
 

 

Odbor za kulturo, šolstvo 
in šport 
 
 
Številka: 900-4/2011-65 
Nova Gorica, 23. januarja 2013   

 
 

Z A P I S N I K 
 

24. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 23. januarja 2013 ob 15.00 uri v 
zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica. 
 
Prisotni so bili naslednji člani: Tomaţ Torkar – predsedujoča; člani: Ana Marija Rijavec, 
Vida Škrlj, Tomaţ Belingar, Mirjam Bon Klanjšček, Tanja Pipan in Silvester Plesničar.  
Ostali prisotni: Miran Ljucovič, podsekretar za področje mestnega sveta, Metka Gorjup – 
načelnica oddelka za druţbene dejavnosti, Robert Cencič – višji svetovalec za druţbene 
dejavnosti in Majda Stepančič – višja svetovalka za druţbene dejavnosti. 
 
 
Soglasno (6 ZA) je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 23. seje odbora, ki je bila 12. 12. 2012 
2. Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 
3. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cene programov in drugih 

pogojev v javnih vrtcih v MONG 
4. Predlog Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2013 
5. Razno.    

 
 

Ad 1) 
Potrditev zapisnika 23. seje odbora, ki je bila 12. 12. 2012 
 

Po razpravi je odbor (4 ZA) sprejel naslednji sklep: 
 

 Potrdi se zapisnik 22. seje odbora, ki je bila 12. 12. 2012, s tem, da se pri točki – 
Razno, dopiše naslednji tekst:«Pod točko – Razno, je potekala neformalna 
razprava med članoma komisije Ano Marijo Rijavec in Tomaţem Belingarjem na 
temo zaščite Ţidovskega pokopališča v Roţni Dolini. Sklepov ni bilo. 

 
 

Ad 2) 
Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 
 

Po razpravi je odbor sprejel naslednje sklepe, in sicer: 
 

 Odbor za kulturo, šolstvo in šport predlaga dopolnitev predloga Sklepa o sprejemu 
programa dela mestnega sveta za leto 2013, in sicer: 

- Odbor predlaga spremembo termina majske seje, in sicer predlaga 16. maj 2013, 
dopolnitev programa z junijsko sejo 20. junija 2013 in zamik julijske seje na 25. 
julij 2013. Razlog za zamik julijske seje tiči v lanskem priporočilu odbora za 



 

kulturo, šolstvo in šport, da je na julijski seji potrebno obravnavati Poročilo o 
polletnem izvrševanju proračuna za tekoče leto. (7 ZA) 

- V obrazloţitvi se pri Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo doda še eno 
alineo, in sicer: - Odlok o razglasitvi Ţidovskega pokopališča v Roţni Dolini za 
kulturni spomenik lokalnega pomena. (5 ZA, 2 PROTI) 

 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 z dopolnitvami odbora 
sprejme. (7 ZA) 

 
 

Ad 3) 
Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cene programov in drugih pogojev 
v javnih vrtcih v MONG 
 
Po razpravi je odbor (7 ZA) sprejel naslednja sklepa, in sicer: 
 

 Odbor za kulturo, šolstvo in šport na predlog Sklepa o spremembi Sklepa o 
določitvi cene programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v MONG nima pripomb.  

 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
spremembi Sklepa o določitvi cene programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v 
MONG sprejme.  

 
 

Ad 4) 
Predlog Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2013 
 
Po razpravi je odbor (7 ZA) sprejel naslednje sklepe, in sicer: 
 

 Odbor za kulturo, šolstvo in šport na predlog Letnega programa tehnične kulture v 
MONG za leto 2013 nima pripomb.   

 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Letnega 
programa tehnične kulture v MONG za leto 2013 sprejme. 

 
 

Ad 5) 
Razno 

 
Pod točko – Razno, je odbor za kulturo, šolstvo in šport sprejel naslednje sklepe, in sicer: 
 

 Odbor za kulturo, šolstvo in šport predlaga protokolu, da je potrebno sprejeti 
protokolarna pravila, v izogib morebitnim spodrsljajem in nejasnostim na tem 
področju. 

 Odbor za kulturo, šolstvo in šport toplo priporoča protokolu namestitev zastav v 
zeleni dvorani MONG, saj so tam v časih ţe bile. 

 Odbor za kulturo, šolstvo in šport predlaga protokolu, da pripravi nov Odlok o 
uporabi grba in zastave MONG. 

 Odbor za kulturo, šolstvo in šport predlaga, da naj se za potrebe tekmovanj v 
metu kladiva in diska  nabavi zaščitna mreţa. 

 Do naslednje seje odbora je potrebno predlagati dva nova člana strokovne 
komisije za izbor programov tehnične kulture. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri. 

 



 

 
 

ZAPISNIK VODIL:                 Tomaţ Torkar 

Miran Ljucovič, podsekretar za področje  MS           PREDSEDNIK 


