reda 

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo predsednici, svetnici Maji Erjavec. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Prva današnja kadrovska zadeva se nanaša na podajo pozitivnega mnenja k imenovanju 
gospe Maše Černe za direktorico Varstveno delovnega centra Nova Gorica. Komisija 
podajo pozitivnega mnenja podaja zato, ker smo presodili, da kandidatka razpolaga z 
ustreznimi znanji, izobrazbo in referencami za zasedbo tega delovnega mesta, zlasti na 
področju sociale in vzgoje.  
 Mestnemu svetu tako predlagamo, da s pozitivnim mnenjem podpre imenovanje 
predlagane kandidatke. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo na predlog. Ni prijavljenih na razpravo.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, in sicer, da Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica daje pozitivno mnenje k imenovanju Maše Černe za direktorico 
Varstveno delovnega centra Nova Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Besedo predajam ponovno predsednici kadrovske komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Druga kadrovska zadeva se nanaša na imenovanje direktorice Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške, in sicer magistre Iris Podobnik. Komisija imenovanje te kandidatke 
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predlaga zato, ker meni, da ima kandidatka vsa potrebna ustrezna znanja in reference, 
zlasti pa zato, ker je zavod v mandatu, ki se izteka, zelo uspešno vodila.  
 Mestnemu svetu tako predlagamo, da magistro Iris Podobnik imenuje za 
direktorico Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razpravljavcev,  
 Zato dajem predlog Sklepa na glasovanje. Za direktorico Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške se imenuje magistrica Iris Podobnik, za mandat 
štirih let. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Besedo predajam predsednici. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Kadrovska komisija predlaga še, da se v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica kot predstavnika Mestne občine Nova Gorica 
imenujeta gospa Darija Bratina in gospa Nina Bizjak. Vezano na formiranje tega sveta 
zavoda v novi sestavi bi izpostavila, da ima 12 članov in da ima Mestna občina Nova 
Gorica v njem dva predstavnika.  
 Predlagamo torej, da podprete imenovanje kandidatov, kot soglasno predlaga 
kadrovska komisija. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.  
 Zato prehajamo na glasovanje: »V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica se kot predstavnici Mestne občine Nova 
Gorica imenujeta Darija Bratina in Nina Bizjak, za mandat štirih let.« 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, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Valter Vodopivec, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
Sklep je bil sprejet. 
 
To je pa vse od kadrovske komisije. S tem smo zaključili točko 5. Prehajamo na točko 6. 
 
 
6.  točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora 
Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru smotrnosti porabe in 
ravnanjem s premoženjem v Vrtcu Nova Gorica 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam predsednici Nadzornega odbora, gospe Tjaši Harej Pavlica.  
 
Poročevalka: Tjaša Harej Pavlica, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine 
Nova Gorica 
Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj. Ta nadzor je bil opravljen na podlagi anonimne prijave, 
ki je bila poslana, odstopljena Inšpektoratu za šolstvo in šport Republike Slovenije in oni 
so en del te anonimne prijave odstopili nam v reševanje. V tej anonimni prijavi so bile 
očitane tri zadeve, in sicer nekorektnost uprave vrtca pri pridobivanju ponudb za 
posamezne storitve in materiale, pač računovodkinja naj bi sama izbirala dobavitelja, 
potem v vrtcu naj bi se nabavljala hrana, ki je ni v razpisu in pa zaposlenim naj bi bilo 
vsako leto naročeno, naj pri inventuri odpišejo material, ki bi bil še dober za uporabo. 
 Pregledalo se je pač celotno dokumentacijo v zvezi s tem, opravilo se je 
razgovore in ugotovilo se je, da se nabavlja material v grobem na dva načina, za večje 
količine in zneske na podlagi pogodb, za manjše na podlagi naročilnic, pri čemer pa letni 
znesek naročil ne presega zneska, ki bi pogojeval javni razpis. Ne glede na navedeno, se 
pri nabavah ravna gospodarno, smotrno in odgovorno, skratka s skrbnostjo dobrega 
gospodarja. 
 Same potrebe po nabavi se zbirajo pri vodji zdravstveno-higienskega režima. 
Konkretne pogodbe o nabavi ali naročilnice vedno podpiše ravnateljica vrtca oziroma  v 
njeni odsotnosti ena izmed njenih pomočnic. Delovni proces je tako zasnovan, da sam 
posameznik ne more v pogledu naročanja materiala nič narediti, vedno sta potrebna vsaj 
dva podpisa in na koncu še podpis ravnateljice. Na podlagi navedenega ni mogoče  
potrditi domnevnih navedb, da bi lahko posamična oseba sama izbirala glede na 
dobavitelje. 
 Glede nabave živil poteka le-ta preko javnega razpisa, ki za vse javne zavode v 
okviru občine izvede MONG. Razlog za tako obliko je enostaven. Na tak način se 
zagotovi boljše pogoje in ceno. Javno naročilo je razdeljeno na triindvajset sklopov in za 
vsak sklop je določen in izbran en dobavitelj in je določena tudi cena. V teh primerih 
poteka nabava preko pogodb. Je pa v skladu s petim odstavkom 75. člena Zakona o 
javnem naročanju določeno število sklopov izločeno iz postopkov javnega naročanja in v 
tem primeru lahko javni zavodi sami izbirajo dobavitelja. To so lokalni dobavitelji, kmetje, 
pri katerih vrtec nabavlja sezonska, ekološka živila, ki so opredeljena v sklopu kakovosti 
in skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju, pri čemer se upoštevajo omejitve, ki jih 
glede višine takega nabavljanja določa sam zakon.  
 Glede na manjše količine in zneske, ki so daleč pod omejitvami z zakonom. Ta del 
naročanja poteka preko naročilnic podpisanih s strani ravnateljice, pri čemer se vedno 
poišče najugodnejše ponudbe. Tak način naročanja je podprt tudi s strani države, saj gre 
v bistvu za investicijo v zdravje mladega rodu in prevzem zdravih načinov uživanja 
domače, lokalno pridelane in ekološke hrane. Tudi v tej točki ni bilo mogoče pritrditi 
navedbam, da se v vrtcu nabavlja hrana, ki je ni v razpisu. 
 Glede na splošne navedbe o nepravilnosti pri inventuri je bila v postopku nadzora 
vzeta pod drobnogled inventura za leto 2019. Ta je potekala po ustaljenem postopku, in 
sicer je ravnateljica na podlagi odločb imenovala inventurne komisije za vsako 
organizacijsko enoto in centralno inventurno komisijo. Predsedniki komisij so pred 
začetkom dela imeli sestanek, kjer so dobili popisne pole in navodila o delu. Po 
končanem delu so oblikovali skupno poročilo o popisu, kjer so navedeni tudi odpisi in 
ustrezne obrazložitve, zakaj se predlaga posamičen odpis. Poročilo s predlogi odpisov  
so podpisali vsi člani centralne inventurne komisije in tudi ravnateljica, s poročilom pa je 
bil tudi seznanjen svet zavoda. Vsi navedeni dokumenti, sprejeti in podpisani so podlaga, 
da je računovodstvo lahko opravilo ustrezne vknjižbe in uskladitve stanja zalog.  
 Glede na naravo dela v vrtcih in glede na skrb za higieno malčkov se je opravil 
tudi popis stanja zalog čistil, pri čemer pa se ta opravlja vsako četrtletje. Na podlagi 
vsega navedenega in izhajajoč iz pregledane dokumentacije izhaja, da ni mogoče potrditi 
domnevnih nepravilnosti v smotrnosti porabe in ravnanjem s premoženjem Vrtca Nova 
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Gorica, pri čemer pa še navajamo to, da zoper navedeni vrtec je bilo v zadnjem času 
podanih več prijav, pri čemer pa po izjavah odgovornih niso bile ugotovljene 
nepravilnosti.  
 Glede na vse navedeno je Nadzorni odbor sprejel sklep, s katerim je ugotovil, da v 
Vrtcu Nova Gorica ni zaznati domnevnih kršitev nesmotrne porabe, ne ravnanja s 
premoženjem, kot se navede v zgoraj inšpekcijskem dopisu Ministrstva za izobraževanje, 
inšpektorata.  
 Nadzorni odbor predlaga Mestni občini Nova Gorica, da upoštevajoč vse večje 
število predpisov, ki posegajo v delo vrtcev, zagotovi javnim zavodom ustrezno pravno 
pomoč, ki je pred leti že obstajala in kar zaposleni v javnih zavodih občasno tudi 
potrebujejo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Odpiram razpravo. Če ni prijavljenih na razpravo, zaključujem razpravo.  
 Predlagam, da sprejmemo Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru smotrnosti 
porabe in ravnanjem s premoženjem v Vrtcu Nova Gorica, kot predlaga Nadzorni 
odbor. Glasovanje teče. 
  
Od 28 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 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.  
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem prehajamo na 7. točko. 
 
 
 
7. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora 
Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru nad izvedbo 
proračunske postavke 10101- prevozi učencev 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ponovno je ta točka posvečena nadzornemu odboru. Prosim predsednica imate besedo. 
 
Poročevalka: Tjaša Harej Pavlica, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine 
Nova Gorica 
Tu je Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru nad izvedbo proračunske 
postavke 10101 – prevozi učencev. Namen tega nadzora je bil preveriti učinkovitost in 
uspešnost porabe sredstev nadzorovane proračunske postavke. Sedaj celotne pravne 
podlage na podlagi katere je občina zadolžena, da financira te  prevoze, ne bom brala, 
ker so navedeni v poročilu. Je pa glede na obveznosti, ki jih občina ima, zagotavlja pač 
pravico otrok do brezplačnih prevozov, v kolikor so oddaljeni več kot 4 km, ureja bodisi na 
način, da izvaja preko rednih avtobusnih linij, v tem primeru MONG plača ceno mesečnih 
vozovnic, bodisi preko avtobusnih prevozov, ki so organizirani izključno z namenom 
prevozov otrokov v šolo. Ceno mesečnih vozovnic Mestna občina Nova Gorica pokriva 
na podlagi pogodbe za nakup mesečnih vozovnic za javni linijski prevoz, ki jo je sklenila z 
družbo NOMAGO d. o. o.,  saj gre za družbo, ki ima koncesijo za opravljanje javnega 
linijskega prevoza. Navedena pogodba je bila sklenjena za obdobje od 1. 9. 2017 do 30. 
11. 2019 in je bila potem kasneje z aneksom podaljšana še do konca novembra 2021, in 
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sicer za čas,kolikor je bila podaljšana koncesija NOMAGU d. o. o. in cena za prvotno 
obdobje znaša 193.003,25 EUR. 
 Na podlagi cene javnega razpisa je z najcenejšim ponudnikom sklenila pogodbo 
za prevoze otrok s prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki velja  za obdobje treh 
let, za skupno ceno 1.231.135,88 EUR, kar za leto 2019 znese 410.378,63 EUR. 
Navedena pogodba vsebuje enajst sklopov za posamezne šolske okoliše, ki jih pokriva. 
Na navedeni razpis so bile mogoče prijave tudi za posamezni sklop, vendar pa je bila 
cena, ki jo je ponudila družba NOMAGO najugodnejša. 
 MONG je dolžna pokrivati tudi stroške prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki 
imajo za to ustrezno odločbo o usmeritvah, bodisi, da se vozijo v osnovne šole, bodisi v 
ustrezne zavode. MONG z navedenimi otroci oziroma z njihovimi starši sklepa 
individualne pogodbe, saj navedene otroke v šole oziroma zavode vozijo praviloma starši, 
MONG pa jim plačuje stroške prevozov po kilometrini.  
 MONG je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz tudi vsem učencem, ki prihajajo iz 
območji, kjer so cestne povezave opredeljene kot nevarne poti, torej tudi poti, ki so krajše 
od 4 km. V teh primerih se šole običajno poslužujejo šolskih kombijev, v primerih, ko to ni 
mogoče in otroke v šolo vozijo starši, imajo le-ti pravico do poplačila ustrezne kilometrine. 
Pravico do brezplačnega prevoza imajo tudi otroci, ki živijo na območjih, ki so določena 
kot nevarna zaradi divjih zveri. V navedenih primerih je dolžna občina otrokom zagotoviti 
brezplačen prevoz oziroma plačuje kilometrino, vendar pa dobi občina povračilo 
navedenih stroškov s strani države.  
 Iz pregledane dokumentacije ter pogovora s kontaktnimi osebami je bilo razbrati 
veliko skrb za to, da se z obravnavano tematiko obravnava skrbno, da se z vsakim 
posameznikom proučuje možnosti, ki so na voljo in preračunava, katera od navedenih je 
za MONG najugodnejša.  
 Glede na navedeno je Nadzorni odbor sprejel sklep, da pri pregledu 
dokumentacije, ki spada pod proračunsko postavko 10101 – prevozi učencev za leto 
2019, niso bile ugotovljene nepravilnosti oziroma poraba, ki bi bila v nasprotju z 
zakonodajo in sprejetim proračunom Mestne občine Nova Gorica.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.  
 Zato predlagam, da sprejmemo Sklep o  seznanitvi s Končnim poročilom 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru 
nad izvedbo proračunske postavke 10101 - prevozi učencev, v predloženem 
besedilu. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 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.  
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem prehajamo na točko 8. 
 
 
 
8. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine 
Nova Gorica (hitri postopek) 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Predajam besedo vodji službe za finance Mateji Mislej, prosim.  
 
Poročevalka: Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe 
Najprej se želim opravičiti v imenu poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica, 
ker se seje ni mogel udeležiti.  
 Razlog za sprejem Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve je 
zagotavljanje proračunskih sredstev za odpravo posledic ujme, ki se je zgodila 25. 9. 
letošnjega leta. V 5. členu Odloka o proračunu MONG župan lahko prerazporedi sredstva 
v višini 20.000,00 EUR, ker pa je ocena za popraviti situacijo dosti višja in znaša okvirno 
120.000,00 EUR, se predlaga, da se sprejme ta odlok, da bi se saniralo interventno štiri 
plazove, in sicer dva v Taboru, enega v Dragi in enega v Ulici Čuklje pri telovadnici v 
Dornberku.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Najprej dajem besedo odboru za gospodarstvo.  
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor je o odloku razpravljal, ni imel pripomb in predlagamo mestnemu svetu, da ga 
sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo in zaključujem.  
 Predlagam, da sprejmemo Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 
Mestne občine Nova Gorica, kot je predlagano. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
S tem prehajamo na točko 9. 
 
 
 
9. točka dnevnega reda  

Predlog Odloka o spremembi Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek) 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam Silvani Matelič, vodji službe za javno infrastrukturo in nepremičnine. 
Prosim. 
 
Poročevalka: Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine 
Podlaga za odmero nadomestila za stavbna zemljišča je namen uporabe zazidljivih 
stavbnih zemljišč. Namen uporabe pa se določa z dejansko rabo, ki je prikazana v 
registru nepremičnin in katastru stavb v obliki šifranta, s katerim razpolaga Geodetska 
uprava Republike Slovenije. Namen uporabe stavbnih zemljišč je odvisen od umestitve v 
sam šifrant, ki ga uporablja Geodetska uprava in od uvrstitve v kakovostna območja, ki jih 
določa Mestna občina Nova Gorica.  
 Namen uporabe in njihove šifre so prikazane v 11. členu Odloka  o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča. Podlaga za to, kot sem že rekla je šifrant registra 
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nepremičnin in katastra stavb, ki ga pridobivamo iz Geodetske uprave Republike 
Slovenije. 1. aprila leta 2020 je Geodetska uprava sprejela oziroma začela uporabljati nov 
šifrant registra nepremičnin in katastra stavb, kar je podlaga tudi za predlog spremembe 
odloka, ki ga danes obravnavamo na seji mestnega sveta. 
 Mestna občina odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na podlagi 
sprejetih aktov, ki so bili sprejeti do 1. 1. vsako naslednje leto. To se pravi, da moramo v 
letošnjem letu sprejeti predlagani nov šifrant Geodetske uprave Republike Slovenije zato, 
da lahko začnemo izvajati odmero za leto 2020.  
 Sam šifrant ne pomeni bistvenih finančnih sprememb, razen v nekaterih primerih v 
zelo majhnem številu glede na celotno število zavezancev. Predlagamo pa, da se odlok 
sprejme po skrajšanem postopku. To je na kratko vse.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima predsednica odbora za gospodarstvo, svetnica Damjana Pavlica. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo na predlog Odloka o spremembi Odloka o ureditvi nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča ni imel pripomb in predlagamo mestnemu svetu, da ga 
sprejmemo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še odbor za prostor, svetnik Luka Manojlović. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Enako tudi odbor za prostor predlaga sprejetje tega predloga. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo na predlog. Razpravljavcev ni.  
 Sedaj pa nekoliko za nianso spreminjamo prakso, ker mi pravijo tu v podpori, da 
je bolj previdno, da gremo vseeno v dveh fazah tudi, če je to na isti seji. Ni bilo nobenih  
pripomb, torej ni potrebno pojasnjevati ničesar. Vendar moram še enkrat odpreti 
razpravo, ker je potrebno odpreti možnost za amandmaje, kljub temu, da je to na isti seji.  
 Razprava je odprta. Svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec:  
Pravilno po poslovniku je, da sprejme sklep mestni svet, da se opravi tudi druga 
obravnava in potem pač vlagamo amandmaje, ali pa ne in glasujemo še enkrat. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Torej svetnik Valter Vodopivec, vi bi radi še to dopolnitev postopka, se pravi, da dvakrat 
glasujemo. Sprejemam proceduralni predlog svetnika Vodopivca.  
 Dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembi Odloka o ureditvi 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica, v prvi 
obravnavi. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Sedaj odpiram drugo razpravo, kjer lahko podajate amandmaje. Tudi tokrat ni 
razpravljavcev.  
 Zato dajem na glasovanje Odlok o spremembi Odloka o ureditvi nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelič, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj.  
Odlok je bil sprejet. 
 
Od sedaj naprej bomo vsako tako zadevo obravnavali po teh stopnjah, tudi, če bo 
prekvalificirana, tudi, če bo izglasovan skrajšani postopek.  
 Prehajamo na 10. točko. 
 
 
 
10. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
»Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« (prva obravnava) 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Pri tej točki je prišlo do tehnične napake in jo sedaj tudi pojasnjujem, in sicer v gradivu 
imate obrazložitev. Se pravi, v zadnjem odstavku obrazložitve je navedena parcelna 
številka 205/1 k. o. Rožna Dolina, to gradivo je popravljeno. Popravljeno gradivo ste dobili 
tudi na vaše spletne naslove. Ta številka je sedaj razparcelirana v tri različne parcele, in 
sicer 205/3, 205/4, 205/5 in 205/6. To je ta popravek, točna navedba parcele, da ne bi 
prišlo do pomote.  
 Besedo predajam Urošu Jakinu, ki je poročevalec pri tej točki. Prosim. 
 
Poročevalec: Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine 
S predlogom tega odloka bi radi sprejeli spremembo programa opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«.  
 Sama sprememba se nanaša samo na terminski plan, ki bi se po tej spremembi 
podaljšal za približno pol leta. Z investitorjem, ki gradi ti dve hiši, že imamo sklenjeno 
pogodbo o opremljanju, ki bi morala biti dokončana do konca tega meseca, ker pa zaradi 
različnih težav mu to ni uspelo, prosimo za podaljšanje tega roka. Z investitorjem bomo 
potem naknadno tudi sklenili aneks k tej pogodbi in mu omogočili izvedbo te predvidene 
gradnje, kot to predvideva program opremljanja.  
 Toliko na kratko, predlagamo pa tudi, da bi se odlok sprejel v prvi obravnavi.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam predsedniku odbora za prostor, svetniku Luku Manojloviću. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor predlaga, da zadevo sprejmemo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo na predlog. Torej, če ni razpravljavcev je smiselno, da prekvalificiramo 
to obravnavo tudi v drugo branje. Za to je potrebnih 17 glasov, torej predlagam 
glasovanje. Samo malo, lahko ustavite glasovanje. Storil sem napako, zato se 
opravičujem. Najprej glasujemo o sklepu v prvi obravnavi.  
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 Dajem na glasovanje predlog Sklepa, da se sprejme Odlok o spremembi 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini» - prva 
obravnava. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za, 1 proti. 
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, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 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 je glasoval: Anton Kosmačin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Svetnik Vodopivec, prosim.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Preden gremo na drugo branje, sprašujem, ali bomo tudi sklepali o popravku programa 
opremljanja. Namreč, ne gre samo za odlok, gre tudi za program opremljanja, ker so 
navedene napačne parcele. Mi smo po elektronski pošti dobili popravljen program, 
vendar mislim, da je formalno treba v mestnem svetu to sprejeti. 
  
Šalini Mozetič Goljevšček, podsekretar za pravne zadeve: 
Glede na to, da se ne spreminja samo predlagano gradivo, ker gradivo, ki ga imate v 
sprejemanju je predlog odloka. Program opremljanja je priloga, zato menimo, da je 
dovolj, če je popravek. Ker ne gre za bistveni vsebinski popravek, ampak za redakcijski 
popravek, menimo, da ni potrebno sprejemati posebej programa opremljanja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Samo v pojasnilo. Formalno je treba zabeležiti, da je prišlo do popravka programa 
opremljanja. To ne more biti vprašaj, ne želim biti nesramen, ampak uradnika v mestni 
upravi. Program opremljanja je bil sprejet, zato ga je treba tudi novelirati. Saj se gre za 
malenkosti, vendar čez čas lahko postane zadeva problematična posebej, če bodo 
zadeve hipotetično rečeno pristale na sodišču in ne vidim nobene težave, da se popravi, 
ali sprejme noveliran program opremljanja. Saj mi smo ga dobili v gradivu… 
  
Šalini Mozetič Goljevšček, podsekretar za pravne zadeve: 
Saj zato menimo, da ni potrebno posebej odločati o tem, ker boste vi z glasovanjem 
potrdili popravljeno gradivo. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Še enkrat bom rekel. Mi sprejemamo sicer odlok, vendar ne more uradnik v občinski 
upravi spreminjati dokumente, ki so priloga k nekemu odloku. Ker potem jutri boste lahko 
spet popravili program opremljanja in mi bomo imeli sprejet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Dobro. Predlagam, da to sprejmemo kot vaš amandma, v kolikor bomo sedaj 
prekvalificirali v drugo branje in potem imamo tudi neko podlago v uradnem sklepu 
mestnega sveta.  
 Torej predlagam prekvalifikacijo v drugo obravnavo tega odloka. Glasujemo. 
Potrebnih je 17 glasov. Glasovanje teče. 
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Od 27 svetnikov jih je 22 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Valter 
Vodopivec, Marjan Zahar, Ana Zavrtanik Ugrin.  
PROTI je glasoval: Anton Kosmačin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Sedaj odpiram razpravo v drugi obravnavi, kjer so možni tudi amandmaji. Drugih 
amandmajev ni.  
 Proceduralni predlog z vsebinskim amandmajem. Se pravi, da sprejmemo 
spremembo gradiva, kot je bilo predlagano z dopolnitvijo gradiva, da se v gradivu v 
pojasnilu parcel pojasni natančneje, da ne gre za parcelo št. 205/1, temveč, da gre 
za razparcelirane dele te parcele št. 205/3, 205/4, 205/5 in 205/6, vse v k. o. Rožna 
Dolina. Torej dajem na glasovanje ta popravek. Glasovanje teče. 
 
Od 25 svetnikov jih je 22 glasovalo za, 1 proti. 
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, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Marjan 
Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI je glasoval: Anton Kosmačin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo še na glasovanje o spremembi odloka.  
 Glasujemo v drugi obravnavi o Odloku o spremembi Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 21 glasovalo za, 1 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, 
Marko Rusjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana 
Zavrtanik Ugrin.  
PROTI je glasoval: Anton Kosmačin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Zahvaljujem se sodelavcu. Ali imate kakšen proceduralni predlog? 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Da. Župan, še vedno predlagam, da mestni svet sprejme tudi Program opremljanja 
stavbnih zemljišč »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« (205/3 k. o. Rožna Dolina). Ker ta 
dokument ima drugačen naslov, kot je priloga k odloku, ki smo ga sprejeli. Lahko mi 
rečete, da sem nek formalist, ali pa pikolovec, vendar gre preprosto za zadevo, da imamo 
mi odlok in pripadajoč dokument enake vsebine. Nič ne rabimo razpravljati, samo sprejeti 
nov program opremljanja, v katerem so zavedene pravilne parcelne številke.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Mi smo pravkar sprejeli po popravku in celo glasovali o popravku. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Česa? Popravku česa?   
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Šalini Mozetič Goljevšček, podsekretar za pravne zadeve: 
Programa opremljanja. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Dobro.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prehajamo na 11. točko. 
 
 
 
11. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše 
v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava) 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
K besedi vabim Marinko Saksida, vodjo oddelka za družbene dejavnosti. Prosim. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Julija letos ste na mestnem svetu sprejeli sklep, da se brezplačni prevozi za starejše v 
naši občini opredelijo kot dopolnilni socialno-varstveni program in ste tej storitvi dali neko 
posebno težo. Ker se je s temi prevozi mudilo oziroma je bilo kar nekaj povpraševanja in 
tudi zaradi epidemiološke situacije, smo potem takoj poiskali izvajalca s postopkom 
javnega naročanja, tako, da ta storitev trenutno poteka od septembra dalje.  
 Lepo se je prijela, storitev se širi postopoma, nekje do pet na dan imajo trenutno 
prevozov pri izvajalcu. Izbrano je bilo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova 
Gorica. Največ povpraševanja je za prevoze k zdravniku, v lekarno, na banko, v trgovino, 
izdelana je celostna podoba za to storitev in izvajalec se tudi zelo prilagaja potrebam 
naših občanov glede te storitve. 
 Za v bodoče predlagamo, da se ta program sofinancira na podlagi javnega 
razpisa, zato smo pripravili področni odlok. Ta odlok določa, kdo se lahko prijavi na ta 
razpis, se pravi, kdo je pripravljen izvajati to storitev, določeni so pogoji, ki jih morajo 
prijavitelji izpolnjevati, še naprej ostaja ta storitev namenjena starejšim od 65 let, s 
stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki nimajo možnosti do lastnega prevoza 
ali s strani druge osebe. Prevozi so namenjeni za naslednje potrebe: za obisk zdravnika, 
lekarne, javnih ustanov, trgovine, prevozov na pokopališče, do dnevnih centrov za 
starejše in drugih medgeneracijskih središč oziroma programov za starejše in tudi za 
druge nujne storitve potrebne za ohranjanje zdravja.  
 V nadaljevanju odlok določa, tako kot vsi sorodni odloki, kaj so upravičeni stroški, 
kako se dodeljujejo sredstva, merila za izbor prijavljenega programa, pogodba in kako se 
financirajo sredstva na tem področju.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ravno danes sva se s podžupanjo Damjano Pavlica srečala s prostovoljci in moram reči, 
da smo bili zelo zadovoljni in pozitivno navdahnjeni z vzdušjem v tej ekipi.  
 Besedo dajem predsednici odbora za socialno varstvo in zdravstvo, svetnici Vidi 
Škrlj. 
 
Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor je obravnaval navedeni odlok, nanj nima pripomb in predlaga mestnemu svetu 
sprejem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni razpravljavcev.  
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 Na glasovanje dajem predlog Sklepa, da se sprejme Odlok o sofinanciranju 
izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica, v prvi 
obravnavi. 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, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda. 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini 
Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam ponovno vodji oddelka za družbene dejavnosti. Prosim. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Predlog sklepa določa nove cene predšolske vzgoje za javne vrtce v naši občini in 
opredeljuje tudi druge pogoje za delovanje javnih vrtcev. Področna zakonodaja je precej 
natančna oziroma zelo natančno določa, na katerih podlagah se sprejemajo cene vrtcev, 
pod katerimi pogoji, kako se spreminjajo in podobno. Elementi za oblikovanje cen 
programov vrtcev so stroški dela, stroški materiala in storitev in stroški živil.  
 Predlagano je povišanje cen s tem predlogom sklepa, in sicer se predlogi cen 
povečujejo zaradi povišanja stroškov dela, in sicer zaradi napredovanj v plačne razrede, 
napredovanj v nazive, povišanje minimalne plače in pa zaradi začetka izplačevanja redne 
delovne uspešnosti. Cene se povprečno povišujejo za 6,58% odvisno od starostnega 
obdobja oddelkov, to imate v gradivu natančno obrazloženo, torej za 9,4 % se povečuje 
ceno v oddelkih 1 do 3 let, 7,8% v oddelkih 3 do 4 leta in kombiniranih oddelkih, 7,3 % v 
oddelkih 3 do 6, 4 do 6 in 5 do 6 in pa 1,8 % v razvojnem oddelku. 
 Predlagamo, da tako kot do sedaj se določi enotno ceno za enake programe, ki 
velja potem za vse vrtce kot osnova za plačilo staršev, torej določi se najnižja ekonomska 
cena posameznega programa, kar pomeni, da se potem cene v različnih vrtcih na 
območju mestne občine glede na posamezen kraj ne razlikujejo. Ohranjamo dodatne 
olajšave pri plačilih staršev pod pogojem, da imajo seveda poravnane vse obveznosti do 
vrtca, to sta financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni in pa financiranje 
začasnega izpisa v poletnih mesecih. Ostali pogoji pa se bistveno ne razlikujejo v 
primerjavi z dosedanjim sklepom.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Najprej dajem besedo odboru za kulturo, šolstvo in šport, in sicer svetnici Aleksandri 
Fortin, ki pravzaprav nadomešča predsednika, če sem prav razumel. Torej imate besedo. 
 
Aleksandra Fortin, namestnica predsednika odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor ni imel pripomb in predlaga sprejem.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo, svetnica Vida Škrlj. 
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Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor je imel eno pripombo. Tu bi rada svetnike opozorila, da ste prejeli zapisnik odbora, 
v katerem je naveden sklep. Ga bom prebrala: «Odbor za socialno varstvo in zdravstvo 
predlaga, da se prvi odstavek 12. točke predloga Sklepa o določitvi cen programov v 
javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih spremeni tako, da se 
glasi: Javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica v prvih petih dneh meseca aprila pridobijo 
od staršev podatke o potrebah, o začetku in koncu izvajanja programa za naslednje 
šolsko leto. Vrtec je dolžan začeti oziroma končati poslovni čas v posamezni enoti vrtca v 
terminu, določenem na osnovi najmanj ene pisno izražene potrebe staršev otrok v enoti 
vrtca z enim oddelkom, ob pogoju, da v navedenem terminu starši tudi dejansko pripeljejo  
oziroma odpeljejo otroka v oziroma iz vrtca. V enoti vrtca z več oddelki se mora število 
izraženih potreb sorazmerno povečati. V Centralnem vrtcu se lahko glede na potrebe 
staršev iz vseh vrtčevskih okolišev Vrtca Nova Gorica določi daljši poslovni čas enote.« 
 Tu gre za spremembo, da je sedaj dovolj ena pisno izražena potreba staršev, 
doslej smo imeli ureditev, da so potrebovali dve pisni zahtevi in to je problem manjših 
vrtcev, zato smo predlagali takšno spremembo. Torej, da se ugodi staršem tudi, če gre za 
eno pisno izraženo potrebo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Vodja oddelka prosim, da se opredelite do tega problema. 
 
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Predlog glede poslovnih časov v 12. točki je pripravljen v sodelovanju z vrtci zato, ker oni 
pač najbolj vedo, kako konkretno dnevno poteka delo v vrtcih. Zagotovo je smiselno, da 
je to nekako enotno določeno, da je poenoteno po vseh vrtcih v Novi Gorici, je pa  
odločitev ustanovitelja konkretno kako naj bodo ti poslovni časi. Smo pa tudi preračunali, 
kaj nam ti poslovni časi finančno pomenijo, saj bi se nekoliko stroški zaradi tega povišali. 
Vzeli smo povprečje, da se na primer vrtci odprejo pol ure prej kot do sedaj in zaključijo 
svoj poslovni čas pol ure kasneje kot sedaj in bi to zneslo nekje 3.000,00 EUR več na 
mesec, kar se potem še razdeli glede na financiranje staršev, občine in ostalih 
financerjev.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Harej, imate besedo. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Sprašujem, če je res potrebno, da so to dodatni stroški, če zaključijo ob 4. ali ob 4.15 
popoldne, to je 15 minut razlike, ne vem. Tista uslužbenka, ki počaka potem do 4.15, do 
4.30 pride potem ob 9.00 ali pa ob 8.30 uri, tistih 15 minut ne vem, zakaj se mora to 
nujno podražiti, predvsem tam kjer so večji kolektivi. Kjer so majhni vrtci recimo, da 
razumem. Če sta samo dve in se to ne da. Že itak je vsak oddelek sestavljen iz dveh 
uslužbenk, se pravi ta, ki vodi program, se pravi vodja oddelka, plus ima eno pomočnico 
oziroma eno negovalko. Tako, da res ne vidim potrebe in težko razumem, da to stane 
3.000,00 EUR na mesec več na oddelek.  
 
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Ta strošek je preračunan na vse vrtce, na vse enote vrtcev v občini, ne na en oddelek.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Nadaljujemo razpravo. Besedo ima svetnica Petra Kokoravec. 
 
Svetnica Petra Kokoravec: 
Sama sem že na prejšnji seji izpostavila to težavo urnikov v vrtcu in se tudi ne morem v 
celoti strinjati s tem izračunom, pač stroška, ki bi bil, ker pravzaprav dejansko ne vemo, 
koliko bi se ta čas podaljšal. Verjamem, da naj bi bil tam kjer so večje enote z več oddelki 
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najbrž urnik bistveno drugačen. V teh manjših enotah gre pa po moje za podaljšanje, 
kakor je bilo rečeno od 15 minut do pol ure.  
 Mislim pa, da bi s tem sploh v manjših vrtcih omogočili staršem boljšo dostopnost, 
da pač lahko vključujejo otroka v vrtec v domačem kraju, ne pa, da ga morajo vključevati 
tam, kjer vedo, da bo večja verjetnost za daljši urnik. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če ni več prijavljenih na razpravo, sprašujem vodjo oddelka, ali ima še kaj za dodati. 
 
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Mislim, da sem vse pojasnila. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Torej predlog, ki ga je sprejel odbor za socialno varstvo in zdravstvo in ga vložil kot 
amandma, bomo najprej obravnavali oziroma glasovali. Naj še enkrat opozorim, kot je že 
opozoril svetnik Harej, da bo to imelo proračunski učinek. Se pravi, da bo mogoče 
uresničljiv ta sklep, če bo sprejet, samo po tem, ko bomo v proračunu zagotovili sredstva 
za to.  
 Ali imate postopkovni predlog? Prosim. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Ali bi bilo možno tako, kot je šlo v mojem razmišljanju, da bi ravnatelji šol prerazporedili 
svoje zaposlene zato, da tista, ki potegne in poskrbi za varstvo otrok v vrtcu, se pravi to je 
ena oseba za cel vrtec, zategne do 16.15 oziroma do 16.30, da pride pač kasneje v 
službo in to ne pomeni nič podražitve za sam proračun mestne občine. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj je to bila najbrž replika na izvajanje kolegice, ker sem razumel, da še vedno 
vsebinsko razpravljate. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Da, v bistvu niti ni potrebe, da je, če je taka usmeritev mestne občine, da ravnatelji šol in 
vrtcev poskrbijo za interno prerazporeditev svojih zaposlenih, ne vidim … 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Saj smo razumeli že iz prvega vašega izvajanja. Ali morda želite še kaj pojasniti? 
 
mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti: 
Kot sem rekla, je na področju predšolske vzgoje zakonodaja zelo, zelo striktna, zelo jasni 
točni normativi, ki tudi povejo, koliko časa mora biti v posameznem oddelku prisoten 
vzgojitelj, koliko pomočnik vzgojitelja, kako poteka ta sočasnost obeh in tako dalje. Mi 
smo te preračune pridobili od Vrtca Nova Gorica, kjer je vzeto neko povprečje. Kot sem 
rekla, če bi se odpiralo pol ure prej, pol ure kasneje zapiralo in preračun na vse enote v 
vseh vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znese ta strošek. Da bi pa kar nekdo 
podaljševal… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadeve so zelo jasne.  
 Najprej glasujemo o predlogu odbora za socialno varstvo in zdravstvo. 
Moram ga še enkrat prebrati zato, da bo vsem jasno, o čem glasujemo. »Javni vrtci 
v Mestni občini Nova Gorica v prvih petih dneh meseca aprila pridobijo od staršev 
podatke o potrebah, o začetku in koncu izvajanja programa za naslednje šolsko 
leto. Vrtec je dolžan začeti oziroma končati poslovni čas v posamezni enoti vrtca v 
terminu, določenem na osnovi najmanj ene pisno izražene potrebe staršev otrok v 
enoti vrtca z enim oddelkom, ob pogoju, da v navedenem terminu starši tudi 
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dejansko pripeljejo  oziroma odpeljejo otroka v oziroma iz vrtca. V enoti vrtca z več 
oddelki se mora število izraženih potreb sorazmerno povečati. V Centralnem vrtcu 
se lahko glede na potrebe staršev iz vseh vrtčevskih okolišev Vrtca Nova Gorica 
določi daljši poslovni čas enote.« Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 24 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, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Valter Vodopivec, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
Predlog je bil sprejet. 
 
Sedaj glasujemo o Sklepu o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini 
Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih, s sprejeto spremembo. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 23 glasovalo za, 1 proti. 
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, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Marjan 
Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
PROTI je glasoval: Marko Rusjan. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 13. točko. 
 
 
 
13. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o seznanitvi z Informacijo o aktivnostih za vzpostavitev 
prilagojenega programa za predšolske otroke pod okriljem OŠ Kozara Nova 
Gorica 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ponovno predajam besedo magistri Marinki Saksida. Prosim. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Na julijski seji mestnega sveta ste obravnavali tudi vzpostavitev razvojnega oddelka za 
predšolske otroke pod okriljem Vrtca Nova Gorica in takrat se je sprejemalo tudi ceno 
tega oddelka. Je pa bil takrat tudi sprejet sklep, da nalagate občinski upravi, da se 
nadaljujejo aktivnosti za vzpostavitev tega programa pod okriljem Osnovne šole Kozara 
Nova Gorica, ki se bo izvajal v prostorih Vrtca Nova Gorica, kot je bilo tudi ves čas 
mišljeno.  
 Do vzpostavitve tega vrtca pod okriljem Osnovne šole Kozara ni prišlo takrat, ker 
je bilo naknadno ugotovljeno, da predvideni prostor ne ustreza prostorskim normativom 
za izvajanje tovrstnega programa. V tem času smo pridobili izhodišča za projektno 
nalogo, ki jih je pripravil Vrtec Nova Gorica, in sicer z namenom proučitve možnosti 
dozidave enote  Centralni vrtec ter adaptacije enote Centralni vrtec in enote Mojca.  
 V občinski upravi smo ta izhodišča pregledali in možna je realizacija vzpostavitve 
razvojnega oddelka v Vrtcu Nova Gorica v dveh variantah. Ena je, da se preuredijo 
prostori v obstoječi stavbi Centralnega vrtca. V tem primeru bi sicer ostali brez dveh 
igralnic za redne oddelke vrtca. Ta investicija pa bi sicer znašala nekje 200.000,00 EUR. 
 Druga možnost je, da se izvede dozidava vrtca v območju med objektoma 
Centralnega vrtca in enoto Mojca, to sta vrtca, ki sta v bistvu samo fizično ločena oziroma 
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nista povezana. V tem primeru bi gradnja obsegala objekt, ki bi zagotovil umestitev pisarn 
uprave vrtca, ki je sedaj čez cesto v bistvu v stanovanjskem bloku in razvojnega oddelka 
v ta isti objekt, hkrati pa bi lahko tudi povezali enoti obeh vrtcev ter bi proučili še možnost 
pokritega dostopa do telovadnice vrtca. Potrebno bi bilo tudi izvesti določene posege v 
enoti Mojca, smiselno bi bilo urediti večnamenski prostor za druženje, za razne aktivnosti 
otrok in celotna ta investicija bi pa znašala preko 700.000,00 EUR okvirno, za 
natančnejšo oceno bi bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Za katerokoli 
varianto bi se odločili, je  potrebno za to zagotoviti finančna sredstva z rebalansom 
proračuna.  
 Naj se ob tej priložnosti res še enkrat zahvalim za podporo o vzpostavitvi 
razvojnega oddelka pod okriljem Vrtca Nova Gorica, ker ta sedaj deluje. Tudi vse 
sodelujoče strokovne službe so potrdile, da je bilo to nujno potrebno. Ta oddelek trenutno 
obiskujejo štirje otroci s posebnimi potrebami, tako, da prostor je še za dva in si moramo 
prizadevati, da vzpostavimo še dodaten oddelek tovrstnega programa.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima kolegica Aleksandra Fortin v imenu odbora za kulturo, šolstvo in šport. 
 
Aleksandra Fortin, namestnica predsednika odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor ni imel pripomb in predlaga sprejem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo, svetnica Vida Škrlj. 
 
Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Tudi naš odbor se je seznanil s to informacijo, nima pripomb in predlaga sprejem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo in ugotavljam, da ni razpravljavcev.  
 Zato prehajamo na glasovanje o Sklepu o seznanitvi z Informacijo o aktivnostih za 
vzpostavitev prilagojenega programa za predšolske otroke pod okriljem OŠ Kozara Nova 
Gorica, kot je predlagano. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Petra Kokoravec, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem prehajamo na točko 14. 
 
 
 
14. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa  o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova 
Gorica za leto 2021 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Tudi to točko zagovarja magistra Marinka Saksida, prosim. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
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Zakon o športu določa, da izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni določi 
občinski svet. Z letnim programom športa na lokalni ravni pa se določijo programi in 
področje športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih 
sredstev, ki se v proračunu zagotavljajo za ta namen. Naš občinski Odlok o 
sofinanciranju programov in področij letnega programa športa pa še dodatno določa, da 
se ta letni program pripravi v sodelovanju z Javnim zavodom za šport in Strateško 
skupino za šport in športni turizem, to je županova delovna skupina, ter po predhodnem 
mnenju Športne zveze Nova Gorica. Vse to je bilo pridobljeno, tako, da je pred vami 
usklajen predlog Letnega programa športa za leto 2021. Ta letni program določa 
programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrste dejavnosti ter potrebna 
sredstva za izvedbo programov. Ta sprejeti Letni program športa je tudi osnova za javni 
razpis za naslednje leto.  
 V primerjavi s preteklimi leti se predlagani program za leto 2021 bistveno ne 
spreminja. Še vedno je namenjen čim širšemu krogu ljudi, predvsem otrokom in mladini 
in zato se njim namenja še prav posebna pozornost. Tako, da letošnji predlog 
predvideva, da se dve tretjini sredstev nameni otrokom in mladostnikom, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, gre za tako imenovane športne šole. Prav tako pa se še 
vedno namenjajo sredstva tudi za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, ki se s 
športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno, invalidom, starejšim in ostalim.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima predstavnica odbora za kulturo, šolstvo in šport. Aleksandra Fortin, prosim. 
 
Aleksandra Fortin, namestnica predsednika odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor ni imel pripomb in predlaga sprejem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo o predlogu sklepa. Besedo predajam svetniku Fišerju. 
 
Svetnik Gabrijel Fišer: 
Povedal bi, da bom ta Letni program športa podprl. Bi pa vseeno dodal, da računam na 
to, da bodo vpletene strani kmalu zaključile s pripravo sprememb, ki so bile v bistvu 
napovedane že za letošnje leto, ker je letni program vključno z razporeditvijo sredstev v 
bistvu enak že vrsto let in nestrpno pričakujem strategijo športa v letu 2021 z bolj 
dodelano razporeditvijo.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če nihče ne želi več razpravljati, potem zaključujem razpravo.  
 Predlagam, da sprejmemo Sklep o sprejemu Letnega programa športa v 
Mestni občini Nova Gorica za leto 2021, v predloženem besedilu. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda. 
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15. točka dnevnega reda  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju in 
urejanju mestne tržnice v Novi Gorici (hitri postopek) 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam Martini Remec Pečenko, vodji oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. 
 
Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
V veljavnem odloku o upravljanju tržnice predlagamo nekaj sprememb. Prva je ta, da 
želimo v času izrednih razmer, kot je sedaj epidemija, omogočiti prodajo na tržnici tudi 
pravnim osebam, ki se same ne ukvarjajo s kmetijsko pridelavo, pač pa prodajajo 
kmetijske pridelke kmetov iz Goriške statistične regije. S tem želimo posredno pomagati 
tem kmetom, ki jim na primer zaradi zaprtja šol, vrtcev, ostajajo neki viški hrane, da bi 
lahko lažje prodali svoje pridelke. Pravne osebe, ki se jim omogoča tako prodajo, morajo 
biti ustanovljene v skladu s predpisi o socialnem podjetništvu, nevladnih organizacijah ali 
predpisi o zadrugah.  
 Poleg tega predlagamo, da se odlok dopolni z določilom, da imajo pri prodaji 
prednost kmetovalci, ki sami pridelujejo pridelke oziroma pravne osebe, ki se ukvarjajo s 
kmetijsko pridelavo.  
 Tretjič. Ker veljavni odlok ni imel določb glede prepovedanih ravnanj, nadzora in 
sankcij, predlagamo, da se dopolni s tistimi prepovedanimi ravnanji, ki se zaznavajo kot 
problem, ukrepanje pa do sedaj ni bilo možno, ker to ni bilo opredeljeno.  
 Glede na trenutne razmere predlagamo mestnemu svetu, da odlok sprejme po 
hitrem postopku in da je uveljavitev odloka naslednji dan po objavi.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim še odbor za gospodarstvo, da poroča, kaj so sklenili. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je o odloku razpravljal, nismo imeli pripomb in predlagamo 
mestnemu svetu, da se ga sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo in besedo ima svetnik Valter Vodopivec. Prosim.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam samo eno vprašanje. Če sem prav razumel, se bo sedaj po novem dovolilo 
prodajati na tržnici tudi posrednikom, če rečemo z eno domačo besedo, zaradi težke 
situacije v tem trenutku. Ali bo ta odločitev veljala tudi, ko korone ne bo več?  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim za pojasnilo. 
 
Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
Ne, samo v času izrednih razmer. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
V kolikor ne želi več nihče razpravljati, zaključujem razpravo.  
 To je hitri postopek za razliko skrajšanega postopka. Omogočeni so tudi 
amandmaji v razpravi. Glasovali smo na začetku, da bo to hitri postopek. Torej imate 
možnost tudi podati amandma in vidim, da ni tega interesa, zato zaključujem razpravo. 
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 Predlagam, da sprejmemo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici, v predloženem besedilu. 
Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 16. 
 
 
 
16. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembi Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na 
območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19 (prva 
obravnava) 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalki Tatjani Gregorčič, vodji službe za gospodarstvo, kmetijstvo 
in turizem. Prosim. 
 
Poročevalka: Tatjana Gregorčič, vodja službe za gospodarstvo, kmetijstvo in 
turizem 
Po obstoječem Odloku o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova 
Gorica zaradi posledic epidemije COVID-19, predlagamo eno manjšo tehnično 
spremembo, in sicer, da se v tretji alineji v 5. členu namesto »Odlokom o prepovedi 
ponujanja blaga in storitev potrošnikom«, nadomesti z besedilom »z veljavnim predpisom 
o začasni prepovedi prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji«.  
 Razlog za ta predlog je v tem, da na julijski seji, ko smo sprejemali ta odlok, se je 
ta odlok o prepovedi prodajanja blaga in storitev nanašal na to obdobje od 13. marca do 
31. maja in vsi ti gostinci, ki so imeli v tem obdobju zaprto poslovanje, so bili z javnim 
razpisom upravičeni do plačila odškodnine za uporabo javnih površin.  
 Ker smo sedaj že v drugi fazi epidemije, se ta odlok ne uporablja za ta namen in 
zato bomo to spremenili z veljavnim predpisom o prepovedi prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji. To pomeni, da bomo lahko, ko bo konec te jesenske 
epidemije, zopet objavili razpis in bodo potem lahko vsi ti gostinci, ki so imeli v tem 
obdobju zaprto poslovanje in niso mogli uporabljati letnih vrtov, upravičeni do 
sofinanciranja plačila uporabe odškodnin za javne površine.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za gospodarstvo je to obravnaval. Svetnica Pavlica, prosim za poročilo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Mi smo ta odlok obravnavali in nismo imeli pripomb. Predlagamo mestnemu svetu, da ga 
sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.  
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 Dajem na glasovanje Sklep v prvi obravnavi. Sprejme se Odlok o spremembi 
Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica 
zaradi epidemije COVID-19 - prva obravnava. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ker ni bilo nobenih pripomb, prosim svetnik Kogovšek, imate proceduralni predlog. 
 
Svetnik Sašo Kogovšek: 
Glede na to, da ni bilo pripomb, da je bilo prvo branje in da gre za neke majhne 
spremembe, bi predlagal, da tudi to prekvalificiramo v drugo obravnavo, tako, da bi 
sprejeli odlok tudi v drugi obravnavi na današnji seji.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besede ste mi vzeli iz ust, kot se temu reče. Sprejemam proceduralni predlog.  
 Dajem na glasovanje prekvalifikacijo, za katero je potrebnih 17 glasov. 
Glasovanje teče. Torej glasujemo o prekvalifikaciji v drugo obravnavo. 
  
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
Predlog je bil sprejet.  
 
Odpiram razpravo. Ni razpravljavcev.  

Dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembi Odloka o ukrepih pomoči 
gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19, 
v predloženem besedilu. Glasovanje teče.  
 
Od 28 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, 
Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Valter 
Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 17. 
 
 
 
17. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne 
občine Nova Gorica (prva obravnava) 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalcu Urošu Jakinu z oddelka za okolje, prostor in javno 
infrastrukturo. Uroš, prosim. 
 
Poročevalec: Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine 
S tem odlokom želimo spremeniti Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
celotno območje Mestne občine Nova Gorica. Ta odlok je podlaga za odmero 
komunalnega prispevka.  
 S to spremembo pa želimo v 17. členu dodati nove oprostitve za plačilo 
komunalnega prispevka, nanašajo pa se na gradnjo neprofitnih stanovanj in na gradnjo 
posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina. Ti objekti 
naj bi bili oproščeni komunalnega prispevka v 100 % znesku.  
 Predlagamo, da se odlok sprejme v prvem branju.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima predsednik odbora za prostor, svetnik Manojlović. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
O tem je razpravljal tudi odbor za prostor in predlaga mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še odbor za gospodarstvo, svetnica Pavlica. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Tudi mi smo obravnavali in nismo imeli pripomb. Predlagamo mestnemu svetu, da 
sprejme odlok. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Besedo ima svetnik Kosmačin, prosim. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Ne vem, zgleda, da sem najstarejši, ampak nisem. Mestna občina je to že imela pred leti 
in potem smo imeli razlog, da smo to ukinili zaradi tega, ker smo smatrali, da je to iz žepa 
v žep in to lastnega. Ne vem, zakaj bi sedaj posploševali stvar, ker prej se je pač 
oprostilo konkretnega investitorja z določenim programom in namenom investicije. Zakaj 
bi sedaj to posploševali, ker smo že pred desetimi, dvanajstimi leti ugotovili, da je to 
slabo. Ne razumem tega predloga. Ne vem, od kod je prišla ta pobuda. Zakaj je bilo slabo 
to, da smo enkrat ukinili in potem rekli, da bomo od primera do primera in sedaj nazaj 
posplošitev.  
 Prosim, če mi to razložiš.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim, če lahko na kratko obrazložiš. 
 
Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Drži, da je ta oprostitev že bila, in sicer v odloku, ki je veljal še pred trenutno veljavnim. Je 
pa tako, da ta oprostitev izhaja iz Zakona o urejanju prostora, ki dovoljuje oprostitev 
neprofitnih stanovanj, ne dovoljuje pa, da bi oprostili točno določen subjekt, če je bilo to 
mišljeno s tem vprašanjem. Tako, da je sama zakonodaja napisana tako, da ne smemo 
delati razlik med posameznimi subjekti, ampak lahko oprostimo samo določene vrste 
gradnje ne glede na to, kdo je potem investitor.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Kosmačin. 
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Svetnik Anton Kosmačin: 
Zgleda, da niste razumeli mojega vprašanja. Mi smo to imeli in zakaj to ne velja več, 
zakaj to ni več dobro. Vem, da je zakonska podlaga, normalno da je, ker drugače 
verjetno ne bi predlagal, čeprav določene stvari predlagate, ki nimajo zakonske podlage.  
Pustimo. Sprašujem, zakaj je sedaj to po dvanajstih letih postalo slabo. Mi smo točno 
imeli prej sicer malo manj razširjeno, kakor je sedaj, sedaj pa še bolj razširjate oziroma 
daste eno pavšalno oceno, da je nekdo oproščen. Mi lahko na vsakem mestnem svetu 
obravnavamo, ne vem, če se bo zgodilo, da bo to pet primerov. Saj pride lahko vsak 
primer posebej na mestni svet, se ga oprosti in je to konec. Zakaj razširiti to tako široko, 
to sam ne razumem.  
 Zato mi razložite vzrok, kaj vas je pripeljalo do tega, da ste sploh v tej smeri 
razmišljali. Po moje ni nobene potrebe razmišljati v to smer, kaj šele predlagati. Na to mi 
odgovorite, prosim. Da imate zakonsko podlago, pa verjamem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Bomo pustili še replike in boste potem odgovorili skupaj. Prosim, svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Mislim, da moj kolega Anton Kosmačin ne vidi ene težave, ki se je pojavljala prej. 
Namreč, če je vsakokrat odločal mestni svet, ali bo neko investicijo, nekega investitorja 
oprostil plačila komunalnega prispevka ali ne, je lahko prihajalo do diskriminacije, da tako 
rečem. Enemu investitorju so oprostili, drugemu ne.  
 Zato je potrebno v odloku deklarativno določiti, kdo je oproščen plačila 
komunalnega prispevka, ne glede na to na kakšen način, ali pa kdo je pobudnik, ali pa 
vlagatelj za gradbeno dovoljenje. V tem je ves point te spremembe. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Podpiram predlog dopolnitve odloka, ampak mislim, da bi ga lahko še malo bolj dopolnili. 
Sedaj že prvo kot vprašanje, tu govori ta predlog, da samo, ko je investitor občina. Zakon 
omogoča tudi, da lahko delno ali pa v celoti oprostimo plačilo komunalnega prispevka 
tudi, ko je investitor država. Zakaj to govorim? Morda bi pa država, če bi delno, ne 
govorim v celoti, pač to bo morala občinska uprava še enkrat analizirati, morda prej dobili 
kakšno investicijo v občini s strani države. To je prvi pomislek, ki ga imam.  
 Drugič. Sam bi bil pa še bolj drzen in bi pristopil do pomoči gospodarstvu in morda 
tudi v skladu z zakonodajo, ki to omogoča, delno oprostil plačilo komunalnega prispevka 
za določene investicije, tako kot imajo oprostitev že nekatere občine v Sloveniji, recimo  
za poslovno upravne stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti, industrijske stavbe in 
skladišča. Tako, da mislim, da bi tudi to bil en signal, da bi morda novi investitorji prišli 
tudi v Mestno občino Nova Gorica.  
 Tako, da predlagam, da občinska uprava še enkrat to prouči. Nočem s tem, da bi 
posegli, da bi preveč osiromašili občinski proračun, konec koncev je to naš prihodek, 
ampak dajmo roke oziroma odprimo se investitorjem tudi z neko določeno oprostitvijo 
plačila komunalnega prispevka.  
 Toliko za enkrat, verjetno pa več v drugem branju.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Če sem prav razumel predlog, je to kar je sedaj izvajal svetnik Markočič, upoštevano v 
tem dopolnilu. 
 
Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine:  
Ne, to dopolnilo se nanaša samo na neprofitna stanovanja, ne glede na to, kdo je njihov 
investitor, ali občinski stanovanjski sklad, ali občina sama, ali državni sklad in na stavbe, 



  

31 

ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina. S tem, da te stavbe morajo biti 
namenjene za izobraževanje, znanstveno raziskovalna dela, zdravstvo, muzeje, 
knjižnice, gasilske domove in tako naprej. S to spremembo odloka bi oprostili plačilo te 
gradnje, te vrste stavb v celoti.  
 Zakon res dopušča to možnost, da se oprosti tudi ostale, mislim, da piše prav 
ostale ne-stanovanjske stavbe, vendar menim, da je pa tu za opozoriti, da vse te 
oprostitve mora občina v občinskem proračunu nadomestiti iz nekih drugih virov. Se 
pravi, da to predstavlja najprej izpad prihodkov iz naslova obračunanega komunalnega 
prispevka, poleg tega je pa treba zagotoviti iz nekih drugih občinskih virov znesek v enaki 
višini, kot je bila oprostitev, ki mora biti potem namenjena za komunalno opremljanje. 
Tako, da več teh oprostitev, večji pritisk bi bil na občinski proračun, zato smo se za enkrat 
odločili samo za te oprostitve, ki so se nam zdele tudi v tem trenutku najbolj nujne. 
 Če bi pa še na prejšnje vprašanje mogoče odgovoril, zakaj je tako široko 
določeno. Zato, ker zakon določa, da mora biti tako. Ne dopušča možnosti, da bi rekli, da 
podjetje A gradi neprofitna stanovanja, ga opravičimo, podjetje B gradi neprofitna 
stanovanja, ga ne opravičimo. Tega ni. Zato je tudi tako napisano. Če je to zadosten 
odgovor… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Da. Hvala. Če sem tu prav razumel, konkreten predlog svetnika Markočiča gre za 
oprostitev zasebnega investitorja v neprofitna stanovanja.  
 
Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Ne. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Se opravičujem. Lahko prosim še enkrat svetnik Markočič, samo zato, da nam bo jasno, 
kaj predlagate, ker bi sicer šli v drugo branje, če je kaj takega, pa ne bi šli v drugo branje. 
Kaj konkretno ste mislili. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Razpravljal sem tako, da verjetno kar v drugo branje ne moremo iti. Kot prvo sem 
izpostavil, da trenuten predlog odloka je, da se oprosti plačilo komunalnega prispevka, ki 
ga imamo danes v obravnavi, samo, ko je investitor občina. Zakon omogoča, da lahko 
tudi delno, ali pa se v celoti oprosti plačila tega komunalnega prispevka tudi, če je 
investitor država. Bom še nadaljeval. To je ena izmed možnosti, ko sem opozoril, če bi 
nek procent oprostili tudi komunalnega prispevka, ko je investitor država in bi morda prej 
s strani države dobili kakšno investicijo za našo občino. To je prvi del. 
 Drugi del pa govori v drugem odstavku 227. člena, da občina, ko predpiše delno 
ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, 
tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne stanovanjskih stavb po predpisih, o uvedbi in 
uporabi enotne klasifikacije vrste objektov. To je pa tisti drugi del, ko sem govoril, da 
imajo nekatere občine, ko z delno oprostitvijo plačila komunalnega prispevka morda tudi 
vabijo dodatne investitorje v občino.  
 Zato pravim, da bi bilo prav, če bi lahko občinska uprava to proučila, do kake 
višine, ali da, ali ne in to je moja pobuda v tej smeri, da ne bi danes to sprejeli, ampak, da 
se še enkrat prouči te predloge, ki sem jih sedaj dal. Se pravi, dve vezani pač na 
investicije, če investira država in drugo, ali smo sposobni še gospodarstvu priti na pomoč, 
ko investirajo v naši občini, da mu delno oprostimo plačilo komunalnega prispevka.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Valter Vodopivec, imate besedo.  
 
Svetnik Valter Vodopivec: 



  

32 

Mislim, da predlog kolega Markočiča tako razširja to vprašanje, da osebno predlagam, da 
se pelje naprej ta predlog odloka, ki ga imamo na mizi, ali pa ta predlog danes in se o 
vseh pobudah, ali pa drugih spremembah, ki so resnično široke in potegnejo za seboj tudi 
določena finančna sredstva v proračunu, da se pač pripravi v miru nek predlog, v kolikor 
bo občinska uprava ugotovila, da je to sploh možno in pridemo s tistim predlogom na eno 
izmed naslednjih sej.  
 Tako, da bi predlagal, če lahko svoj predlog poda kot dodaten sklep k tej 
spremembi odloka, če ste me razumeli. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Kosmačin, imate repliko.  
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Da.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na izvajanje svetnika Vodopivca. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Saj se ne bom več oglasil, ker zgleda, da me ne razumete.  
 Mi smo tak podoben odlok že imeli in smo ga ukinili ter imamo sedaj samo 17. 
člen, in sicer samo eno vrstico, prej jih je imel pa več. Moje vprašanje gospodu Urošu, ali 
pa vam, župan, zakaj je prišlo do te pobude sploh. Kje ni funkcioniralo to, kar je do sedaj 
po moje funkcioniralo in druga stvar je, da vsi govorite neki pavšal. Gospod Markočič, ne 
vem, da bi šli na roko enemu investitorju, drugemu, tretjemu, četrtemu, kar nimam nič 
proti, da se gre, ampak je treba vsak primer razdelati in analizirati posebej, ne pa odpreti 
fronto, da mi zapremo največjo pipo na prihodkovni strani. To je največja pipa, ki jo 
imamo mi na prihodkovni strani in mi jo s tem zapremo 100%. Gospa Vida, dohodnina je 
druga stvar. Govorimo, da izven davčnih prihodov je to največja pipa. Ker občina z 
drugim ne trguje kot z ozemljem, z zemljišči, ki ga ima oziroma, da odpre prostor in da 
pripelje potem ljudi, investitorje ali karkoli potem v občino. To je največja pipa izven 
davčnih prihodkov. In odpremo na široko, da se bo s tem spet manipuliralo, da ne rečem, 
kaj se bo vse dogajalo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj bom tu kar sam podal odgovor. Ne poznam razlogov in vsebine razprave izpred 
dvanajstih let.  
 Ta predlog je prišel na dnevni red kot neka elaborirana različica predloga 
Stanovanjskega sklada, ki se opira na to, da ni smiselno, da občina za neprofitna 
stanovanja po eni strani računa Stanovanjskemu skladu komunalni prispevek, po drugi 
strani mora ta Stanovanjski sklad financirati. To je bilo izvorno izhodišče za ta predlog, 
potem smo pa rekli, razširimo zadeve tudi na zasebne investitorje, ker smo ugotovili, da 
je prav, da spodbujamo gradnjo neprofitnih stanovanj. 
 To se pravi, da se celotna pobuda spremembe tega odloka vrti v polju spodbude 
izgradnje neprofitnih stanovanj. Zato tudi predlog kolega Markočiča presega ta vsebinski 
obseg. Spodbujam vas, da daste ta dodaten sklep zato, da odpremo širšo razpravo o 
spremembi tega odloka, vendar, da se danes omejimo samo na to polje neprofitnih 
stanovanj.  
 Medtem pa dajem besedo še svetniku Hareju. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Sedaj, ko vas poslušam, mi je vedno manj jasno, ne vedno več, žal.  
 Cilji, ki jih želimo doseči s sprejemom spremembe odloka. Tu jasno navaja, da gre 
za gradnjo stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in samo občina 
oziroma, če sedaj, ko poslušam, bi lahko razširili na državo. Sedaj pa ste, gospod župan, 
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rekel, da želite privabiti tudi druge investitorje. Iz tega odloka to ne izhaja, da mi odpiramo 
sedaj tudi možnost, da bi privabili druge investitorje in tudi v tem cilju je jasno izraženo, 
da so objekti namenjeni za izobraževanje, znanstveno in raziskovalno delo, zdravstvo, 
muzeje, knjižnice, tu je vse v redu, gasilske domove, tu je itak vse javno, vse občinsko, 
za šport tudi, malo me čudi tu opravljanje obredov. Sprašujem, ali bomo sedaj mi kot 
občina investirali v kakšne prostore za opravljanje obredov. Piše v drugi točki 
obrazložitve: Cilji, ki jih želimo doseči s sprejemom spremembe odloka.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo, da pojasnite kako je s tem zasebnim investitorjem v neprofitna 
stanovanja. Prosim. 
 
Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Dejansko se oprostitev nanaša na dve področji, eno je gradnja neprofitnih stanovanj, 
drugo je pa to, kar ste prebrali iz obrazložitve na vse te vrste objektov. To je dejansko 
dikcija, ki jo določa Zakon o urejanju prostora. Pri neprofitnih stanovanjih gre za to, da jih 
lahko gradi država, občina, občinski sklad, ali pa tudi kakšna druga neprofitna 
stanovanjska organizacija, ki bi bil nek zasebni investitor, ampak mora biti vpisan v 
registru teh neprofitnih organizacij, ki se ukvarjajo z gradnjo neprofitnih stanovanj. To so 
mišljeni kot tisti ostali zasebni investitorji, ki bi se lahko pojavili.  
 To omogoča Stanovanjski zakon, to izhaja vse iz Stanovanjskega zakona in iz 
ZUreP-a. Glede pa teh vrst objektov oziroma njihovega namena, to izhaja tudi iz ZUreP-
a. ZUreP omogoča za vse te namene, za vse te vrste stavb pri katerih je investitor 
občina, da so lahko oproščeni komunalnega prispevka. To sedaj ne pomeni, da bo 
občina gradila cerkve, ampak, če bi se pojavila ta možnost, jo zakon dovoljuje in mi smo 
to iz zakona prenesli oziroma želimo prenesti tudi v naš odlok. Lahko pa to tudi brišemo 
ven.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Egon Dolenc. 
 
Svetnik Egon Dolenc: 
Dejstvo je, da v tej razlagi sedaj razberem, da bomo omogočili dejansko tudi zasebnikom, 
da gradijo neprofitna stanovanja in ti bodo oproščeni komunalnega prispevka. Tako sem 
razumel. Zgodovina pa nas opozarja, da je marsikateri zasebnik v tem času izgradnje šel 
v stečaj. Kaj pa v tem primeru, kdo bo kril potem ta komunalni prispevek, če bo kar 
naenkrat namembnost gradnje za trg.  
 
Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Tako situacijo predvidevamo reševati na tak način. V sami odločbi o odmeri komunalnega 
prispevka je pač naveden znesek komunalnega prispevka, ki bi ga moral investitor 
poravnati, naveden bo znesek, za katerega bo investitor oproščen in navedeni bodo 
pogoji, ki jih mora investitor izpolnjevati, da si to oprostitev zasluži. Eden od pogojev, ki 
ga nameravamo uvesti oziroma določiti je tudi ta, da pridejo ta stanovanja res na trg kot 
neprofitna stanovanja. Neprofitna stanovanja naj bi se oddajala preko javnega razpisa, se 
pravi, vse te površine so zavedene. Iz tega bo razvidno, da so šla ta stanovanja, ki so bila 
oproščena res v namen za neprofitni najem. Če to ne bo izpolnjeno, bo pač investitor 
moral poravnati tudi ta manjkajoči oziroma oproščeni komunalni prispevek. V primeru, da 
bo šel investitor v stečaj, bo verjetno nekdo drug prevzel ta stanovanja in z njimi 
razpolagal.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima ponovno in z drugo repliko svetnik Dolenc. 
 
Svetnik Egon Dolenc: 
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Očitno ne poznate pravne dikcije, kaj je stečaj. Tako, da to kar ste sedaj rekel, ne drži. 
 
Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Bistvo je to, da če bodo oproščene stanovanjske površine končale na tržišču kot 
neprofitna stanovanja, bodo oproščena komunalnega prispevka. Če pa bodo te površine  
končale kot tržna stanovanja, da se bo za njih obračunavala tržna najemnina, ne bodo 
izpolnjeni pogoji iz same odločbe, kar pomeni, da si bomo rezervirali pravico, da ta 
komunalni prispevek… 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnik Jožef Leban. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Mislim, da ta predlog odloka ni še zrel, da bi ga prekvalificirali v drugo branje. Zato  
predlagam, župan, da se te debate danes zaključijo, pripomb je bilo dano ogromno. Tudi 
kar je rekel svetnik Markočič, ga popolnoma podpiram, vendar to potegne za seboj 
določene finančne izračune. Potrebno je napraviti tudi finančne izračune, ker kot je rekel 
svetnik Kosmačin, je to eden naših glavnih prihodkov.  
 Dajmo raje en mesec kasneje to zadevo dati spet na dnevni red kot drugo branje 
in vse te pripombe analizirati ter predvsem napraviti določene izračune, ki bodo pokazali, 
ali lahko gremo širiti ta odlok ali ne. Zato predlagam, da danes to debato zaključimo in 
gremo naprej. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnica Maja Erjavec. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
Glejte, pristojne institucije, zlasti mislim na stanovanjske sklade, so več let opozarjale na 
potrebo po oprostitvi predmetnega prispevka za neprofitna stanovanja in končno imamo 
odgovor na njihove prošnje. Nedopustno bi bilo, da bi čakali še dlje.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnica Mirjam Bon Klanjšček na izvajanje svetnika Lebana. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
Saj malo smešno zgleda, samo imam pa eno vprašanje v zvezi s tem.  
 Govorili ste o zasebnem investitorju oziroma, da je možen zasebni investitor. Ali je 
to zapisano v predpisih s stanovanjskega področja? Ker drugače tu v teh naših členih 
nikjer ne piše o zasebnih investitorjih. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Lahko prosim še enkrat na kratko obrazložite to, kar ste že obrazložili svetniku Hareju. 
Prosim. 
 
Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Iz prvega odstavka te dopolnitve izhaja, da se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj, 
kakor jih določajo predpisi s stanovanjskega področja, se pravi to je Stanovanjski zakon. 
Stanovanjski zakon določa, da lahko neprofitna stanovanja oddajajo oziroma gradijo tako 
država, občina, občinski državni sklad, ali pa neke druge organizacije oziroma zasebniki, 
ki delujejo kot neprofitna stanovanjska organizacija. Se pravi, da morajo biti vpisani v nek 
register teh neprofitnih organizacij in tudi, če so to zasebni investitorji delujejo kot 
neprofitne javne organizacije. Sedaj mislim, da vsi ti investitorji morajo imeti sklenjeno 
tudi neko pogodbo s Stanovanjskim skladom. Se pravi, da v nekem primeru, če bi šel tak 
zasebni investitor v stečaj, kot je bilo prej omenjeno, bi ta stanovanja mogoče prešla pod 
ta javni sklad, ki bi jih potem oddajal kot neprofitna naprej. Če bi se pa pojavil nek drugi 
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lastnik, ki bi jih oddajal s tržno najemnino, bi pa glede na našo odločbo o odmeri 
komunalnega prispevka imeli neko opcijo oziroma bi si zavarovali to opcijo, da od tega 
novega lastnika iztržimo ta manjkajoči komunalni prispevek. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Imam repliko na kolega za menoj.  
 Predlagam, da peljemo odločanje o tem predlogu spremembe odloka naprej, da 
opravimo tudi drugo branje, vse ostale pobude v razpravi, da bi razširjali te bonuse za 
hipotetične investitorje, pa prenesemo na eno izmed bližnjih naslednjih sej, ker očitno bo 
tu variant, idej in predlogov zelo veliko. Zdi se mi pa nesmotrno, da zaradi te široke 
palete, ki se lahko odpre, sedaj blokiramo oziroma onemogočamo uveljavitev oprostitve 
pri gradnji neprofitnih stanovanj.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Anton Harej, imate repliko na izvajanje svetnika Lebana. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Da in tudi na vas, gospod župan.   
 Glejte, potem nekaj z obrazložitvijo ni v redu. Na to sem že opozoril. Dva dela sta, 
kjer sem tudi dobil pojasnilo, se pravi eno so neprofitna stanovanja, drugo so drugi 
objekti. V obrazložitvi v drugi točki piše: »…ter gradnja stavb, ki so v javnem interesu in 
katerih investitor je občina in so namenjene za izobraževanje, znanstvenoraziskovalno 
delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove...« Pika. Ni nobenega zasebnega 
investitorja tu.  
 Oprostite, mi ne vemo, kaj danes potrjujemo. Na eni strani me prepričujete, da je 
samo občina investitor, po drugi strani mi pa dajete hruško, da vabimo tudi zasebne 
investitorje za ta del. Oprostite, to gradivo ni v redu pripravljeno. Bom tu striktno proti 
temu zato, ker stvari niso jasne. Kakšno drugo branje, niti za prvo branje ni zrelo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Anton Kosmačin, imate repliko na izvajanje svetnika Lebana. Druga replika.  
 
Svetnik Anton Kosmačin; 
Imam repliko samo zato, ker mešate.  
 Glejte, Stanovanjski sklad je v lasti Mestne občine Nova Gorica in on s tem 
plačilom komunalnega prispevka nima nobenih problemov, ali ga plača, ali ga ne plača, 
ker ima Mestna občina Nova Gorica možnost njemu to vrniti. Zaradi tega smo tudi takrat 
to ukinili in rekli, da se plača, obračuna, ampak se po drugi poti vrne, Stanovanjskemu 
skladu govorim, ostali pa, ki so dali prošnjo za zmanjšanje, kar je gospod Markočič 
pravilno povzel, ali pa oprostitev, ali delno oprostitev, ali pa v celoti oprostitev, pa so dali 
prošnjo na mestni svet in smo mi program, ki so ga dali na mestni svet obravnavali in ga 
oprostili komunalnega prispevka, ali ne.  
 Zato smatram, da to je uvod v eno korupcijo, lumparijo in nima smisla, da sploh to 
sprejemamo, to je tako široka paleta, da je možnost »mutit«, po domače rečeno 
»kolobariti v mutnju«. To je moje mišljenje. Lahko se motim, ne bo pa nobeden prizadet, 
ki ima zdrav interes in investicijsko podkrepljen pozitivno, da bi bil prikrajšan. Ne vem, ali 
sem dovolj jasen, ali nisem.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Razpravlja svetnik Sebastjan Komel. 
 
Svetnik Sebastjan Komel: 
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Rad bi samo vprašal, ker nekaj tu mi ni jasno.  
 Razpravljamo, kot da govorimo o milijonih, na koncu pa nam tu piše, če sem prav 
prebral, da je mestna občina obračunala cca 45.000,00 EUR komunalnega prispevka v 
dveh letih Stanovanjskemu skladu, to se pravi 22.500,00 EUR v povprečju na leto. 
Mislim, da ne govorimo o nekih milijonih, ker sedaj bi na eni strani sklad privarčeval in bi 
se pri nas zmanjšal ta prihodek. Če pa rešujemo zadevo tako, kot so predlagali nekateri 
drugi kolegi, zna biti pa velik problem.  
 Tako, da dajmo biti pozorni, preden se odločimo karkoli v tej smeri.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Elena Zavadlav Ušaj. 
 
Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Pridružila bi se vsem, ki so prej razpravljali v smeri, da ta predlog ni zrel za obravnavo, 
niti za prvo, kaj šele za drugo, zaradi tega, ker dejansko nismo dobili jasnih odgovorov. 
To kar je izpostavil svetnik Markočič, da bi se lahko razširil nabor tudi na državne 
investicije, glede na to, da jih je kar nekaj že, nekako lahko bi se jih izvedlo in so nekako 
v planu. Mislim, da je to vredno razmisleka.  
 Glede na to kar je bilo razumljeno s strani svetnika Kosmačina, je pa tudi velik 
dvom, ki se vnaša noter pri sprejemanju že v prvem branju. Tako, da se ne strinjam, da bi 
kar šlo prvo branje v drugo branje, kako bi pa potem to vračali nazaj.  
 Mislim, da res ni zrelo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Egon Dolenc, imeli ste že dve repliki. Ne, ne, dve repliki ste že imeli.  
 Besedo ima svetnica Maja Erjavec. 
 
Svetnica Maja Erjavec: 
Pritrjujem predlogu svetnika Valterja Vodopivca. Potreba po neprofitnih stanovanjih in 
stanovanjskih stiskah je v Mestni občini Nova Gorica zelo velika. Vsaka spodbuda je 
dobrodošla, tudi ta, ki jo imamo danes na mizi, zato predlagam, da jo podpremo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnica Elena Zavadlav Ušaj: 
 
Svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj: 
Mislim, da stiske so bile in tudi še bodo. Ne smejo nam biti to prvo merilo, da mi hitimo 
samo z enim mesecem razlike za sprejem, ker lahko naredimo škodo dosti večjo. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Aleš Markočič, imate repliko. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Župan, držimo se poslovnika, ki govori, da v kolikor imamo razpravo na odlok, ne 
moremo ga prekvalificirati v drugo branje. Mi smo dali pobude, tako, da sedaj govoriti, da 
se to kar prekvalificira v drugo branje, pa ne gre.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več razpravljavcev, zato dajem sklep na glasovanje v prvem branju. 
Samo malo. Da, prosim. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Kar sam razumem poslovnik mestnega sveta, se da na glasovanje najbolj oddaljen 
predlog, da ne gre sploh na glasovanje. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Čakajte sedaj malo. Je še kakšen postopkovni predlog v tej smeri kot pojasnjuje svetnik 
Kosmačin. Ni. Svetnik Kosmačin, prosim, da ne interpretirate predlogov drugih svetnikov.  
 Prosim, svetnik Vodopivec. 
 
Svetnik Valter Vodopivec: 
Postopkovno ne moremo umikati sedaj točke z dnevnega reda, ker je na dnevnem redu 
in o njej moramo glasovati. Lahko smo proti, lahko smo za, lahko smo vzdržani, ali pa 
kakorkoli. Ne moremo pa ugotoviti v tem trenutku, da ta odlok ni primeren sploh za 
obravnavo, ker smo že obravnavo spustili. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Torej glasujemo o Odloku o dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine 
Nova Gorica - prva obravnava. Glasovanje teče. 
  
Od 28 svetnikov jih je 14 glasovalo za, 6 proti. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Oton Mozetič, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Valter Vodopivec. 
PROTI so glasovali: Anton Harej, Mitja Humar, Anton Kosmačin, Tanja Vončina, Marjan 
Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda. 
 
 
 
18. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo poročevalki Silvani Matelič. 
 
Poročevalka: Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine 
Letni načrt dopolnjujemo v poglavju razpolaganje, in sicer z zemljišči, ki so našteta v 
predlogu dopolnitve. Ta zemljišča pomenijo funkcionalna zemljišča ob objektu 
Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici.  
 Leta 2003 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, s katerim je prevzela 
ustanoviteljske pravice in obveznosti od javnega zavoda Primorsko dramsko gledališče 
Nova Gorica. Prevzela je v last nepremično in premično premoženje. V prenosu 
lastninske pravice nad funkcionalnimi zemljišči pa je bilo sklenjeno, da se bodo ta 
zemljišča prenesla na državo takrat, ko bo sprejet ureditveni načrt oziroma sprememba 
ureditvenega načrta Kulturni center v Novi Gorici. Sprememba je bila sprejeta na seji 9. 
julija 2009 v okviru odloka, v katerem je bilo tudi zapisano, da bo Vlada Republike 
Slovenije po prevzemu zgoraj navedenih nepremičnin podelila Mestni občini Nova Gorica 
brezplačno služnost na vseh nepremičninah, kjer potrebujemo služnost za vzdrževanje 
obstoječih komunalnih naprav, kot tudi za posodabljanje komunalne opreme. Te površine 
se morajo uporabljati v skladu z OPPN-jem Kulturni center v Novi Gorici, in sicer v smislu, 
da se gospodarsko dvorišče gledališča razširi na območje nekdanje bencinske črpalke 
tako, da se zagotovi za to območje kamionski dovoz za potrebe gledališča in morebitne 
bodoče izgradnje amfiteatra.  
 V taki obliki predlagamo dopolnitev plana razpolaganja Mestnemu svetu Mestne 
občine Nova Gorica.  
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predlog je obravnaval tudi odbor za prostor, prosim Luko Manojlovića. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor predlaga mestnemu svetu, da zadevo sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Anton Kosmačin. Prosim. 
 
Svetnik Anton Kosmačin: 
Moje vprašanje je samo to, kaj imamo že od države dovoljenje oziroma smo kot Mestna 
občina Nova Gorica vknjiženi v zemljiško knjigo. Ali imamo že vknjiženo služnost, ali ne? 
 
Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
To so morebitne bodoče služnosti, služnost ni vknjižena, ker so ta zemljišča v lasti 
mestne občine, nastala bi šele kasneje, ko postane država lastnik teh nepremičnin, in 
sicer na podlagi aneksa k tej pogodbi, ki je bila sklenjena leta 2003. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato jo zaključujem.  
 Predlagam, da sprejmemo Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1, v predloženem 
besedilu. Glasovanje teče. 
  
Od 28 svetnikov jih je 25 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, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 19. točko. 
 
 
 
19. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. št. 3707/170 k. 
o. Branik 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam spet besedo Silvani Matelič, vodji službe za javno infrastrukturo in 
nepremičnine: 
 
Poročevalka: Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine 
Stranka, ki je imela do sedaj v zakupu zemljišče 3707/170 je dala ponovno vlogo za 
zakup zemljišča. Ker pa je po zakonu o stvarnem premoženju potrebno za istega  
zakupnika vsakih pet let podati ponovno vlogo oziroma mora tako vlogo obravnavati 
mestni svet mestne občine, da se lahko istemu zakupniku lahko podeli ponovno isto 
zemljišče v zakup.  
 V tem primeru je na tem zemljišču sicer prišlo do spremembe, ker smo uredili 
dejansko stanje ceste v naravi, tako, da se je površina tega zemljišča nekoliko zmanjšala,  
ampak stranka vseeno želi nadaljevati z zakupom.  
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 Zato predlagamo mestnemu svetu, da sprejme sklep o oddaji tega zemljišča v 
nadaljnji zakup za pet let. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor, prosim. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Tudi pri tej točki nimamo pripomb in predlagamo mestnemu svetu, da zadevo sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za gospodarstvo, prosim. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Nismo imeli pripomb in predlagamo mestnemu svetu, da sprejme sklep. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo.   
 Predlagam, da sprejmemo Sklep o podaji soglasja k zakupni pogodbi za 
parcelo št. 3707/170 k. o. Branik, v predloženem besedilu. Glasovanje teče. 
 
Od 25 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, 
Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič 
Šušmelj, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, 
Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 20. 
 
 
 
20. točka dnevnega reda 

 Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. št. 934/8 k. o. 
Solkan 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim Silvano Matelič za poročanje. 
 
Poročevalka: Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine 
Zemljišče 934/8 k. o. Solkan je bilo do sedaj oddano v najem. Pet letna pogodba je 
pretekla. Uporabnik tega zemljišča je dal ponovno vlogo in iz enakega razloga, da pač 
delamo v skladu z zakonodajo, moramo za podaljšanje pogodbe z istim najemnikom 
podati predlog sklepa na mestni svet, da se odda to zemljišče za nadaljnjih pet let istemu 
najemniku.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor predlaga sprejetje s tem, da smo imeli kar nekaj razprave. Imamo 
dodatni sklep na odboru, s katerim občinski upravi predlagamo, da prične s postopkom 
prodaje te parcele na številki 934/8 k. o. Solkan. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Odbor za gospodarstvo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Mi smo tudi o tem sklepu razpravljali, nismo imeli pripomb in predlagamo mestnemu 
svetu, da sklep sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo.  Ni prijavljenih na razpravo, zato zaključujem razpravo.  
 Predlagam, da sprejmemo Sklep o podaji soglasja k zakupni pogodbi za 
parc. št. 934/8 k. o. Solkan, v predloženem besedilu. Dajem na glasovanje. 
Glasovanje teče.  
 
Od 26 svetnikov jih je 18 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Gabrijel Fišer, 
Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina Krog, Luka Manojlović, Aleš 
Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, 
Vida Škrlj, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Elena Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj dajem na glasovanje predlog odbora za prostor.  
 Torej glasujemo o predlogu, ki ga je podal odbor za prostor in se glasi: 
»Občinski upravi se predlaga, da prične s postopkom prodaje parcele št. 934/8 k. o. 
Solkan.« Glasovanje teče. 
  
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za, 1 proti. 
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, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Elena Zavadlav 
Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
PROTI je glasoval: Anton Kosmačin.  
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 21. 
 
 
 
21. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2527/7 k. o. 
Banjšice 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo Silvani Matelič. Prosim. 
 
Poročevalka: Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine 
Navedeno zemljišče predstavlja dvorišče med stanovanjskim objektom in njegovimi 
gospodarskimi objekti. To zemljišče je nastalo v bistvu kot parcelna številka iz prejšnjega 
cestnega telesa. Mi smo ob teh objektih uredili mejo, odparcelirali del, ki je dvorišče med 
objekti.  
 Zato za to zemljišče predlagamo ukinitev javnega dobra, ker ne služi več svojemu 
namenu.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
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Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor predlaga, da zadevo sprejmemo v mestnem svetu. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Besedo ima svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Pogledal sem si slikico in bi imel eno majhno pripombo. Strokovne službe so obrazložile, 
da gre za dvorišče in samo dvorišče. Sedaj, če pa pogledam skico, vidim, da gre to 
zemljišče kar precej na cesto.  
 Samo sprašujem, če smo si pustili tisti meter za pločnik v bodočnosti, ali bomo 
čez pet let kupovali spet tisti meter in prosili lastnika, če nam lahko proda tisti meter ob 
cesti ter kakor mi kaže slikica, smo šli prav na cesto. Lahko se motim, ker ne poznam, so  
tudi drugi iz Banjšic tu bolj pristojni za to. Saj bo itak on koristil tudi tisto, če ostane naše, 
itak je tam njegovo vse in bo lahko tudi parkiral avto na pločnik, ampak ravno, da si ne 
zapremo prav za vse investicije enkrat na podeželju, da malo uredimo tudi kakšen pločnik 
nekoč v bodoče.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ali boste podali pojasnilo? 
 
Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
To dvorišče je bilo odparcelirano glede na dejansko stanje v naravi in dvorišče ne posega 
v cestno telo. Če pogledamo to sliko, imamo tudi naprej en delček, eno zemljišče, ki je 
nastalo iz njegovega stavbnega zemljišča prav zaradi tega, ker posega v cestno telo. To 
bomo mi kasneje, ko bomo delali kupoprodajno pogodbo, če boste sprejeli sklep, da 
lahko v to gremo, tudi uredili to razmerje, da bomo pridobili zemljišče, ki je v naravi ta 
trenutek cesta. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ni več prijavljenih na razpravo, zato zaključujem.   
 Predlagam, da sprejmemo Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parcele 
številka 2527/7 k. o. Banjšice, v predloženem besedilu. Dajem na glasovanje. 
Glasovanje teče. 
  
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Egon Dolenc, Aleš Dugulin, Gordana Erdelić, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja 
Vončina, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 22, ki jo imate v vaših gradivih pod številko 23. 
 
 
 
22. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o potrditvi Sklepa župana o spremembi voznega reda 
mestnega javnega potniškega prometa 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam Mateju Živcu, prosim. 
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Poročevalec: Matej Živec, višji svetovalec za gospodarske javne službe 
Pred vami je sklep o sprejetju Sklepa župana o spremembi voznega reda mestnega 
avtobusa, in sicer je bila predlagana sprememba, da se z začetkom epidemije ponovno 
začne izvajati mestni promet po poletnem voznem redu. Razlog je bil v tem, da v želji po 
omejevanju števila voženj in s tem tudi zmanjšanju števila interakcij med uporabniki, kot 
drugi razlog pa je bil naveden tudi Odlok o začasnem zaprtju šol, s katerim je bila 
zmanjšana potreba po izvajanju mestnega prometa.  
 Ker je na podlagi veljavne koncesijske pogodbe sprememba voznega reda v 
domeni mestnega sveta, je župan sprejel Sklep, da se to izvajanje zaradi ogroženosti 
življenja ljudi začasno izvaja po poletnem voznem redu.  
 Dajemo vam ta sklep o spremembi voznega reda v potrditev.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za gospodarstvo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je obravnaval to točko in predlaga, da se sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo, zato jo zaključujem.  
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o potrditvi Sklepa župana o spremembi 
voznega reda mestnega javnega potniškega prometa, v predloženem besedilu.  
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, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Valter Vodopivec, Tanja Vončina, Elena Zavadlav 
Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Zahvaljujem se vam za konstruktivnost, da smo sejo s tako veliko točkami končali v dveh 
urah in štirideset minut.  
 Maske, ki ste jih dobili od vodje kabineta Gorazda Božiča, naj vam služijo čim 
boljše in želim, da jih bo potrebno čim manj časa še uporabljati. Odločili smo se, da pa 
vam jih naredimo tudi vam, svetnicam in svetnikom, kajti tudi vi zastopate mestno občino 
navzven in lepo je, da se identificira vaš nastop z zelo značilnim simbolom Nove Gorice, 
to je pa naša vrtnica. Hvala in čim več zdravja. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.42 uri.  

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