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Številka: 900-41/2019-17 
Nova Gorica, 21. november 2019  
 
 

 

Z A P I S N I K 
 
 
10. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. novembra 2019 v 
veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 15.00 uri.  
 
Sejo je vodil dr. Klemen Miklavič, župan.    
 
Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta.   
 
Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal dr. Klemen Miklavič, župan.   
 
Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 29 svetnikov, in sicer: dr. Mirjam Bon Klanjšček, 
dr. Zoran Božič, 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, Gabrijel Rijavec, 
mag. Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, mag. 
Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.   
  
Opravičeno odsotna: Simon Rosič, Valter Vodopivec. 
 
Odsoten: dr. Robert Golob. 
  
Seji so prisostvovali: 
●   Maja Grapulin Vadjunec, direktorica občinske uprave  
●   mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
●   Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD)     
●   Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo     
●   Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
●   Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine       
●   Vanda Mezgec, vodja službe za okolje in prostor   
●   Uroš Jakin, višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine       
●   mag. Tanja Pipan, predstavnica Centra za socialno delo Severna Primorska (k 7.   

točki) 
●   Gvido Modrijan, predstavnik Structure, d. o. o., Kranj (k 20. točki). 
  
 
Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika: 

- Gabrijel Rijavec in  
- dr. Mirjam Bon Klanjšček. 

 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Sebastjan Komel, Anton Kosmačin, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
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Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 
Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na sejo so vabljeni k točki 7. ga. Tanja Pipan, Center za socialno delo Severna 
Primorska, k 15. točki ga. Andreja Albreht, predstavnica Zavoda Dostop, Ljubljana, k točki 
20. g. Gvido Modrijan iz Strukture, d. o. o., Kranj. Poleg tega predlagam spremembo 
dnevnega reda, in sicer ste naknadno prejeli k 2. točki dodatne odgovore na pobude, 
predloge in vprašanja svetnic in svetnikov, ki so bile podane na sejah mestnega sveta, to 
je dodatno gradivo in predlagam razpravo na tako predlagani dnevni red.   
 Prijavljenih na razpravo ni, zato predlagam, da glasujemo o vseh predlogih, ki 
sem jih naštel, in sicer za uvrstitev točk na dnevni red je potrebnih 17 glasov pri točkah 
8., 10., 12. in 14. predvsem zato, ker je potreben tu skrajšani postopek. Sedaj bom po 
vrsti bral vsako zadevo, o kateri bomo glasovali zato, da bo jasno, o čem glasujemo in na 
koncu bomo potrdili dnevni red v celoti, spremenjen ali nespremenjen, odvisno od izida 
glasovanja. 
 Najprej glasujemo o uvrstitvi točke 8. - Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 
zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica - skrajšani postopek. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, 
Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Potem glasujemo o točki 10. - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini 
Nova Gorica - skrajšani postopek. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, 
Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Glasujemo o točki 12. - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni 
občini Nova Gorica, ki je tudi skrajšani postopek. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, 
Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka 
Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko 
Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Še glasovanje o 14. točki - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova 
Gorica – skrajšani postopek. Glasovanje teče. 
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Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, Gabrijel Rijavec, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Predlog je bil sprejet. 
 
To je dopolnjeni dnevni red, o katerem glasujemo. Se pravi, sedaj glasujemo še o 
dnevnem redu kot celoti. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, 
Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
 
Ugotavljam, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 

24. oktobra 2019    
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov  
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov  
4. Poročilo o izvršenih sklepih 
5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
6. Predlog Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna 

Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava) 
7. Poročilo o nasilju v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019   
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov 

in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani 
postopek)  

9. Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova 
Gorica 2019-2023 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov 
na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)  

11. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini 
Nova Gorica v letu 2020  

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov 
in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani 
postopek) 

13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih 
projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica 
(prva obravnava) 

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in 
mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani 
postopek) 

15. Predlog Sklepa o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino 
Nova Gorica  

16. Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1, dopolnitev 
november 2019 

17. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2020  

18. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 7982/6 k. o. Dornberk 
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19. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k. o. Branik 
20.      Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno 
 ekonomske cone Kromberk« (prva obravnava). 
 
 
 
1. točka dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je 
bila 24. oktobra 2019 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razpravljavcev.  
 Zato dajem zapisnik 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki 
je bila 24. oktobra 2019, na glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, Gabrijel 
Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Zapisnik 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. oktobra 
2019,  je bil potrjen. 
 
 
 
2. točka dnevnega reda  
 Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prejeli ste odgovore. Odpiram razpravo. Besedo ima svetnik Aleš Markočič.  
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Na prejšnji seji sem spraševal, kaj se dogaja okrog izgradnje oziroma širitve nogometnih 
igrišč ob Kornu. Dobil sem delno zadovoljiv odgovor. Na ključno vprašanje nisem dobil 
odgovora, ampak ne glede na to bi to vprašanje dopolnil.  
 V tem času, v roku enega meseca sem prišel do neuradne informacije, da naj bi 
mestna občina razmišljala še o širitvi športnih objektov na tem območju, celo naj bi se že 
naročilo izdelavo projektne oziroma idejne zasnove, kako bi lahko na tem območju 
pripravili širše objekte oziroma več objektov, ki bi služili v bistvu športu nogometa. Tako, 
da sprašujem, ali je res kaj na tej zadevi oziroma je bilo to naročeno in za kakšno 
vrednost. V bistvu me nekako to navezuje, da je morda ta informacija prava, ker, če 
danes berem v časopisu, bom citiral: «V nogometnih krogih si obetajo, da bo širitev 
vadbenih površin prvi korak v ambicioznejšem projektu, po katerem bi ob Kornu zasnovali 
nogometni center s pripadajočo infrastrukturo.« 
 Mislim in hkrati bi dal tudi pobudo, da bi morda na eni izmed bodočih sej vsaj še v 
naslednjem letu res razpravljali, kaj mislimo oziroma kaj misli občinska uprava delati na 
tem območju. Že sedaj pa je moje mnenje, da podpiram, da bi se tam gradili športni 
objekti predvsem v smeri nogometa, hkrati bi pa zraven dodal tudi teniški center. Konec 
koncev vemo, da bomo z gradnjo bazena v športnem parku izgubili dve igrišči.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Anton Kosmačin. 
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Svetnik Anton Kosmačin: 
Postavil sem tri svetniška vprašanja. Na vse tri sem praktično dobil zelo kratke in jedrnate 
odgovore. Bom šel pa po vrsti.  
 Prvi odgovor je glede odstranjevanja starih zapuščenih vozil. Mislim, da je na 
redarski službi premalo poudarka in menim, da bi lahko to vzeli bolj resno v občinskih 
službah. 
 Na drugo vprašanje kjer sem spraševal za Laščakovo vilo, mi pa niste odgovorili 
na dve osnovni vprašanji in to je, kdo je na Mestni občini Nova Gorica pripravljavec in 
koordinator razpisa in ali je mestna občina za potrebe razpisa angažirala morebitnega 
zunanjega sodelavca. Ostali odgovor pač je tak kot je. Pustimo. 
 Tretji odgovor kjer sem spraševal za natečaj, bi rekel svetovne razsežnosti za 
ureditev Trga Evrope na železniški postaji, sem ga prebral desetkrat in je bil na tako 
visoko intelektualnem nivoju, da ga nisem razumel z mojo zidarsko pametjo. Ampak 
pojavlja se mi pa nekaj drugega, da ne bom rekel kaj. Mislim, da bo naslednja vaša 
pobuda, g. župan, da boste razpisali še bolj pompozen javni natečaj svetovnih 
razsežnosti za ureditev trga v Ravnici in prispelo bo verjetno sto ponudb, kjer se bodo vsi 
svetovni arhitekti zanimali za to ureditev in na predstavitvi tistih rešitev si boste verjetno 
pripel broško na cesarjeva, oprostite,  županova nova oblačila. Ampak veste kaj je 
največja žalost, da tam ne bo otrok.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Oglašam se v zvezi z odgovorom, ki sem ga dobila glede svojega nezadovoljstva v zvezi 
s Cankarjevo ulico, tako, da se nadaljevanka o Cankarjevi ulici nadaljuje.  
 V odgovoru ste zapisali, da ste v osnutek predloga proračuna uvrstili najprej 
ureditev meteorne odvodnje v pasu, ki poteka med Cankarjevim naseljem in Ulico 
Gradnikove brigade in očitno nič drugega v zvezi s Cankarjevim naseljem, kar je spet 
zaskrbljujoče, ker ravno v tem pasu med Cankarjevim naseljem in Ulico Gradnikove 
brigade bi bilo treba še marsikaj drugega urediti. To pomeni, da bo verjetno večkratno 
prekopavanje tega dela. Mimogrede, prav ta del med Cankarjevo ulico in Ulico 
Gradnikove brigade nima povsod napeljane javne razsvetljave, o čemer bom potem dala 
tudi svetniško vprašanje. 
 Skratka, skrbi me, da ne bo preveč nesmiselnega prekopavanja za vsako stvar 
posebej namesto, da bi se to uredilo z enkratnim zalogajem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Vida Škrlj. 
 
Svetnica Vida Škrlj: 
Na zadnji seji mestnega sveta sem vas, gospod župan, spraševala, ali se je Mestna 
občina Nova Gorica vključila v reševanje dolgoletnih hudih poslovnih in kadrovskih težav 
Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca iz Šempetra pri Gorici, ki opravlja zdravstveno 
dejavnost na sekundarni ravni za enajst severnoprimorskih občin. Poleg izgube v 
poslovanju so do nas   prišle informacije o prenosu nekaterih nalog iz šempetrske 
bolnišnice v Izolo.  
 Podala sem vam pobudo, da navedene pereče probleme obravnavate na seji 
kolegija županov severnoprimorskih občin in pomagate Splošni bolnišnici Šempeter 
zagotoviti kompetentno in stabilno vodenje ter preko svojih predstavnikov v svetu zavoda 
preprečite prenos pristojnosti na drugo bolnišnico. 
 Odgovorili ste mi le, da ste tematiko uvrstili na dnevni red seje Razvojnega sveta 
Severno Primorske regije. 
 Z odgovorom nisem zadovoljna in vas prosim, da meni, svetnikom in našim 
občanom in občankah pojasnite, kaj ste se dogovorili in kako nameravate ukrepati. 
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Primeri napada na našo bolnico na žalost niso osamljeni, jih poznamo iz preteklosti. Če 
se tukaj politika ne bo poenotila in zavarovala interese zaposlenih in pravice naših 
občanov in občank do kakovostne zdravstvene  oskrbe in dostopnosti do  programov, 
utegne priti do osiromašenja strukture in kakovosti zdravstvenih programov. Vsi vemo, da 
je preventiva boljša kot kurativa, zato menim, da je nujno s stanjem v bolnišnici in 
predvidenimi ukrepi seznaniti tako javnost kot politične odločevalce v regiji in širše. 
 Moj kolega, državni svetnik Tomaž Horvat je skupaj z gospodom Bojanom 
Režuno prejšnji teden vložil vsebinsko podobno pobudo Državnemu svetu Republike 
Slovenije, v kateri Ministrstvo za zdravje in v.d. direktorja bolnišnice pozivajo, da v 
najkrajšem možnem času Svetu Severno Primorske regije predstavita predvidene ukrepe 
sanacije za to ustanovo. Sedaj ste vi na potezi, gospod župan.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Od takrat, ko smo pripravljali te odgovore do danes, so že novosti. Problematiko sem 
vzpostavil na regijskem svetu, to je svet v katerem sedimo župani te širše Goriške regije, 
to je trinajst županov in sem zahteval točko. Včeraj smo se srečali z župani večjih občin iz 
te regije, tistih, ki imamo sedež upravne enote, smo o tem že razpravljali, smo se 
poenotili, da bomo povabili na naslednjo sejo direktorja bolnice in ministra, da se temeljito 
pozanimamo o tem. Naslednji teden pa se tudi nameravam sestati z našo predstavnico v 
svetu zavoda, kajti to je pač naš glas v strukturah vodenja bolnice. 
 Tako, da zadeve tečejo. Tudi sam sem zaskrbljen, kaj se dogaja z bolnico. Vidim 
pa, da se nekaj dogaja, se pravi, da je tudi ministru mar, ker se je sam zagnal v 
reševanje. Bolnica ni v dobrem stanju kot je sedaj.  
 Vidim, da ni več razpravljavcev, zato prehajamo na 3. točko. 
 
 
 
3. točka dnevnega reda 
 Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prvi ima besedo svetnik Marjan Zahar. 
 
Svetnik Marjan Zahar: 
Prebivalci Solkana, ki živijo na Šolski ulici v Solkanu pravijo, da že več kot desetletje 
prosijo za ureditev in prekvalifikacijo te ulice le za enosmerno vožnjo. Ob ulici se nahaja 
tudi osnovna šola, vrtec, igrišče, ulica pa nima povsod pločnika kot tudi ne kolesarske 
poti. Prav tako primanjkujejo parkirni boksi, ki bi te zagate rešili, da se parkira na 
neoznačenih mestih, kar je seveda prekršek in redarji tudi te stvari dnevno sankcionirajo.  
 V Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se prisluhne krajanom Šolske 
ulice v Solkanu, da se opravi ogled ulice in prometno dogajanje s strani strokovnih služb 
in, da se ustrezno ukrepa tudi v smeri prekvalifikacije te ulice za enosmerno vožnjo. Tako 
se bo zagotovila tudi večja varnost za krajane, za šolske otroke, skratka za vse 
udeležence v prometu skozi Šolsko ulico. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na vrsti je svetnik Marko Tribušon. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
V imenu Liste obrti in podjetništva imam eno kratko pobudo, in sicer, da vi, župan in vaša 
uprava nemudoma pristopite k odkupu infrastrukture v stari coni Meblo, kajti se že 
pojavljajo špekulacije o nakupu zemljišč oziroma infrastrukture iz neprave strani. Mislim, 
da bi bilo za obrt, za obrtnike, za približno 130 subjektov, ki tam noter poslujejo, 
katastrofalno.  
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 V prejšnjem mandatu je bilo veliko narejeno na tem področju, na tem segmentu, 
tako, da resnično prosim, da se resno in čim prej pristopi k tej problematiki. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na vrsti je svetnik Oton Mozetič. 
 
Svetnik Oton Mozetič: 
V kulturno dediščino v Novi Gorici spadajo tudi, tako kot vidimo v materialu, ki ga imamo 
za točko o kulturni dediščini, javne plastike. Na območju mesta jih je postavljenih 47 
različnih. Po javno dostopnih podatkih - PISO ima Nova Gorica vrisane samo nekatere 
med njimi, to je na Erjavčevi in Kidričevi ulici, ki spadajo v območje dediščine in za katere 
zakon predpisuje prepoved odstranitve.  
 Te plastike so se začele postavljati pravzaprav že leta 1956, prva kot taka je prav 
fasada občinske stavbe. Zakaj sprožamo in zakaj govorimo o tem? V programu odkupa 
zemljišč, ki ga imamo danes tudi na dnevnem redu, vidimo, da kupujemo 4 m2 zemljišča 
pod spomenikom Henrika Tume na Erjavčevi ulici, kot veste to v aleji Goriških študentov, 
torej velikanov našega območja. To izziva pri nas pravzaprav skrb, vprašanja oziroma 
ugotovitev, da teh zadev nimamo urejenih. Se pravi, ena od stvari, ki predstavlja kulturno 
dediščino Nove Gorice, ki je pravzaprav ni toliko, vsaj v tem novem delu mesta, nima 
prihodnosti, ker kot razumemo zadevo, so vsi ti kipi postavljeni na sedaj privatnem 
zemljišču in v preteklosti nismo poskrbeli, da bi ta trak ob Erjavčevi ulici odkupili oziroma 
ga prekvalificirali v mestno zemljišče. Na tem območju tako ali tako vzdržujemo drevesa 
in vse tiste plastike.  
 Skratka sprašujem, kako imamo zaščiteno javno plastiko v mestu oziroma dajem 
pobudo, da se začne postopek za vpis vseh javnih plastik v režim varovanja kulturne 
dediščine, da se ne bo zgodilo, da bodo novi tajkuni, ki tam kupujejo hiše ob tej cesti, 
metali naše spomenike na Erjavčevo ulico. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na vrsti je svetnica Petra Kokoravec. 
 
Svetnica Petra Kokoravec: 
V medijih sem prebrala, da se v Prvačini gradijo stanovanja za mlade družine. Zanima 
me po kakšnem kriteriju, točkovniku oziroma sprejetem aktu na Mestnem svetu Mestne 
občine Nova Gorica bodo prednostno dodeljena mladim. Kar sem seznanjena, sedanji 
akti takega načina za enkrat ne predvidevajo. Z idejo se strinjam, vendar menim, da bi 
morali najprej obravnavati na mestnem svetu in šele nato objaviti v medijih. 
 Istočasno pa dajem pobudo, da se v najkrajšem možnem času pripravi in sprejme 
ustrezen dokument, ki bo omogočil finančno podporo na primer v obliki subvencionirane 
obrestne mere kredita, oprostitev plačila komunalnega prispevka, ali pa v obliki enkratne 
denarne pomoči tudi mladim, ki se odločajo za nakup, gradnjo, ali pa adaptacijo 
stanovanjske hiše, saj vemo, da se iz različnih razlogov vsi ne odločajo za najem 
stanovanja.  

Navedeno predlagam tudi zaradi dejstva, da je Banka Slovenije v zadnjem 
mesecu zaostrila pogoje za pridobitev stanovanjskega kredita in je bilo veliko pomislekov 
nad ukrepom prav s strani mladih, ki si ustvarjajo družine. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Na vrsti je svetnica Tina Krog. 
 
Svetnica Tina Krog: 
Rada bi podala pobudo oziroma reanimacijo pobude, za realizacijo katere se že dlje časa 
bori Krajevna skupnost Gradišče nad Prvačino in menim, da je sedaj pač napočil skrajni 
čas za vzpostavitev tega multifunkcionalnega igrišča, ki ga na Gradišču čakamo že več 
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let, če ne desetletij. V prejšnjih mandatih več kot do zelo prepričljivih obljub nismo prišli, 
zato polagam svoje upanje na novo garnituro.  
 Gradišče nad Prvačino je krasna vasica, ki si končno zasluži uporabno igrišče, na 
katerem bi se lahko nemoteno zbirali krajani in krajanke vseh starosti. Na Gradišču je 
polno otrok, ki se nima trenutno kje varno igrati. Polno je entuziazma mlajše in srednje 
generacije, ki bi si nesebično želeli dvigniti vas na višjo turistično raven, a brez osnov za 
svoje lastno kakovostno življenje v vasi. Krajevna skupnost je že pridobila načrte za 
ustrezno igrišče in z dobro začrtanim projektom žal neuspešno kandidirala za delež 
participativnega proračuna, a verjamem, da bi se ob pripravljeni zasnovi ideje lahko 
usedli za skupno mizo in našli rešitev, kako priti do tega več kot potrebnega vaškega 
jedra, ki bi zagotovo pripomogel k povezovanju krajanov in krajank, ne samo za dvig 
kakovosti lastnega življenje, ampak tudi za dobrobit Gradišča dan Prvačino.  
 Prosim za konkreten in realen načrt, kdaj bo Gradišče nad Prvačino pridobilo 
svoje težko pričakovano igrišče. Seveda se zavedamo, da je vsepovsod veliko potreb, 
ampak mislim, da je res čas za realizacijo te pobude. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Mitja Humar, imate besedo. 
 
Svetnik Mitja Humar: 
Zadnji trendi na področju turističnih ponudb gredo vedno bolj tudi v smer športnega 
plezanja na naravnih stenah. Mestna občina Nova Gorica predvsem s svojim 
podeželskim delom nudi veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Poleg 
ostalih športnih aktivnosti, ki so na razpolago tako občanom kot turistom, ki obiščejo našo 
občino, bi ponudbo lahko razširili tudi na možnost športnega plezanja v naravnih stenah. 
Trenutno so v občini v nekaterih šolskih telovadnicah na razpolago le umetne stene za 
športno plezanje.  
 V Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se v sklopu dejavnosti Zavoda za 
šport ali športnih društev spodbudi dejavnost ureditve športnega plezanja v naravnih 
stenah, ki jih ne primanjkuje tako na območju Trnovsko – Banjške planote, Čepovanske 
doline kot tudi drugod v občini, kjer se nahajajo naravne stene, ki omogočajo športno 
plezanje. Tako bi občina svojo turistično in športno dejavnost razširila in dopolnila ter 
pripomogla k svoji večji prepoznavnosti. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Anton Harej, imate besedo. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Nimam niti pobud in niti vprašanja, pač pa vas želim informirati glede za nas zelo 
pozitivne novice. Gradbeno podjetje Koper je začelo gradbena dela na relaciji Branik – 
Štanjel. V teh gradbenih delih je predvideno tudi znižanje cestnega podvoza pod 
železniško progo. Zakaj to poudarjam? Do sedaj večjim avtobusom v glavnem turističnem 
sektorju ni bil možen normalen prevoz pod ta podvoz. Se pravi, iz Štanjela je bil oviran 
vhod v našo Srednjo Vipavsko dolino. S tem posegom, s to poglobitvijo, se bodo lahko 
tako grad Rihemberk kot naši vinarji in tako naprej, lahko vklapljali v turistično destinacijo, 
ki bo lahko tudi štanjelski grad in pa goriški Kras povezal lepo v našo Srednjo Vipavsko 
dolino.  
 Prav je, da smo svetniki o tem obveščeni. Tudi Zavod za turizem, ko bo 
ustanovljen, bo s povezovanjem s tem kraškim delom lahko nadgrajeval turistični razvoj 
našega podeželja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
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V začetku tedna sem se sestal z uporabniki Medgeneracijskega središča, ki se nahaja na 
Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici. Ti so zelo razočarani nad navedbo občinske 
uprave, da bodo njihove dejavnosti preselili v prostore LUNG oziroma drugam. So v veliki 
negotovosti in močno zaskrbljeni za svoj obstoj. Prepričani so, da bi takšen ukrep 
občutno prizadel delovanje Medgeneracijskega središča.  
 V LMA dajemo pobudo, da se ne dela nepotrebnih selitev, saj je ta prostor zadnjih 
deset let edini, kjer se lahko uporabniki družijo in skupaj učijo brezplačno in edini, ki je 
imel organizirane dejavnosti v dopoldanskem času, ko so upokojenci največkrat 
osamljeni. V programih kot so šola za zdravje, umovadba, zborovodsko petje, učenje 
harmonike, razna predavanja, beležijo v letu 2018 več kot 10.000 obiskov. Samo v tem 
mesecu je v prvih devetnajstih dneh zabeleženih preko 300 obiskov.  
 Predlagamo tudi, da se program okrepi s pomočjo zunanje sodelavke, morda 
preko javnih del, saj so se ti odkar ni več koordinatorke tega središča prepolovili. 
Obenem pa občinsko upravo sprašujem, katere utemeljene razloge za selitev ima in 
predvsem kakšni so skriti načrti Mestne občine Nova Gorica glede omenjenih prostorov, 
o katerih smo lahko brali v medijih. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Gordana Erdelić. 
 
Svetnica Gordana Erdelić: 
Mestna občina Nova Gorica je leta 2011 sprejela Odlok o uporabi koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica ter na njegovi podlagi 
vsako leto v proračunu zagotovi proračunsko postavko 090067 za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v višini 8.500,00 EUR. Sredstva se morajo skladno z odlokom 
porabiti za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Mestni občini Nova 
Gorica. Vendar pa je iz zaključnih računov v zadnjih petih letih razvidno, da je v povprečju 
ta proračunska postavka realizirana le v višini 42%.   
 Neizkoriščena sredstva pa se morajo v odloku prenašati v naslednje proračune. 
Zaradi tega v Goriški.si predlagamo, da se v bodoče iz te proračunske postavke krijejo 
vzdrževalna dela v mestnem gozdu Panovec, kot so vzdrževanje travniških površin, 
piknik prostorov, urejanje tekaških poti in pešpoti, vzdrževanje gozdne učne poti in 
podobno. Predlagamo, da župan program porabe sredstev uskladi z Zavodom za 
gozdove ter upravljavcem Panovca. Menim, da je zaradi velikega števila obiskovalcev 
dodatno vlaganje in vzdrževanje poti in njegove okolice upravičeno, saj si vsi želimo, da 
bi bil mestni gozd zgledno urejen. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še zadnja je svetnica Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Konec avgusta se je začela menjava svetil z varčnejšimi in okolju bolj prijaznimi. Na 
določenih območjih je menjava že opravljena, a zadnje čase se zdi, kot da je to zastalo. 
Tako me zaskrbljeni prebivalci Cankarjeve ulice in Ulice Gradnikove brigade opozarjajo, 
da veliko svetilk ne deluje. Dan se je precej skrajšal, tema nastopi že pred 17. uro in še 
posebej starejši občani si ne upajo na ulice, saj se zaradi neosvetljenih ulic bojijo 
morebitnih  padcev. V objavi MONG za javnost z dne 18. 6. letos je zapisano, citiram: «V 
okviru prenove bodo zamenjane vse obstoječe svetilke v mestni občini razen na 
Bevkovem trgu, kjer so že led sijalke, v borovem gozdičku ter v Cankarjevem naselju, kjer 
bo posodobitev svetilk potekala v okviru projekta prenove Cankarjevega naselja.«  
 Ker je obnova Cankarjevega naselja sedaj občutno okrnjena, predlagam, da se v 
okviru s proračunom predvidene ureditve meteorne odvodnje v pasu, ki poteka med 
Cankarjevim naseljem in Ulico Gradnikove brigade, uredi tudi napeljava javne 
razsvetljave v delu, kjer te sploh ni. Vse svetilke, ki ne delujejo, pa naj se nemudoma 
zamenja, tako, da bodo ulice spet ustrezno razsvetljene in varne za občane. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Lista prijavljenih je izčrpana, zato prehajamo na 4. točko. 
 
 
 
4. točka dnevnega reda 
 Poročilo o izvršenih sklepih  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Gradivo ste prejeli. Odpiram razpravo. Prijavljenih na razpravo ni.  
 Predlagam predlog Sklepa, da se seznanjamo s Poročilom o izvršenih 
sklepih. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za.  
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel 
Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 5. točko.  
 
 
 
5. točka dnevnega reda 
 Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam predsednici komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
Komisija je zasedala dne 6. 11. in obravnavala sledeči zadevi. Prejeli smo odstopno 
izjavo člana Sveta zavoda Osnovna šola Dornberk, zaradi česar je komisija pristopila k 
postopku imenovanja nadomestnega člana za preostanek mandatne dobe. V zadevi smo 
prejeli eno kandidaturo ter sklenili le-to tudi podpreti.   
 Glede na navedeno komisija predlaga mestnemu svetu, da najprej sprejme 
Ugotovitveni sklep o odstopu g. Saša Kogovška kot člana Sveta zavoda Osnovna šola 
Dornberk, nadalje pa, da za nadomestno članico tega sveta zavoda imenuje go. Karmen 
Saksida. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razpravljavcev.  
 Zato najprej glasujemo o Ugotovitvenem sklepu, in sicer o odstopu Saša 
Kogovška iz funkcije člana Sveta zavoda Osnovna šola Dornberk. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida 
Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
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Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 
 
Prehajam na glasovanje o nadomestni članici Sveta zavoda Osnovna šola 
Dornberk, in sicer je predlagana Karmen Saksida. Glasovanje teče. 
  
Od 27 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Egon Dolenc, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel 
Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Oton Mozetič, Damjana 
Pavlica, Gabrijel Rijavec, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj.  
Sklep je bil sprejet. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ponovno predajam besedo predsednici komisije. 
 
Poročevalka: Maja Erjavec, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  
Mestni svet je bil s strani sveta zavoda Gimnazija Nova Gorica  pozvan k podaji mnenja v 
postopku imenovanja ravnatelja te vzgojno izobraževalne ustanove. Svet zavoda nas je 
seznanil, da sta se na razpis prijavila dva kandidata, ki oba izpolnjujeta razpisne pogoje. 
Komisija je pregledala razpisno dokumentacijo ter upoštevaje določila Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja oblikovala predlog mnenja lokalne 
skupnosti, kot izhaja iz predloga sklepa, ki je del gradiva.  
 Predlagamo torej, da se pozitivno mnenje poda obema kandidatoma za 
ravnatelja, in sicer dr. Urški Koren Likar in Andreju Šušmelju. S tem poročanje komisije 
zaključujem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo.  
 Zato dajem na glasovanje Sklep, kot ga je predlagala komisija, in sicer 
dajemo pozitivno mnenje k imenovanju Urške Koren Likar in Andreja Šušmelja za 
ravnatelja Gimnazije Nova Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel 
Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
S tem prehajamo na 6. točko. 
 
 
 
6. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz 
proračuna Mestne občine Nova Gorica  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo poročevalki Martini Remec Pečenko. 
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Poročevalka: Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe 
Pri prvi obravnavi odloka sta bili podani dve pripombi. Prvo pripombo smo upoštevali, in 
sicer, da se kot prioritetno obravnava programe tudi s področja kulture, kar smo vključili v  
določilo drugega odstavka 6. člena.  
 Pod drugo pa je bila izražena bojazen, da ne bi bili prioritetno upoštevani 
programi s področja socialnega varstva, ki jih izvajajo nevladne organizacije, društva, 
zasebni zavodi in podobno. V zvezi s tem samo pojasnjujemo, da določilo to že vsebuje, 
se pravi, da tudi programi iz področja socialnega varstva, ki jih izvajajo drugi izvajalci, se 
obravnavajo prioritetno.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Medtem smo v razgovorih in premisleku ugotovili še, da lahko besedilo odloka dodatno 
izboljšamo in na predlog uprave podajam tudi amandma, o katerem bomo glasovali po 
končani razpravi. Pravzaprav bodo predlagani trije amandmaji s strani župana, in sicer 
tretji odstavek 5. člena, 1. točka prvega odstavka 6. člena in 2. točka drugega odstavka 6. 
člena.  
 Prosim kar vodjo oddelka, da pojasni za kaj gre, čim bolj jasno, nazorno, da bomo 
vedeli. 
 
Martina Remec Pečenko, vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe: 
V zvezi s tretjim odstavkom 5. člena in 2. točko drugega odstavka 6. člena se samo 
spremeni beseda »alineje« v »točke«, ker če pogledate, imamo v drugem odstavku pač 
navedene točke, dve točki sta. 
 Potem je pa še en amandma, in sicer, da se v 1. točki drugega odstavka 6. člena  
besedilo napiše v alinejah. To je vse.   

Se pravi, da sta dve alineji, ki se glasita: »programi javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica in so namenjeni 
uresničevanju nalog javnega interesa posameznega javnega zavoda ter gre za programe 
s področja vzgoje, izobraževanja, kulture in športa,« se pravi, to je prva alineja. Druga 
alineja pa: »s področja socialnega varstva, ne glede na to, kdo je izvajalec javnega 
programa.«  
 Se pravi, v ničemer se vsebinsko ne spreminja, ampak samo zato, da bo mogoče 
določilo bolj razumljivo in nedvoumno. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram. Odbor za gospodarstvo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo je o tem odloku razpravljal in ni imel pripomb ter predlaga 
mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razpravljavcev. Zato predlagam, da najprej 
glasujemo za amandmaje, ki so sicer samo oblikovne narave.  
 Na glasovanje dajem prvi amandma, ki se glasi: «V tretjem odstavku 5. člena 
se beseda »alineja« nadomesti z besedo »točke«. Glasovanje teče. 
  
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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 
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Pavlica, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, 
Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj.  
Amandma je bil sprejet. 
 
Drugi amandma kot ga je obrazložila kolegica Remec Pečenko. Se pravi, nastaneta 
dve alineji. Dajem na glasovanje. Glasovanje teče.  
  
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, Gabrijel 
Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Dajem na glasovanje še tretji amandma, da se beseda »alineja« nadomesti v 
besedo »točke« v 2. točki drugega odstavka 6. člena. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Anton Harej, Mitja Humar, Petra 
Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Aleš Markočič, 
Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Amandma je bil sprejet. 
 
Sedaj pa tako dopolnjeni predlog Odloka o izboru in sofinanciranju programov 
javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica dajem na glasovanje. 
Glasujemo v drugi obravnavi. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja 
Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, 
Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan 
Zahar, Elena Zavadlav Ušaj. 
Odlok je bil sprejet. 
 
S tem prehajamo na 7. točko dnevnega reda 
 
 
 
7. točka dnevnega reda 

Poročilo o nasilju v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo vodji oddelka za družbene dejavnosti Marinki Saksida. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Mestna občina Nova Gorica je pristopila k udeležitvi oziroma ozaveščanju javnosti ob 
mednarodnih dnevih boja proti nasilju proti ženskam, ki se začnejo v ponedeljek 25. 
novembra, trajajo pa vse do 10. decembra. Aktivnosti smo razširili na ozaveščanje 
oziroma poziv javnosti k preprečevanju vseh oblik nasilja. K sodelovanju smo povabili 
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organizacije, ki delujejo v našem okolju na tem področju in se jim na tem mestu res 
iskreno zahvaljujem za njihov hiter odziv, sodelovanje in vse dogodke, ki so jih pripravili. 
 Z akcijami smo pričeli pravzaprav že včeraj, ko smo sklicali in izvedli skupno 
novinarsko konferenco, na kateri je vsaka organizacija predstavila svoje delo. Naslednje 
v nizu dogodkov je to današnje poročilo, ki je pred vami in ga bo podrobneje predstavila 
predstavnica Centra za socialno delo.  
 Naslednji teden oziroma v naslednjih dveh tednih se bodo odvijale še aktivnosti, 
programi, projekti ostalih sodelujočih organizacij, v ponedeljek je organiziran dogodek za 
učence zadnje triade osnovnih šol, sledijo dnevi odprtih vrat sodelujočih organizacij, 
informativne urice in svetovalni dan po osnovnih šolah, zaključujemo pa te aktivnosti s 
predavanjem za širšo javnost na temo nasilja. 
 Naše skupno sporočilo v zvezi s tem področjem je, da ostro obsojamo vsako 
obliko nasilja. S skupnimi močmi si bomo prizadevali za čim večje zaznavanje nasilja v 
našem okolju ter njegovo preprečevanje. Družbeno sporočilo o ničelni toleranci in 
nedopustnosti nasilja mora biti jasno in prisotno povsod. Vsi skupaj bodimo pozorni in 
prijavljajmo kazniva ravnanja na področju nasilja, saj na ta način postanemo glas žrtev 
nasilja. 
 Včeraj je bil svetovni dan otrok. Tej populaciji posvetimo posebno pozornost 
predvsem s preventivnimi programi, ki lahko pripomorejo k temu, da do nasilja sploh ne bi 
prihajalo. Predvsem pa naj bo vsak od nas pozoren v svojem vsakdanjem življenju, v 
svojem okolju na pojavnost kakršnegakoli nasilja, naj bo to na delovnem mestu, 
zasebnem življenju in na tak način pridajmo svoj doprinos k zmanjšanju tega pojava 
oziroma k ničelni toleranci. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Sedaj pa vabim k besedi še Tanjo Pipan, nekdanjo svetnico Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica, danes seveda v vlogi Centra za socialno delo Severna Primorska. 
Dobrodošla.  
 
mag. Tanja Pipan, predstavnica Centra za socialno delo Severna Primorska: 
Malček drugače je s te strani, res. Lepo pozdravljeni vsi tudi v mojem imenu. Tako kot je 
že Marinka povedala, včeraj smo imeli tiskovno konferenco, kjer smo se predstavile vse 
inštitucije, ki delamo na področju nasilja. Danes bom predstavila to poročilo mogoče malo 
bolj v skrajšani obliki ali pa bolj s poudarkom na nasilju v družini. To je področje, ki ga tudi 
sama pokrivam na centru in se mi zdi lepo, da je tudi mestna občina s tem poročilom 
seznanjena in da je seznanjena s tem, v kakšnih razmerah nekatere naše družine živijo, 
tako, da vam bom sedaj te glavne stvari tudi predstavila. 
 V Mestni občini Nova Gorica je na področju nasilja največ aktivnosti s strani 
policije, potem je tu tudi Center za socialno delo in pa Zavod Karitas Samarijan, na 
področju preventive pa Mladinski center Nova Gorica, na izobraževanem in pa 
raziskovalnem področju je pa tu aktivna Fakulteta za uporabne družbene študije. 
 Na področju obravnave nasilja v družini je v bistvu do sprememb prišlo v letu 
2004. Takrat je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve imenovalo dvanajst 
koordinatork za obravnavo nasilja v družini. Stopil je v veljavo 39. člen Zakona o policiji, 
ki govori o tem, da lahko povzročiteljem nasilja izrečemo tudi ukrep prepovedi 
približevanja. 
 Leta 2008 je bil sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini in od takrat naprej 
so se zlasti centri zelo specializirali za pomoč žrtvam. Do bistvenega premika je prišlo 
prav v razumevanju in doktrini teh sprememb v praksah, kajti prej se je nasilje v družini 
smatralo kot zasebna sfera, nekaj kar se dogaja znotraj družine in se ne tika, šele potem 
se je to nasilje začelo obravnavati kot kršitev človekovih pravic in da je to naš družbeni 
problem, na katerega moramo vsi opozarjati in biti na njega vsi pozorni.  Prav zaradi tega 
se je bistveno spremenil tudi način dela z žrtvami, ki so v največji meri ženske, nekaj je 
tudi moških, ampak po večini so to ženske in pa otroci. 
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 To nasilje v družini nikakor ne gre obravnavati v primerih, ko je to samo en 
dogodek, ampak gre za to, da se ti dogodki ponavljajo in da so nasilja večletna, da 
družine trpijo leta, leta in leta preden si upajo o tem spregovoriti. Navadno se začne z 
zbadljivkami, stopnjuje pa se potem v zmerjanje, hujše žaljivke do tega, da prihaja do 
fizičnega, spolnega, ekonomskega nasilja in žrtve v bistvu zelo težko izstopijo iz tega 
kroga, kajti tudi ni vedno vse slabo in pojavlja se ta cikličnost, zato žrtve veliko časa 
potrebujejo, da naredijo prvi korak in se umaknejo iz družinskega okolja, ki je nasilno. 
 Centri za socialno delo veliko pozornost torej posvečamo prav žrtvam. Mi 
navadno dobimo obvestila s strani policijske postaje, šole, zdravstvenega doma. Veliko je 
anonimnih prijav tudi občanov ali pa si žrtve končno upajo in same stopijo do nas in 
prosijo za pomoč. Takrat se mi z njimi pogovorimo, jim poskušamo organizirati oziroma  
nuditi tak načrt, ki bi njim najbolj ustrezal, pomagamo jim, da se umaknejo bodisi v varne 
hiše, materinske domove, ali pa si poiščejo psihoterapevtsko pomoč, ki jo velikokrat 
potrebujemo. 
 Mi redno tudi opravljamo razgovore z otroci, ki so žrtve nasilja in otroci veste, so 
največkrat najbolj prizadeti in ostajajo velikokrat tiho in zelo lojalni svojim staršem. Tako, 
da pomembno pri vsem tem je, da med seboj inštitucije zelo dobro sodelujemo, zato tudi 
centri moram reči, da redno sodelujemo s policijo, tožilstvom, nevladnimi organizacijami, 
šolami, zdravstvenimi institucijami, predvsem s tem namenom, ker je to zelo 
zakoreninjeno v družini in je težko priti do sprememb, zato je zelo pomembno, da med 
seboj dobro sodelujemo. 
 Mi spremljamo družine včasih tudi več let, preden pride do nekih sprememb. 
Mogoče nekaj statistike. Se pravi, Center za socialno delo Severna Primorska, Enota 
Nova Gorica beleži v povprečju med 30 do 40 primerov nasilja v družini, kjer imajo 
mladoletne otroke, poleg tega pa je še približno 10 primerov družin, kjer so starejše 
osebe prisotne, se pravi odrasli brez otrok. 
 Kaj opažamo? Opažamo, da je število prijav nasilja večje v družinah priseljencev, 
pa nočem tu nekaj izpostaviti, ampak vidimo, da prihaja zelo veliko žensk iz držav recimo 
bivše Rusije ali pa bivše Jugoslavije, ki si poskušajo urediti življenje tu pri nas in se 
soočajo z velikimi težavami in tudi z nasiljem, tako, da tu vidimo, da je porast.   

Veliko je tudi psihičnega in čustvenega nasilja ob razvezah. Razveze med 
partnerji so včasih tako visoko konfliktne, da v tem primeru res poskušamo otroke tudi 
umikati iz takih družin. Opažamo, da je največ težav pri zlorabi alkohola, potem je tu 
kadar gre za zlorabe nedovoljenih drog, v porastu so tudi osebnostne in pa duševne 
motnje in vsi ti primeri so dejansko tako zelo kompleksni, da brez timskega dela nikakor 
ne moremo pristopiti in biti učinkoviti pri reševanju tega. 
 Mogoče  še ob tem, še nekaj statistike s strani Policijske uprave Nova Gorica. Kot 
ste lahko prebrali, je bilo v letu 2019 do sedaj obravnavanih 33 kaznivih dejanj nasilja v 
družini in od tega jih je bilo 14 na območju Policijske postaje Nova Gorica, ob tem je bilo 
izrečenih na območju policijske uprave 22 ukrepov prepovedi približevanja, 11 na 
območju Policijske postaje Nova Gorica. 
 Žrtev kaznivih dejanj nasilja v družini so največkrat ženske, kot sem že rekla, 
stare med 24 in 34 let, osumljenci pa so v večini primerih moški, ki so največkrat stari 
nekje med 24 in pa 44 let. Mogoče bi še dala poudarek, da smo pri nas v Novi Gorici v 
bistvu zelo zadovoljni, ker imamo tudi Zavod Karitas Samarijan, ki izvajajo tri programe, 
in sicer imamo tu materinski dom, ki je vedno poln, potem imamo tu varno hišo, ki je tudi 
polna in pa od leta 2016 tudi svetovalnico Lučka, ki ponuja pomoč žrtvam nasilja v 
družini. Oni so prav včeraj tudi še posebej opozorili in to se mi zdi tudi pomembno 
opozoriti, da se otroci, ki so udeleženi v družinah, kjer se izvaja nasilje, pogosto potem 
soočajo z vedenjskimi in čustvenimi motnjami, z agresijo, s tem, da razvijajo tako ali pa 
drugačno odvisnost, da je pri njih zelo prisoten strah, negotovost, potrebe po stikih in da 
se pri njih razvijajo potem razne oblike tudi anksioznosti, paničnih motenj in podobno. 
 Mogoče bi še s tega mesta opozorila, da kljub temu, da imamo kar dobro razvite 
programe pomoči, da je vedno problem pri stanovanjih. Ženske, ki se umikajo ali pa, ko 
zaključijo programe materinskih domov, se nimajo kam vračati, težko dobijo prosto 
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stanovanje, recimo tudi Stanovanjskega sklada, tako, da pri žrtvah je to zelo velik izziv 
tudi za v prihodnje. V okolju primanjkuje in to res zelo hudo brezplačne psihoterapevtske 
pomoči za otroke in pa za žrtve, ampak posebej je tu specializirana obravnava otrok. Se 
pravi otroški terapevti, psihologi, tu bi potrebovali še dodane okrepitve in pa stanovanjske 
skupine za mladostnike. 
 Tako, da bi strnila to poročilo s tem, da je zelo pomembno, da dejansko vsi, ki se 
soočamo s tem, ki slišimo, da se nekje dogaja nasilje, dajmo na to opozoriti, pa če tudi 
anonimno, pokličete ali na center ali na policijo, ampak, da se začnejo stvari premikati na 
boljše. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo. 
 
Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je bil pobudnik obeleženja tega mednarodnega 
dneva boja proti nasilju nad ženskami. Lepo se vam zahvaljujem, g. župan, da ste to 
točko uvrstili na današnji dnevni red. To se mi zdi še posebej pomembno, ker je ta mestni 
svet v tem novem sklicu in mnogo svetnikov domnevam, ne pozna tako podrobno te 
problematike, kot je iz gradiva in današnje predstavitve predstavljena. 
 Lepo se zahvaljujem strokovnim službam mestne občine in vsem, ki so sodelovali 
pri pripravi tega gradiva in še več pri pripravi tega tedna boja proti nasilju nad ženskami in 
otroki, ki se je včeraj začel in se bo vrstil cel teden. Moja pohvala in zahvala gre tudi 
medijem, ki so se na našo tiskovno konferenco odzvali in tudi danes poročali o tem 
dogodku in nam seveda pomagali v tej kampanji za ozaveščanje javnosti o ničelni 
toleranci do nasilja. 
 Mi ne želimo samo deklarativno nasprotovati nasilju nad ženskami, nad otroki, 
pomembno je tudi pogledati, ali imamo ustrezne mehanizme, s katerimi se borimo zoper 
to nasilje. Tanja je omenila že to, kar se je v tem postopku ugotovilo, to se mi zdi 
pomembno, to svetniki moramo imeti pred očmi. Sama bi samo še dodala, da so naši 
prispevki nevladnikom, ki se na tem področju ukvarjajo majhni, tako kot so majhni 
prispevki vsem, ki se na naše razpise prijavljajo. Verjetno ste videli v gradivu isto, kar 
sem prebrala jaz, da recimo za te namene namenimo slabih 7.000,00 EUR in to je res 
malo, tako, da mogoče kaže v bodoče razmisliti o povečanju teh sredstev, o iskanju še 
dodatnega stanovanja za varno hišo in verjetno še kaj drugega, če bodo materialne 
možnosti. 
 Če ste opazili, danes nosim belo pentljo, to je znak solidarnosti z žrtvami nasilja. 
Včeraj so nevladniki belo pentljo razdelili vsem udeležencem in dovolite mi, da preberem, 
kaj so zapisali: «Belo pentljo nosim, ker nasilja ne povzročam, nasilja ne spregledam, 
nasilja ne spodbujam. Ob nasilju primerno ukrepam, proti nasilju govorim in delujem. Se 
informiram o trgovini z ljudmi.«  

Na koncu bi dodala še eno svojo misel, da so ženske najbolj pogosto žrtve nasilja. 
Mislim, da tu v boju zoper to nasilje lahko naredimo veliko vsi skupaj, lahko učimo naše 
otroke, da je vsako nasilje nedopustno in moram reči, da me tu še posebej veseli, da so  
v tem projektu ozaveščanja javnosti vključeni otroci zadnje triade osnovne šole. V 
ponedeljek bo velik dogodek, na katerem bodo na njim primeren in dostopen način 
seznanjeni o nasilju in seveda se podučili v tem delu to kar je za njihovo starost primerno. 
 Tako, da še enkrat hvala lepa vsem in tudi hvala v mojem imenu in v imenu odbora. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala vam za vašo aktivnost in osveščanje. Civilna družba igra zelo pomembno vlogo pri 
izboljšanju naše družbe in tudi v borbi proti nasilju.  
 Odpiram razpravo. K razpravi je prijavljen svetnik Luka Manojlović. Imate besedo. 
 
Svetnik Luka Manojlović: 
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Včeraj sem imel izjemno priložnost, da sem v predsedniški palači sprejel otroke, ki so 
ustvarjali na temo sveta, glede na to, da je bil včeraj rojstni dan, 30. obletnica deklaracije 
o otroških pravicah in sem po opravljeni delavnici imel možnost spregovoriti z ljudmi, zelo 
me veseli, da je bila prisotna tudi podžupanja za to področje, ga. Zavadlav Ušaj. Ko sem 
imel možnost spregovoriti s kolegi iz Unicefa na tej prireditvi, se nam je ponudila ena 
priložnost oziroma je nastala ideja, da bi po vzoru varnih točk, ki se nahajajo na avtobusih 
v Ljubljani, v prestolnici in glede na to, da Unicef Slovenija prednjači po inovativnih idejah 
na področju varovanja otrok oziroma vzpostavitve podobnih projektov, smo se pogovarjali 
o možnosti, da bi lahko in da bi bilo to zelo zanimivo vzpostavili morebiti varne točke na 
avtobusnih prevozih, ki so na našem koncu specifični. To pa zato, ker krožijo tudi po 
drugi državi, ker pravzaprav avtobus potuje tudi v staro Gorico in bi bil to en zanimiv 
projekt, ki bi obsegal več kot meje naše države in bi bil s tega vidika zanimiv. 
 Tako, da se hkrati nekako navezujem na gospo Škrlj, po drugi stani pa dajem tudi 
eno pobudo, da bomo v tej smeri začeli delati glede na to, da bi bila takšna specifična 
zadeva lahko zelo zanimiva za celo Evropo.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Sam bom za razliko na dosedanjo razpravo nekoliko bolj kritičen na samo poročilo. Ko 
sem kandidiral za župana, je k meni pristopil neki gospod in me vprašal, za katero 
stranko kandidiram. Ko sem mu pojasnil, da za Novo Slovenijo, me je ozmerjal za 
homofoba.  Sprašujem se, če je bil ta gospod do mene agresiven oziroma nasilen.  
 Drugič. Zanima me tudi, ali je indoktrinacija otrok z LGBT teorijo v nekaterih 
osnovnih šolah tudi nasilje nad otroki. Mnenja sem, da so otroci za to premladi, da jih  
obremenjujemo s tako tematiko. Mnenja sem, da je indoktrinacija otrok z LGTB teorijo 
nasilno dejanje. Tega v poročilu nisem zasledil. 
 Tretjič. Na strani 6. poročila o nasilju je navedeno, da če starši ne sprejemajo 
otroka, ki je LGTB usmerjen, pomeni, da gre za nasilno dejanje. Če je ne sprejemanje že 
samo po sebi nasilno dejanje, to pomeni, da se to nasilje lahko že kazensko preganja. 
Žal se s tem ne morem strinjati. Ne strinjanje še ni nasilje.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več razpravljavcev, zato dajem poročilo v seznanitev.  
 Torej glasujemo o seznanitvi s Poročilom o nasilju v Mestni občini Nova 
Gorica v letu 2019. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini 
Nova Gorica  
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo poročevalki, vodji oddelka za družbene dejavnosti Marinki Saksida. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Podajam en kratek uvod v vse javne razpise, ki jih vodimo na oddelku za družbene 
dejavnosti, ker je v nadaljevanju v gradivu še nekaj predlogov o spremembi odlokov. 
 Na oddelku za družbene dejavnosti izvajamo osem javnih razpisov, in sicer za 
področje socialnih dejavnosti, veteranskih organizacij, zasvojenosti, športa, tehnične 
kulture otrok in mladine, kulturnih projektov ter kulturnih projektov na področju 
nepremične kulturne dediščine. Zagotavljamo sicer tudi sredstva za javni razpis za 
področje ljubiteljske kulture, kar sicer izvaja območna izpostava Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. 
 Vsako od navedenih področij je urejeno s področnim odlokom, ki določa namen, 
vsebino sofinanciranja, kdo se lahko prijavi na razpis, pogoje za prijavo, upravičene 
stroške in ostala določila za izvedbo teh javnih razpisov. Ti področni odloki so živa stvar, 
se vsako leto spreminjajo, saj se tekom vsakoletnega posameznega javnega razpisa 
pojavljajo pobude, predlogi prijaviteljev, nekatere pomanjkljivosti, zato praviloma vsako 
leto te odloke spreminjamo. Nevladne organizacije so v našem okolju zelo pomembne in 
je prav, da se jih podpira. Morda so včasih tudi bližje uporabnikom in so lahko bolj 
prilagodljive spremenljivim potrebam občanov in se lahko tudi vključujejo v načrtovanje in 
izvajanje teh programov in projektov in posledica je lahko tudi večje zadovoljstvo občanov 
s storitvami. 
 K pripravi sprememb in dopolnitev odlokov smo pristopili predvsem na pobude 
prijaviteljev na te javne razpise. Vsi predlogi se nanašajo predvsem v prvi vrsti na višino 
sredstev, ki so v proračunu zagotovljena za te namene. Predlogi so tudi, da se uvede 
večletno financiranje programov in projektov nevladnih organizacij, to pripravljamo že za 
naslednje leto na področju kulturnih projektov in boste to gradivo prejeli predvidoma v 
obravnavo že na decembrski seji.  
 Prijavitelji si želijo čimprejšnjih objav javnih razpisov za naslednje koledarsko leto. 
Predlogi so glede višine zagotavljanja lastnih sredstev za prijavo na te javne razpise, 
predplačil in pa določil kateri stroški so upravičeni stroški iz sredstev, ki jih prijavitelji 
dobijo na javnih razpisih. Vse te naštete predloge smo v preteklih letih že v veliki meri 
upoštevali. Nekako največ razprave je bilo ravno okrog te zadnje. Upoštevanje stroškov 
dela, kot upravičenega stroška iz sredstev javnih razpisov in to je ena od bistvenih stvari, 
ki jih tudi pri večini sprememb odlokov uvajamo. 
 Konkretno na področju zasvojenosti, če ste si pogledali osnovni odlok, je to 
področje nekako razdeljeno v štiri sklope. Prvi sklop se nanaša na aktivnosti na področju 
preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjene najširši populaciji, učencem, dijakom, 
staršem, vzgojiteljskemu kadru. To so predavanja, delavnice za otroke, za starše, izvaja 
pa to Mladinski center Nova Gorica.  
 Preostali trije sklopi. Gre za programe namenjene otrokom, mladostnikom, ki se 
že znajdejo v nekih težavah odraščanja, imajo učne težave, morda že eksperimentirajo z 
drogami, potem nizko pražni ter visoko pražni ter reintegracijski programi pa se 
sofinancirajo na podlagi javnega razpisa. 
 Za ta namen letno namenimo 20.000,00 EUR do 25.000,00 EUR in konkretno 
predlogi sprememb in dopolnitev tega odloka se nanašajo torej na to, da se dopusti 
prijaviteljem, da se kot upravičene stroške šteje tudi stroške dela, tega do sedaj ni bilo, to 
je prva sprememba. Druga pa je, kar uvajamo tudi pri vseh ostalih javnih razpisih, 
določilo, da so se dolžni prejemniki sredstev na podlagi povabila mestne občine najmanj 
enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prireditev ali drugih dogodkov na 
območju občine.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo. 
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Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je navedeno točko obravnaval na seji 18. 
novembra. Na gradivo nimamo pripomb in predlagamo mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo.  
 Zato dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju programov in ostalih aktivnost s področja zasvojenosti v Mestni 
občini Nova Gorica na glasovanje. Glasujemo po skrajšanem postopku, tako kot smo 
se odločili na začetku. Glasovanje teče. 
 
Od 27 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Gordana Erdelič, 
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, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 9. točko. 
 
 
 
9. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini 
Nova  Gorica 2019-2023 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Spet predajam besedo Marinki Saksidi.  
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Lokalni program za kulturo je dokument, ki ga mestne občine moramo imeti. To nam 
nalaga Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. K pripravi tega dokumenta 
smo v upravi pristopili že pred časom. Vso zadevo, način priprave dokumenta nam je 
spremenilo dejstvo, da je ta mestni svet v začetku lanskega leta sprejel odločitev, da  
pristopi Nova Gorica h kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. 
 Temu je bilo potrebno prilagoditi ta dokument. Zelo aktivno smo v občinski upravi 
pristopili k pripravi tega dokumenta v začetku leta 2019, pripravljavka tiska tega 
dokumenta je bila članica delovne skupine za pripravo kandidature za Evropsko 
prestolnico kulture, sodelovala je pa pri pripravi gradiva tudi posebna županova delovna 
skupina, ki je bila sestavljena iz predstavnikov javnih zavodov in nevladnih organizacij in 
drugih. Ko je bil ta dokument v fazi nekega osnutka z osnovnimi podatki, smo ga temeljito 
proučili v sami občinski upravi. Osredotočili smo se predvsem na dolgoročne usmeritve 
na tem področju in same cilje. Izhajali smo pa iz naslednjih izhodišč, iz projektov, ki so že 
bili umeščeni v proračun v načrt razvojnih programov ali so bili vsaj na ravni priprave 
projektov, realne izvedljivosti posameznih ciljev v naslednjih letih in seveda iz 
proračunskih zmožnosti Mestne občine Nova Gorica za realizacijo teh ciljev oziroma 
možnosti pridobitve sofinanciranja iz drugih virov.  
 Sprejeti Lokalni program za kulturo je eden od pogojev za kandidaturo Nove 
Gorice za Evropsko prestolnico kulture, bil pa je dokument tudi v javni razpravi in prejete 
pripombe smo smiselno upoštevali. 
 Sam dokument je razdeljen seveda na poglavja. Po uvodnem poglavju je 
predstavljena vizija, kakšna naj bi bila Nova Gorica leta 2026. V poglavju 3. je 
predstavljena kultura v Novi Gorici, izvajalci javnega interesa na področju kulture, 
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nevladne organizacije, predstavljena so posamezna področja umetniških ustvarjalnosti. V 
4. poglavju je predstavljena javna in druga infrastruktura, ki se namenja za kulturo, v 
poglavju 5. podporne aktivnosti za razvoj kulture v naši občini, v poglavju 6. pa 
financiranje kulture v preteklih letih. 
 Bistveno je seveda poglavje 7. s strateškimi cilji. Te smo razdelili nekako v pet 
podpoglavij in znotraj vsakega so pa potem konkretni cilji, pri katerih so opisane glavne 
aktivnosti za doseganje teh ciljev, kazalniki kako bomo spremljali, merili realizacijo le teh, 
nosilci, ki so zadolženi za izvajanje in okvirno višino finančnih sredstev za izvedbo. 
 To je drugi Lokalni program za kulturo v naši občini. Je strateški dokument in 
zajema pa tudi nekatere dolgoročne usmeritve do leta 2026, kot že rečeno zaradi same 
kandidature Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Kar se zagotovo vsi 
strinjamo je, da je enkratna priložnost, da se preko kulture povežemo s sosednjim 
mestom, sosednimi občinami, v kulturno, turistično, gospodarsko, izobraževalno in 
infrastrukturno celoto, ki bo povečala gospodarski razvoj, kot tudi privabila turiste. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam odboru za kulturo, šolstvo in šport, ki ga tokrat zastopa svetnik dr. 
Zoran Božič. 
 
dr. Zoran Božič, član odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je ta dokument obravnaval, ga ocenil kot dober 
dokument, ni imel  pripomb in ga podpira.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Moram reči, da je dokument zelo dobro pripravljen. Zajema vse segmente kulture. Tudi 
področje, ki sem mu v zadnjih letih posvečal veliko pozornosti in to je kulturna dediščina, 
je zelo lepo predstavljeno in zaobjeto. Lepo se nakazuje tudi smiselnost investiranja v 
kulturno dediščino v namen razvoja turizma našega območja. V tistem delu so tudi lepo 
našteti vse ključne inštitucije, v katere je smiselno vlagati za razvoj turizma našega 
območja. Mogoče bi edino pogrešal naša vaška jedra. Sicer niso objekti z lastno 
identifikacijsko številko kot kulturni objekt, vendar so pa zaščiteni kot celota. Tu bi rad 
izpostavil predvsem Tabor pri Dornberku, pa gotovo še drugi tabori in druge strnjene vasi, 
ki so ravno tako same po sebi zelo zanimive kot neke turistične ponudbe območja. 
 V poglavju 6., točka 6.5, kjer je predvidena pa konkretna aktivnost za razvoj in 
dvig kulture našega območja, pogrešam, mogoče sem spregledal, da bi bila namera, da 
bi bila temu področju investiranja v samo kulturno dediščino namenjena proračunska 
sredstva, lahko evropska, državna ali pa občinska sredstva v ta namen. Sicer vemo, da 
imamo odlok, imamo tudi vsakoletna sredstva, vendar bi bilo mogoče smiselno, da bi tudi 
v tej strategiji bilo jasno izraženo, da načrtujemo tudi sredstva za investicije v kulturno 
dediščino. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo ima svetnica Andrejka Markočič Šušmelj. 
 
Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj: 
Imela bi to pripombo, da je bil sorazmeroma kratek čas namenjen javni obravnavi in še to 
v malce neprimernem času, ker so bile takrat tako jesenske počitnice kot prazniki. Nekaj 
pripomb sem takrat vseeno že poslala in so bile večinoma že upoštevane. Sem pa takrat 
recimo dala pripombo tudi o tem, da o Mostovni skorajda ni govora oziroma samo dvakrat 
je bežno omenjena. Tako, da me to malce preseneča, kako da ta program, ki se tam 
izvaja, ni natančneje opredeljen.  
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 Pogrešam tudi zaključek. Nekako obvisi ta dokument v zraku, torej še en 
zaključek na koncu takega dokumenta mislim, da bi bil nujen. Sicer pa se lahko pohvalim, 
da je poglavje namenjeno kulturnemu turizmu, torej končno nekaj o čemer sem govorila 
tudi v prejšnjemu mandatu in se sedaj začenja tudi udejanjati.  
 Govora je tudi o kulturnem centru, vendar pa če podrobneje pogledamo, je to 
precej zamaknjeno. Sicer je omenjen kulturni center kot nujen, kot potreben, vendar pa 
očitno do leta 2025 še ne bo kaj dosti realizirano. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin. 
  
Svetnica Ana Zavrtanik Ugrin: 
Sama pa bi predvsem izrazila veselje in zadovoljstvo, da sprejemamo ta lokalni program 
za kulturo. Zelo se je vleklo s pripravo. Že v prejšnjem mandatu smo se trudili na vse 
možne načine, da bi ga pripravili in moram reči, da smo imeli predvsem veliko smole in 
zato sem vesela, da je očitno usklajen tudi z nevladnimi organizacijami, z javnimi 
inštitucijami. Verjetno je še kaka stvar, kot je rekla Andrejka, ki bi se jo mogoče dalo 
izboljšati, vendar mislim, da je zapisan na način, kot mora biti nek lokalni program 
oziroma nek strateški dokument in upam, da končno ta dokument ne bo delil naših 
predstavnikov nevladnih organizacij in javnih zavodov.  
 Tako, da izražam zadovoljstvo in predvsem tudi upanje, da se bo uresničeval. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več razpravljavcev.  
 Zato dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa 
za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep bil sprejet. 
 
S tem prehajam na 10. točko dnevnega reda. 
 
 
 
10. točka dnevnega reda 
             Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 

programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica  
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prosim Marinka Saksida za uvod. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
Gre za podobne spremembe kot prej pri odloku za področje zasvojenosti. Dopuščamo 
torej možnost, da se kot upravičen strošek v okviru sredstev, ki jih prijavitelji prejmejo na 
javnem razpisu, upoštevajo tudi stroški dela in pa ponovno to določilo, da so se dolžni 
prijavitelji odzvati brezplačno k sodelovanju pri občinskih prireditvah in podobno. 
 Za ta javni razpis okvirno letno razpišemo 54.000,00 EUR, prijavi se nekje okrog 
petnajst prijaviteljev. Gre pa tu za  vsebine aero klubov, potapljaških društev, rezbarjev, 
avto moto, modelarjev in podobno. 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
dr. Zoran Božič, član odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor podpira. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo.  
 Dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju programov in projektov s področja tehnične kulture v Mestni občini 
Nova Gorica po skrajšanem postopku na glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, Maja Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo 
Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, 
Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel 
Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, 
Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 11. 
 
 
 
11. točka dnevnega reda  

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni 
občini Nova Gorica v letu 2020 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Spet predajam besedo vodji oddelka. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020 je sestavni del 
javnega razpisa za prihodnje leto. Bistvo tega dokumenta pa je, katere so dejavnosti, ki 
se bodo naslednje leto financirale s tega javnega razpisa. Predlagamo, da so to 
astronomija, avtomobilizem, jamarstvo, letalstvo, modelarstvo, motociklizem, padalstvo, 
potapljaštvo, radioamaterstvo, rezbarstvo, kovaštvo, škafarstvo, lotanje, robotika in 
elektronika. To so vsa področja za katera je nam znano, da imamo v našem okolju 
izvajalce. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
dr. Zoran Božič, član odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor podpira brez pripomb. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo.   
 Zato dajem predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v 
Mestni občini Nova Gorica v letu 2020 na glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
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ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.  
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem prehajamo na točko 12. 
 
 
 
12. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova 
Gorica  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Vodja oddelka za družbene dejavnosti, imate besedo. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
V okviru tega javnega razpisa se sofinancirajo invalidske organizacije, programi socialnih, 
humanitarnih društev in ostalih, na primer društev upokojencev. V tem razpisu se letno 
razdeli okvirno 100.000,00 EUR za nekje štirideset prijaviteljev. Zopet gre za podobne 
spremembe kot v primeru javnega razpisa zasvojenosti in tehnična kulture. Dopuščamo 
kot upravičen strošek stroške dela. Prilagajamo se veljavni zakonodaji, ki ne govori več o 
društvih, zvezi društev in tako naprej, temveč o nevladnih organizacijah in pa še nekatere 
druge pomanjkljivosti odpravljamo, med drugim tudi koliko programov ali projektov lahko 
prijavitelji prijavijo na ta javni razpis. Sedaj smo imeli en program ali dva projekta. 
Ugotavljamo, da je šlo v projektih dejansko za programe, ki se izvajajo skozi vse leto 
tako, da se tu prilagajamo dejanski situaciji. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan:  
Zadevo je obravnaval tudi odbor za socialno varstvo in zdravstvo. Svetnica, imate 
besedo.  
 
Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Res je, obravnavali smo navedeno gradivo, nimamo pripomb in predlagamo sprejem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razpravljavcev.   
 Zato dajem na glasovanje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v 
Mestni občini Nova Gorica. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Prehajamo na točko 13. 
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13. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni 
občini Nova Gorica  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Spet predajam besedo vodji oddelka za družbene dejavnosti. 
 
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
Ta javni razpis je nekoliko drugačen od prejšnjih. Gre za sofinanciranje obnove 
razglašenih kulturnih spomenikov, torej tistih, ki jih je za spomenike razglasil mestni svet. 
Do sedaj smo imeli sofinanciranje teh prijavljenih projektov razdeljeno na dva dela, in 
sicer za izvedbo gradbeno obrtniških posegov in investicijsko vzdrževalnih del, za 
ohranjanje kulturno varstvenih sestavin in za restavratorske posege. Razpis je do sedaj 
potekal tako, da je strokovna komisija vsako leto določila, koliko sredstev se nameni za 
posamezen sklop.  
 Dogajalo se je, da se je na primer na sklop A prijavilo več prijaviteljev, kot je bilo 
razpoložljivih sredstev, na sklop B pa nihče in posledično se je zgodilo, da lahko tudi 
polovica razpoložljivih sredstev v proračunu za ta javni razpis ni bila razdeljena in to sedaj 
odpravljamo. Še vedno gre za dve vrsti del, bo pa sama razdelitev sredstev potekala po 
številu doseženih točk do porabe sredstev. To je bistvena sprememba in so jo tudi 
predlagali prijavitelji. 
 Na ta javni razpis se prijavljajo predvsem župnije. Do sedaj je primer Čepovan, 
Osek, Vitovlje, Šempas, pomagali smo že tudi Kostanjevici. Razpiše se pa nekje 
50.000,00 EUR letno za ta namen.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Zadevo je obravnaval odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
dr. Zoran Božič, član odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Odbor podpira z eno dopolnitvijo, in sicer citiram: «Odbor za kulturo, šolstvo in šport 
predlaga, da se drugi odstavek 23. člena predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o financiranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v 
Mestni občini Nova Gorica dopolni tako, da strokovno presojanje in ocenjevanje ustreznih 
vlog izvede strokovna komisija, ki ima tri člane in enega namestnika, ki nadomešča 
morebitnega odsotnega člana.«.  
 Utemeljitev je naslednja. V predlogu prve obravnave je bilo, ker se lahko postopek 
zavleče, če je kdo od treh članov komisije več časa odsoten, predlagajo, da o tem 
odločita samo dva, kar se nam ni zdelo umestno, ampak smo rešili na tak način, da so 
vedno vsaj trije.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odlok je v prvi obravnavi, zato bomo to proučili, morda tudi upoštevali, ko bo prišel 
predlog v drugo obravnavo.  
 Odpiram razpravo. Svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Seveda to spremembo pozdravljam. Je zelo dobrodošla, ker smo imeli sredstva, pa jih 
nismo mogli realizirati, ker so bili pač neki ključi noter, v zadnjih štirih letih oziroma kolikor 
pač je bil ta odlok v uporabi.  
 Imam seveda vprašanje. Se pravi, če sedaj tisti ključ, ki je bil, je zagotavljal to, da 
se je dalo vsem nekaj. Sedaj kakor sem razumel to predstavitev, se bo točkovalo, se 
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pravi, da tisti, ki bo prejel največ točk, bo financiran v 50 %, ali se bo dalo vsem glede na 
število točk proporcionalno. To me zanima, se pravi na kakšen način se bo potem v 
primeru, če bo več kandidatov, bi rekel zadovoljilo vse oziroma pač na kakšen način se 
bodo sredstva razdelila. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več razpravljavcev.  
 Zato dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v 
Mestni občini Nova Gorica na glasovanje, in sicer v prvem branju. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin.   
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 14. točko. 
 
 
 
14. točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica  

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam Marinki Saksida. 
  
Poročevalka: mag. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
Tudi v tem gre za podobne spremembe kot pri prejšnjih, se pravi, dopuščamo kot 
upravičen strošek, strošek dela v okviru sredstev, ki jih prijavitelji prejmejo s strani mestne 
občine. Uvajamo termin nevladne organizacije in pričakujemo od prijaviteljev, da se 
udeležujejo občinskih prireditev, proslav in podobno. Morda še na tem javnem razpisu pa 
razdelimo 57.000,00 EUR v zadnjih letih dvanajstim prijaviteljem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za kulturo, šolstvo in šport. 
 
dr. Zoran Božič, član odbora za kulturo, šolstvo in šport: 
Nismo imeli pripomb.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Razpravljavcev ni.  
 Zato dajem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova 
Gorica po skrajšanem postopku na glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 28 svetnikov jih je 27 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Aleš Dugulin, 
Gordana Erdelič, 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 
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Pavlica, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena 
Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Prehajamo na 15. točko. 
 
 
 
15. točka  dnevnega reda  

Predlog Sklepa o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno 
občino Nova Gorica 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalki Vandi Mezgec. 
 
Poročevalka: Vanda Mezgec, vodja službe za okolje in prostor 
Današnji dokument, ki ga imate na mizi, je na nek način nadgradnja tistega kar že imamo 
v mestni občini. Vemo, da je v letu 2012 Mestna občina Nova Gorica sprejela listino 
»Občina po meri invalidov« in takrat smo tudi izdelali načrt taktilnih oznak v mestnem 
središču in v Solkanu. Na podlagi teh izdelanih dokumentov je bila dobra podlaga, da 
smo tudi pripravili to nadgradnjo, ki ima podlago še posebej v zakonu oziroma 
Gradbenem zakonu, ki je bil sprejet 2017, in sicer 22. člen med drugim določa, da je 
gradnja in uporaba objektov v javni rabi dostopna vsem ljudem, ne glede na njihovo 
trajno ali začasno oviranost. 
 7. odstavek 22. člena pa določa, da občine lahko v dogovoru z reprezentativnimi 
invalidskimi organizacijami sprejmejo smernice za zagotavljanje dostopnosti, s katerimi 
določajo stopnjo prilagojenosti zunanjih javnih površin, ne glede na zahtevnosti javnih 
površin določenih s tem zakonom. To je pa tudi ta glavna bi rekla pobuda, ki smo jo pri  
pripravi tega načrta tudi upoštevali in ta strateški načrt dostopnosti je na nek način 
smernica oziroma so smernice za v naprej.  
 Dokument je nastal tako, da smo skupaj z Zavodom Dostop, ki je bil izvajalec, 
določili tudi delovno skupino. V delovni skupini so bili predstavniki invalidskih organizacij 
in tudi predstavniki uprave ter je nekako razdeljen v tri poglavja. Najpomembnejši del, 
najbolj obširen tudi je prostorski del načrta in obravnava dostopnost prostora, drugi del 
obravnava dostopnost informacij in tretji del dostopnost storitev. V samem dokumentu je 
pregledano kar precej projektov, pregledane so javne stavbe oziroma stavbe tudi v javni 
rabi in podani so predlogi tudi za ukrepanje, za rešitve. Na ta način je pripravljen nabor 
vrste ukrepov na tem področju mestne občine v celoti in ta nabor bo pa tudi podlaga za 
pripravo akcijskega načrta, ki ga bomo pripravili takoj po sprejetju tega načrta.  
 Za samo izvedbo, mogoče konkretna vprašanja v zvezi s samim izvajanjem tega, 
s pripravo tega načrta, se nam bo tudi pridružila izvajalka iz Zavoda Dostop, za enkrat pa 
mislim, da bi bilo dovolj.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Točko sta obravnavala dva odbora, in sicer za socialno varstvo in zdravstvo ter odbor za 
prostor.  
 
Vida Škrlj, predsednica odbora za socialno varstvo in zdravstvo: 
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo je obravnaval navedeno točko in nima pripomb ter 
predlaga sprejem. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
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Temu mnenju se pridružuje tudi odbor za prostor.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Besedo ima svetnica Tina Krog. 
 
Svetnica Tina Krog: 
Naj že na začetku povem, da vsi tisti, ki si želimo Mestno občino Nova Gorica dostopno 
slepim in slabovidnim, gibalno oviranim, gluhim, naglušnim ter osebami z drugimi ovirami  
v vsakdanjem življenju govorimo isti jezik in da je moj ton pozitivno usmerjen predvsem k 
jasnemu cilju. V Goriški.si želimo, da bi bila naša občina čim prej in čim bolj dostopna 
invalidom, tako kot tudi vsi tu prisotni predvidevam. Med branjem gradiva sem zadovoljna 
pozdravila iskrene namere občinske uprave k izboljšanju stanja.  
 Kot sem že na prejšnji seji poudarila, gre v Strateškem načrtu dostopnosti 
predvsem za smernice, ki so strokovno in zelo dobro zastavljene. Verjamem, da bi 
njihova realizacija v veliki meri rešila vse težave dostopnosti za invalide, zato si iskreno 
želimo, da bo prišlo čim prej do izvedbe realno in odgovorno začrtanega akcijskega 
načrta, izvajanja ukrepov iz Strateškega načrta dostopnosti za prihodnja štiri leta, h 
kateremu se Mestna občina Nova Gorica s potrditvijo tega sklepa tudi zavezuje.  
 Seveda priprava akcijskega načrta ne bo dovolj, zato bomo v Goriška.si budno 
bdeli nad njegovim doslednim izvajanjem. S potrditvijo strateškega načrta je občina 
opredelila, kako in s katerimi aktivnostmi naj v bodoče rešuje težave dostopnosti. V 
sklepu nas najbolj veseli zaveza, da bo občina v svojem proračunu namenila določena 
sredstva pri odpravljanju ovir, zato upamo, da se pri teh aktivnostih ne bo opirala zgolj na 
nujne ukrepe, ampak da bo počasi celotno infrastrukturno delovanje obrnila v prid 
dostopnosti mesta in to tako s fizičnega, storitvenega kot tudi informacijskega vidika. V 
sklepu lahko preberemo, da je tudi občina sama ugotovila, da je bila univerzalna 
dostopnost do sedaj slabo upoštevana in skupaj z Goriško.si polaga upe na boljšo 
prihodnost. Zakonodaja je sedaj jasno urejena, tako, da lahko verjamemo, da bo tudi 
praksa projektantov dosledna, odgovorna in strokovna ter da bo izvedba ukrepov brez 
nepotrebnih napak, ki bi zahtevale vedno nova popravila in stroške. 
 Komaj čakamo, da bomo v proračunu Mestne občine Nova Gorica ugledali 
namenska letna sredstva za opravljanje ovir, ki bodo na podlagi smernic strateškega 
načrta opredeljene v akcijskem načrtu, ki upamo, kmalu sledi. Namen Goriške.si ni 
kogarkoli okrcati zaradi neučinkovitosti, ampak spodbuditi zavedanje, da invalidi ne 
moremo, ne morejo v nedogled čakati na konkretne ukrepe za univerzalno dostopnost. 
Občina se mora za realizacijo cilja univerzalne dostopnosti zavezati doslednemu 
izvajanju konkretnega akcijskega načrta, tako, da se bodo vsa vzdrževalna dela celostne 
prenove in novogradnje opirale na novo gradbeno zakonodajo. A ne le to. Naš prostor 
pomeni tudi življenje in vsi imamo pravico do enakovredne vključitve. Če karikiram, ni 
dovolj da ne parkiramo na invalidna mesta za invalide, ampak, da jim omogočijo, da s 
parkirnega mesta lahko svobodno dostopajo do enakih vsebin kot mi. Dostopnost do 
prostora, informacij in storitev je namreč pravica vseh nas.   

Sklep v Goriški.si pozdravljamo in komaj čakamo na naslednje korake, ki bodo 
tudi na invalidskem vozičku gotovo veliko lažji.            
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo, zato dajem predlog Sklepa o 
sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica na 
glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Gordana Erdelič, Maja 
Erjavec, Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, 
Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka 
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Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida 
Škrlj, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem predlagam, da preidemo še na 16. točko in potem odredimo pavzo. 
 
 
 
16. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1, 
dopolnitev november 2019 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Besedo predajam poročevalki Silvani Matelič. 
 
Poročevalka: Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine 
V tem gradivu smo predlagali dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem, in sicer v obeh poglavjih tako v  pridobivanju kot v razpolaganju. V 
razpolaganju imamo dva predloga, in sicer predlog mestne občine, da prodamo del 
stavbe na naslovu Čepovan 66 v kvadraturi 1,9 m2, in sicer je to predelan skupni prostor 
v stavbi v Čepovanu, ki je predelan tako, da pripada k posameznemu delu stavbe 2297 
197-5 in ga želi lastnica tega stanovanjskega dela odkupiti. Zato predlagamo, da se s tem 
dopolni načrt razpolaganja. 
 Prav tako predlagamo dopolnitev v razpolaganju parc. št. 335/7 k.o. Šmaver, in 
sicer kot odškodnina v razlastitvenem postopku za pridobitev zemljišč, ki so potrebne za 
izgradnjo kolesarske brvi od obstoječe državne kolesarske steze Solkan – Plave do 
bodoče brvi čez Sočo. V načrtu pridobivanje pa dopolnjujemo načrt z nakupom dveh 
zemljišč v k. o. Branik, in sicer s parc. št. 4634/3 in 4637. Ti parceli bi potrebovali za 
širitev športnih površin ob Osnovni šoli Branik.  
 To se pravi, da predlagamo mestnemu svetu mestne občine, da sprejme 
dopolnitev ravnanja z nepremičnim premoženjem mestne občine.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor za prostor je zadevo obravnaval in predlaga potrditev na mestnem svetu.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. K razpravi se je prijavil svetnik Aleš Markočič. 
 
Svetnik Aleš Markočič: 
Imam eno vprašanje, če morda lahko dobim danes odgovor, če ne pa za drugič. Tu 
imamo tudi kar nekaj odkupa zemljišč, vezano na kolesarsko pot ob Kornu.  
 Pa me zanima, če je morda že znana trasa ob hišah ob Kornu, kjer je bilo pred 
slabim letom kar nekaj polemike. To me zanima. Ali je znano, ali bo šla po desnem bregu 
ali po levem bregu toka Korna? 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Bom kar sam odgovoril. Šla bo po desnem bregu Korna. Tam imamo tudi obvezo do 
direkcije za vode in ene vode od spodaj pod to potjo. Ne bo pa betonirana, asfaltirana, bo 
utrjena pot s protiprašno prevleko in ožja od tiste, ki je bila predvidena. To je bil dogovor s 
stanovalci.  
 Svetnik Oton Mozetič. 
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Svetnik Oton Mozetič: 
Ko gledam to utemeljitev, mislim, da govorimo pač o treh zadevah, me moti 
nesorazmernost dokazovanja, zakaj kaj rabimo in kaj bomo naredili V prvi točki za 
parcelo v Čepovanu razumem, da gre za 1,9 m2, utemeljujemo zadevo na pol strani ali 
pa še več, potem imamo pa dve zadevi, kjer jih sploh nič ne utemeljimo na koncu koncev. 
Rečemo koliko je odškodnina, to je ena beseda. Rad bi, da se tudi ostali dve točki 
pojasnita širše. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Gospa Matelič. 
 
Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Pri prodaji parcele 335/7 k. o. Šmaver gre za odškodnino v razlastitvenem postopku, kot 
je tu napisano. Ko smo pridobivali zemljišča za potrebe izgradnje te kolesarske poti, so 
se pojavili določeni problemi z večinskim lastnikom zemljišč. V tem postopku se dolgo 
časa nismo mogli z njimi ujeti, ker so stalno dajali dodatne in dodatne zahteve. Prišli smo 
do točke, ko smo pred dvema letoma dali predlog za razlastitev, prejšnji župan je to 
potrdil in smo začeli s postopkom razlastitve uradno preko upravne enote. 
 Ko smo s tem postopkom začeli, so se stranke začele odzivati in so drugače 
pristopale k tem pogovorom, so bile bolj konstruktivne. Ker se je postopek že začel s to 
ponudbo pogodbe o razlastitvi, so tudi potem tekli pogovori časovno zelo hitro in je prišlo 
letos avgusta do podpisa dogovora, ki je sestavni element tega postopka o razlastitvi, ki 
je definiral vse podrobnosti pridobitve teh zemljišč. Podrobna razlaga v bistvu teče tako, 
da je mestna občina potrebovala na tej brežini 3.401 m2, to zemljišče je bilo tudi 
odparcelirano, bilo je v privatni lasti, je še vedno in gre za kmetijska zemljišča.  
 Potem je stranka zahtevala v zameno nadomestna zemljišča, ker ni hotela v 
bistvu plačila tega zemljišča. Z njimi smo se uskladili, da jim skozi ta dogovor ponudimo 
gradbene parcele, ki so na istem območju, nekoliko višje ob kolesarski poti, ki pelje v 
Italijo. Potem pa, ko smo pogledali razmerje v ceni je bilo zemljišče, ki ga je mestna 
občina kupovala, vredno 45.913,00 EUR, zemljišče, ki smo ga ponudili stranki oziroma 
katerega je stranka zahtevala oziroma želela kot odškodnino v tem postopku, je bilo pa 
vredno 35.622,00 EUR. Stranka se ni strinjala s tem, da bi občina razliko doplačala, 
želela je zemljišče v obsegu 700 m2. Mi smo to v letošnjem letu odparcelirali, natančna 
kvadratura je pokazala 698 m2. Ta obseg zemljišča pa je bil več vreden, kot je bila razlika 
med prvotnima cenama, razlika je bila na začetku 10.290,00 EUR, s tem dodatnim 
nadomestnim zemljiščem je postala razlika višja, to se pravi 16.702,00 EUR in stranka se 
je s pridobitvijo tega zemljišča strinjala. S tem se je strinjala tudi, da razliko 6.400,00 EUR 
doplača, ker to zemljišče je bilo manj vredno oziroma to zemljišče je bilo vredno več, kot 
je bila razlika v odškodnini in naši vrednosti nakupa zemljišč in potem so se pač strinjali, 
da bodo doplačali 6.700,00 EUR. 
 To se pravi, da mi jim v bistvu damo stavbno zemljišče, ki je vredno 52.324,00 
EUR s tem, da oni doplačajo 6.411,00 EUR. To je to. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1.  
Glasovanje teče.  
 
Od 27 svetnikov jih je 26 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Egon Dolenc, Gordana Erdelič, 
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, Gabrijel Rijavec, Marko 
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Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, 
Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Sedaj pa predlagam petnajst minut pavze, medtem pa vabim vodje svetniških skupin, da 
se mi pridružijo v poslanski pisarni za kratek posvet. 
  
Nadaljujemo z 10. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, in sicer nam 
ostajajo še štiri točke. Glede na to, da je 20. točka tista, ki je najbolj zahtevna in ima tudi 
zunanje goste, predlagam, da jo premaknemo na 16. A, se pravi takoj in ostale tri 
pomaknemo navzdol. Seveda glasujemo. Ali ima kakšen drugi proceduralni predlog, ali 
pa ugovor zoper to? Lahko dam na glasovanje.  

Se pravi, dajem na glasovanje, da se 20. točka premakne in postane 16. A 
točka. Glasovanje teče. 
 
Od 24 svetnikov jih je 22 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Zoran Božič, Gordana Erdelič, Gabrijel Fišer, Anton Harej, Mitja Humar, 
Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka 
Manojlović, Aleš Markočič, Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Marko 
Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, 
Ana Zavrtanik Ugrin. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
16. A  točka dnevnega reda 

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
»Poslovno ekonomske cone Kromberk«  
 

dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo poročevalcu Urošu Jakinu. Se opravičujem, boste vi, Nataša. Da, lahko 
začnete.  
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka  za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Gre za Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno 
ekonomske cone Kromberk«. Ta odlok je pripravljen na podlagi programa opremljanja 
stavbnih zemljišč, ki ga je izdelalo podjetje Struktura in smo danes povabili tudi samega 
izdelovalca, v kolikor bodo kakšna natančnejša, podrobnejša vprašanja, da jih lahko 
postavite. Sedaj samo predstavitev in prosim sodelavca Uroša Jakina, da poda. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Hvala. 
 
Poročevalec: Uroš Jakin,  višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine: 
Na kratko nekaj besed o programu opremljanja za Poslovno ekonomsko cono Kromberk. 
Območje verjetno poznate, v grafičnih prilogah je bila natančno prikazano za katera 
zemljišča gre.  
 Program opremljanja predvideva opremljanje tega območja s sledečo komunalno 
opremo. Gre za cestno omrežje, vodovodno omrežje, plinovodno omrežje in 
kanalizacijsko omrežje. Gradilo se bo tudi elektroenergetsko omrežje in elektronskih 
komunikacij. Občina bo gradila sama prometno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje. 
Delno se bo ta gradnja financirala z evropskimi sredstvi in s sredstvi iz državnega 
proračuna. 
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 V samem programu opremljanja so prikazane, katere površine se opremljajo in 
preračun stroškov na m2 iz katerega je potem tudi razvidno, koliko bo komunalni 
prispevek. Toliko na kratko, če so še kakšna vprašanja, sem na razpolago. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbori. Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Odbor je zadevo obravnaval in predlaga v sprejetje mestnemu svetu. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za gospodarstvo. 
 
Damjana Pavlica, predsednica odbora za gospodarstvo: 
Odbor za gospodarstvo ni obravnaval te točke, ker ni bilo poročevalca. Pač tako je.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Svetnik Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Sam sem vseeno pričakoval malo bolj izčrpno poročilo. Glede na dano, me zelo čudi, da 
je tudi odbor to sprejel z relativno nizko stopnjo občutljivosti. Vidimo iz slike, da je v bistvu 
za cel ta krog cestnega omrežja in pa inštalacij sklenjen dostop, se pravi samo na 
dosedanje Meblo, obrtno cono, sploh ni izhoda na krožišče pri MIP-u. Predlaga se os F, 
ki je skoraj vzporedna za dostopom v to območje med Surovino d. d. in bivšim MIP-om. 
 Za moje pojme je os F popolnoma odveč, pač pa bi se morala os D že sedaj 
nadaljevati mimo tehtnice pri Surovini in dostopom do križišča pri MIP-u. Ravno tako bi 
pričakoval, da iz križišča pri MIP-u, če pogledamo, ko se zavije v ta predel noter, bi se v 
to območje lahko vstopalo z desnim ovinkom, kakor tudi nadaljevalo naravnost in zaobšlo 
Surovino in se priključilo v spodnjem predelu na spodnjo os. Ta os F mi ne kontrira. Poleg 
tega, če pogledamo dobro, je na začetku osi D tu zelo neugoden ovinek. Sam dostop je 
problematičen tudi z vidika recimo podaljšanega tovornega vozila, kakor rečemo 25 
tonski priklopnik, ki je relativno dolg. Tu se mi pojavi neko čudno križišče z nekim takim 
čudnim priklopom na obstoječo cesto. Ne vem, sem zelo skeptičen do tega.  

Tak primer smo že »požegnali« v preteklosti pri obstoječi Qlandii, ko imamo 
zgrajeno cesto in že več kot deset let cesta ni vozna. Tu se nam ponuja podobna rešitev, 
ko se nakazuje povezava in tudi je sama po sebi vmesna, se pravi os D, da se naveže na 
ta zahodni del. V bistvu dovozna cesta v samo Surovino d. d. je tu relativno zelo kratek 
odsek in tu je po analogiji logičnosti, da se ta cesta nadaljuje naprej, pa tu ni nakazana. 
 To pomeni, da se bodo vsi akti sprejemali naprej, vsi dokumenti bodo šli naprej na 
tak način, potem pa se nam bo zgodilo in nas bo nekdo vprašal po zdravi pameti, kdaj 
smo to potrdili, da je dostop v to območje samo iz obstoječe Obrtne cone Meblo. Tu si na 
300 metrih v tem predelu na regionalni cesti, ali ponujate pa izhod 400 metrov stran. Nek 
kamion, ki bo prišel iz Ljubljane namesto tu pri MIP-u in hop noter, bo šel mimo dostopa 
za Mercator in Merkur, zato, da bo prišel sem noter. Ne vem, meni mi ne kontrira to.  

Res se mi zdi čudno, da je to potrdil odbor za prostor.   
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Za vprašanja bom dal kar besedo stroki. Nataša, kdo naj obrazloži?  
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Bom začela, vendar pri tem nisem bila zelo vključena.  
 Kar se tiče tega krožišča. Dejansko so bile v OPPN-ju predvidene dve smeri 
povezave, se pravi navezava pri Mercatorju in na to krožišče. Tudi ni za enkrat nič še 
rečeno, da tega krožišča ne bo, ampak je v tej fazi sedaj tudi stvar prometne študije, ki jo 
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izvaja država - DRSI in pač še pričakujemo na kakšen način in kakšne zahteve bodo na 
tej stvari do krožišča. Sedaj v tej fazi pa za enkrat to še ni bilo upoštevano. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Bi kdo še dopolnil pojasnilo, zakaj ni priklopa na MIP križišče in je samo na tisto pri 
Merkurju.  
 
Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne (UD): 
Mogoče še dodatna dopolnitev, ker to je eno izmed bistvenih vprašanj pri zagotavljanju 
izvedljivosti poslovne cone Nova Gorica–Kromberk poleg seveda pridobitve gradbenega 
dovoljenja oziroma predhodnega postopka za presojo vplivov na okolje.  
 Med Mestno občino Nova Gorica in Direkcijo republike Slovenije za infrastrukturo 
so bila usklajevanja glede ustreznosti priključevanja poslovne cone Nova Gorica – 
Kromberk na obstoječi priključek pri MIP-u. Sklenjen je tudi že dogovor v zvezi z 
izgradnjo komunalne opreme Poslovno ekonomske cone Kromberk v območju 
lokacijskega načrta Meblo-vzhod, ki v bistvu zagotavlja ustreznost priključevanja na 
obstoječe križišče, ne trenutno potrebo po izgradnji krožišča na tej lokaciji. Kot je 
povedala sodelavka Nataša, se vzporedno izvaja tudi prometna študija, je že v fazi 
izvajanja, ki bo podala več usmeritev glede primerne prometne ureditve na tej mikro 
lokaciji sedanjega križišča pri MIP-u oziroma najverjetneje dolgoročno spremenjenega v 
krožišču. 
 Trenutno pa vse strokovne preveritve in tudi se pravi prometna študija, ki je v 
izdelavi, tega ne zahteva. Ta informacija je potrebna tudi z vidika izvedljivosti poslovne 
cone, ker seveda zagotovljeno ustrezno priključevanje na državno cesto bo tudi eden 
izmed pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Anton Harej. 
 
Svetnik Anton Harej: 
Dobro, obravnavamo dostop do tega območja. Posredno se seveda tiče tudi tega 
križišča. Samo hipotetično govorim, recimo, da se naslednje leto uredi dostop na križišču, 
recimo, da dobimo zeleno luč za dostop tudi s tega območja. Vendar, kaj se bo takrat 
zgodilo, mi bomo imeli že podlage za ta projekt, da imamo dostop samo iz predela 
Merkurja. Ali bomo lahko potem mi naredili dopolnitev tega? Se pravi, bomo lahko ujeli 
tisti vlak, ki ga sedaj zamujamo, da nimamo tu predvidenega dostopa na os D iz strani 
MIP-a konkretno. Ali ni nobenega problema? Se pravi, mi bomo lahko infrastrukturo 
potem povezali na ta obroč iz strani MIP-a, tudi, če ne bomo imeli niti sklepa na mestnem 
svetu, ne bomo imeli dopolnitev, vse te pravne podlage se bodo dopolnjevale, gradbeno 
se bo dopolnjevalo oziroma bomo šli v dopolnitev gradbenega, ker ne bomo imeli tam za 
tisto cesto gradbenega dovoljenja. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Nataša Ipavec, lahko prosim na kratko obrazložite, kakšna je procedura v primeru, da bi 
nekega dne hoteli dozidati pristop oziroma priklop na cesto v območju, ki ga omenja 
svetnik Harej. 
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Lahko povem to, da mi imamo to podlago že v OPPN-ju, tako, da je za ta del sigurno  
možno to cesto dodatno zgraditi. Če prav razumem, vi imate pomisleke glede na to, kako 
bomo te stroške obračunali in kar se bo sedaj kot komunalno opremo gradilo in koliko bo 
obračunana pač tem, ki bi tu te površine kupili za gradnjo. To bodo verjetno obrazložile 
druge službe. Samo mislim, da v prihodnje kadar bi se iskalo to gradbeno dovoljenje, 
imamo tudi za to gradbeno podlago, zato lahko dobimo in se izvede in mislim, da tu gre 
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tudi za financiranje s strani države, ker je ta cesta državna in tu bodo tudi oni sodelovali 
in bili vključeni v ta del. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima svetnik Jožef Leban. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Meni se zdi vsa stvar zelo zapletena in zelo čudna in mi naj bi se odločali in dejansko 
odločamo o usodi petdeset let naprej, ker sigurno se ne bo nič spremenilo. V Novi Gorici 
smo imeli že kar nekaj, vključno s križiščem pri Hrastu. Dosti nas je vztrajalo, da bi bilo 
tam krožišče, ne morajo biti semaforji. Zakaj ne bi vezali nov kompleks, vse osi na cesto 
pri MIP-u in zgradili krožišče, ki bi bilo ustrezno, da bi požrlo ves ta promet, ki bi prihajal v 
to poslovno cono. Mislim, da je to edina prava rešitev, vse ostalo je samo dodatna 
obremenitev ceste, ki pelje v Mercator center, ceste, ki pelje proti Meblu, kjer so 
semaforji, kjer je že sedaj neprimerno obremenjena in bo samo kaos na tej obvoznici.  
 Lepo vas prosim, dajte to proučiti in dajte poskušati zadevo pripraviti tako, da se 
ne bomo potem čez pet, šest let spraševali, kdo je to sprejel, kdo je to naredil, kdo je kriv. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Samo za pojasnilo še enkrat, ne zapiramo si možnosti izstopa pri Surovini na glavno 
cesto. Samo v tem trenutku je najhitreje izvedljivo v to smer. S tem tudi lahko poteka 
naprej projekt, se pravi, gradbeno dovoljenje je vezano na priklop na glavno cesto, ki je 
pač državna v tem primeru. 
 
Svetnik Jožef Leban: 
Župan, popolnoma razumem. Samo, ko bomo to naredili, je zaključeno, konec, ne bomo 
spremenili nič več. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Repliko ima Marko Tribušon. 
 
Svetnik Marko Tribušon: 
Mislim, da v tem trenutku govorimo o poslovni coni. Ta program opremljanja skoraj 
moramo potrditi, če hočemo to ekonomsko imeti in ne moremo sedaj na tem reševati 
problemov od petdeset let nazaj. Če nekoč niso bila narejena krožišča, to sedaj v tem 
trenutku ni pomembno, da ne bomo s tem zakomplicirali stvari, da nam bo še ta 
ekonomsko poslovna cona ušla. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Svetnica Mirjam Bon Klanjšček. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšček: 
Glejte, strinjam se z Markom Tribušonom, kar je rekel. Ta program opremljanja bo treba 
na en način sprejeti, če hočemo sploh kaj imeti. Ampak kar se tiče ceste bi bilo ob tej 
priliki prav, da se z državo začnemo pogovarjati.  
 Namreč, kot bivša poslanka lahko povem, da sem v mojem mandatu, res, da sem 
bila v opoziciji, vsako leto pri proračunu dala amandma, da bi naredili krožišče pri Hrastu. 
Krožišče. In meni je sedaj obljubljeno, da bo to krožišče pri Hrastu naredila država. Mi je 
obljubljeno. Moram povedati, da sem sama prav apelirala na ministrstvo, ali bo moje 
krožišče, ne moje, vendar sem skozi spraševala po tem krožišču pri Hrastu. Mislim pa, da 
bi bilo prav, da bi se občina sama povezala z ministrstvom in z DRSI-jem in v tej situaciji 
tudi uredila krožišče pri MIP-u. Vemo namreč, da je ta pot, ki gre skozi Kromberk glavna 
dovozna pot v Soško dolino in nazaj in zato je treba to pot skozi Kromberk rešiti. Tudi tisti 
semafor, če bo ta pot šla pri Mercatorju noter, je tam odveč. Tudi tam bo treba rešiti 
zadevo tako, da mislim, da je treba to celovito reševati.  
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 Ena stvar je to kar se pogovarjamo, da je treba sprejeti program komunalnega 
opremljanja, drugo pa je, da se dajte začeti pogovarjati. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Naj vas pomirim. Smo že v rednih pogovorih z ministrstvom in direkcijo, zelo dobro 
poteka. So zelo konstruktivni pogovori in rešujemo celovito vpad, vzhodni vpad v mesto, 
imamo že v vidu tudi polnjenje cone vzhod in zahod. To je industrijska zibelka naše 
občine in našega mesta. 
 
Svetnica dr. Mirjam Bon Klanjšek: 
Samo, če dovolite. Takrat, ko sem spraševala za to, sem vso dokumentacijo dobila pri 
gospe na občini. Nisem se sama na svojo roko nekaj izmišljevala in to imajo oni gor.  
 Tako, da dajte se res potruditi in se pogovarjati ter dajte rešiti to zadevo skozi 
Kromberk. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Še vodja oddelka.  
 
Nataša Ipavec, vodja oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: 
Še enkrat bi rada opozorila, da so v izvajanju v bistvu prometne študije in prometna 
študija, ki jo je naročila občina in zajema krožišča pri cerkvi in gor čez Hrast do tega 
priključka ob Mercatorju in naprej se izvaja pa prometna študija od DRSI-ja, ki sega pa od 
Mercatorja do Ajševice. 
 Ti prometni študiji sta med seboj usklajeni, v bistvu je že bila projektna naloga za 
študijo potrjena tudi s strani DRSI-ja, ta, ki jo je občina pripravljala in tudi vmesno in tudi 
recenzijo naše študije dela DRSI, tako, da bodo dejansko med seboj usklajene in bodo 
dale tudi končne podatke kako ta krožišča, katera so nujno potrebna, na kakšen način se 
lahko vsaj začasno rešujejo in kakšne bodo te končne rešitve z izvedbo teh krožišč, ker 
se bo verjetno pri MIP-u izkazalo to kot potrebno. 
 Tako, da rabimo še to dokončno podlago, so pa obe v končnih fazah izdelave. Pri 
nas je recenzija že šla mimo in mislim, da ima tudi  DRSI v končnih fazah. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Prijavljenih za razpravo ni več. Ocenjujem, da ste dobili izčrpne odgovore, zato vseeno 
predlagam, ker ne vidim, da bi prišlo do kakšnih razlik, ker je prav…  
 Sašo Kogovšek, prosim. 
 
Svetnik Sašo Kogovšek: 
Mislim, da glede na to, da smo v bistvu več ali manj stvari razčistili in da so jasne, da se v 
bistvu pogovarjamo z državo za optimalno rešitev, kako umestiti krožišča oziroma križišče 
na tem območju, kjer smo se danes pogovarjali, bi predlagal, da združimo v obe branji 
naenkrat. Zakaj? To kar je rekel g. svetnik Tribušon in predvsem to, ker nas že malo 
lovijo tudi časovni termini glede prijave na sredstva.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Tudi sam se strinjam s predlogom in da bo uspešno izglasovan, potrebujemo 17 glasov.  
 Torej predlagam prekvalifikacijo odloka v drugo branje. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 25 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Gordana Erdelič, 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, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida 
Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik 
Ugrin. 
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Predlog je bil sprejet. 
 
Dajem predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
»Poslovno ekonomske cone Kromberk« na glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, Sebastjan Komel, 
Tina Krog, Luka Manojlović, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, 
Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Odlok je bil sprejet. 
 
Zahvaljujem se vsem, ki ste strokovno prispevali k obrazložitvi. Zahvaljujem se tudi  
zunanjemu projektantu in s tem prehajamo na naslednjo točko. 
 
 
 
17. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 

 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Predajam besedo poročevalki Silvani Matelič. 
 
Poročevalka: Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v prvem odstavku 15. člena določa, 
da se letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmerno leto določi na 
predlog župana, in sicer s sklepom mestnega sveta.  
 Mestna občina vsako leto pred koncem leta sprejme revalorizirano vrednost točke 
za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za naslednje leto, in sicer mora 
biti sprejeta vrednost točke najkasneje do 31. 12. tekočega leta, ker v skladu s 404. 
členom Zakona o davčnem postopku davčni organ izda odločbo o odmeri NUSZ po 
uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki je veljala 1. 1. 
tekočega leta, za katero se nadomestilo odmerja. V letošnjem letu smo revalorizirali točko 
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki je bil izračunan za obdobje 1. september 
2018 do 1. september 2019 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.  

Zato predlagamo novo vrednost za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2020, in sicer naj bi točka znašala 0,0058745 EUR, to se pravi 
revalorizirana glede na predhodno točko, ki je bila 0,0057424 EUR in predlagamo 
mestnemu svetu, da predlagani sklep obravnava in sprejme.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović predsednik odbora za prostor: 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da se zadeva sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Prijavljenih na razpravo ni.   
 Dajem predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 na glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 26 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
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ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Petra Kokoravec, 
Sebastjan Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, 
Oton Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja 
Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na naslednjo točko. 
 
 
 
18. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 7982/6 k. o. Dornberk 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Silvana, izvolite.  
 
Poročevalka: Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine 
Nepremičnina parc. št. 7982/6 k. o. Dornberk je v Zemljiški knjigi evidentirana kot lastnina 
Mestne občine Nova Gorica, ki ima zaznambo javnega dobra. Lastnik hiše ob tem 
zemljišču je podal predlog za odkup tega zemljišča. Pogoj za prodajo zemljišča je, da 
ukinjamo status javnega dobra z odločbo. Predlog poda na mestni svet župan in po 
sprejetju sklepa na mestnem svetu lahko izdamo predmetno oziroma omenjeno odločbo.  
 Zemljišče leži ob stanovanjski stavbi v starem delu naselja Tabor, vendar pri 
parcelaciji tega zemljišča smo ugotavljali, da zemljišče ne služi več svojemu namenu kot 
javno dobro. Odparcelirali smo tako, da so vsi prehodi med stanovanjskimi objekti v vasi 
zagotovljeni in ohranjeni. Krajevna skupnost je podala pozitivno mnenje.  

Zato predlagamo mestnemu svetu, da sklep o ukinitvi javnega dobra sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Tudi odbor za prostor predlaga, da mestni svet zadevo sprejme. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ni prijavljenih na razpravo. 
 Zato dajem predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 7982/6 k. o. 
Dornberk na glasovanje. Glasovanje teče. 
 
Od 24 svetnikov jih je 23 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Sašo Kogovšek, Sebastjan Komel, Tina 
Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton Mozetič, Damjana 
Pavlica, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, Tanja Vončina, 
Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Prehajamo na zadnjo točko. 
 
 
 
19. točka dnevnega reda 

Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k. o. 
Branik 
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dr. Klemen Miklavič, župan: 
Beseda strokovni službi. 
 
Poročevalka: Silvana Matelič, vodja službe za javno infrastrukturo in nepremičnine 
Obe omenjeni parceli sta prav tako v lasti Mestne občine Nova Gorica, ki imata 
zaznambo javnega dobra. Ugotavljali smo, da sta obe parceli funkcionalno zemljišče ob 
stanovanjski hiši, istočasno tudi vrt in da ne služita več namenu uporabe kot je javno 
dobro. Mi smo na tem območju uredili meje zato, da smo preverili dostopnost oziroma, da 
smo preverili, ali ukinitev javnega dobra na teh dveh parcelah morebiti onemogoča 
dostop do kmetijskih zemljišč in povezovalne poti, ki pelje v Branik. Po ureditvi mej se je 
ugotovilo, da sta obe poti, ki peljeta v Branik, zagotovljeni.  
 Ugotavljamo, da ti dve parceli katerim želimo odvzeti status javnega dobra, ne 
služita več svojemu namenu, zato predlagamo s sklepom mestnega sveta, da se javno 
dobro ukine in v nadaljevanju tudi ti dve zemljišči odtuji.  
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odbor za prostor. 
 
Luka Manojlović, predsednik odbora za prostor: 
Predlagamo sprejetje. 
 
dr. Klemen Miklavič, župan: 
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razpravljavcev. 
 Dajem na glasovanje predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 
4906/2 in 4905/18 k. o. Dornberk. Glasovanje teče. 
 
Od 24 svetnikov jih je 24 glasovalo za. 
ZA so glasovali: Mirjam Bon Klanjšček, Zoran Božič, Gordana Erdelič, Maja Erjavec, 
Gabrijel Fišer, Aleksandra Fortin, Anton Harej, Mitja Humar, Sašo Kogovšek, Sebastjan 
Komel, Tina Krog, Jožef Leban, Luka Manojlović, Andrejka Markočič Šušmelj, Oton 
Mozetič, Damjana Pavlica, Gabrijel Rijavec, Marko Rusjan, Vida Škrlj, Marko Tribušon, 
Tanja Vončina, Marjan Zahar, Elena Zavadlav Ušaj, Ana Zavrtanik Ugrin. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Zaključujem 10. redno sejo Mestnega sveta MONG in vas pozdravljam do naslednje seje, 
ki bo izredna. Lahko noč in lep preostanek dneva. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.  
 
 
 
                 Miran Ljucovič                         dr. Klemen Miklavič    
PODSEKRETAR ZA PODROČJE MS                                                           ŽUPAN                   
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Gabrijel Rijavec                                                dr. Mirjam Bon Klanjšček        


