
 

 

Odbor za socialno varstvo 
 in zdravstvo 
 
Številka: 900-5/2011-57 
Nova Gorica, 21. januarja 2013  

 
Z A P I S N I K 

 
21. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 21. januarja 2013 ob 16.30 uri 
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica. 
 
Prisotni so bili naslednji člani: Tomaž Horvat – predsednik, člani: Silva Tišma, Alenka 
Zavrtanik Čelan. Patricija Šulin, Črtomir Špacapan, Vasja Medvešček in mag. Lara 
Beseničar Pregelj. 
Ostali prisotni: Miran Ljucovič – podsekretar za področje mestnega sveta, Metka Gorjup – 
načelnica oddelka za družbene dejavnosti, Marinka Saksida – višja svetovalka za 
družbene dejavnosti, Majda Stepančič – višja svetovalka za družbene dejavnosti, Meta 
Rutar – ŠENT, Marjan Pintar – direktor Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova 
Gorica, Aleksander Grum – predsednik Sveta za invalide MONG.  
 
Soglasno (5 ZA) je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 20. seje odbora, ki je bila 10. 12. 2012 
2. Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 
3. Urnik dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog  
4. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru 

projekta Občina po meri invalidov v MONG za leto 2012, januar 2013 
5. Predlog Sklepa o podaji soglasja Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova 

Gorica za nakup poslovnih prostorov na Ulici Gradnikove brigade 2 v Novi Gorici 
6. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cene programov in drugih 

pogojev v javnih vrtcih v MONG 
7. Razno.    

 
 

Ad 1) 
Potrditev zapisnika 20. seje odbora, ki je bila 10. 12. 2012 
 

Po razpravi je odbor soglasno (6 ZA) sprejel naslednji sklep, in sicer: 
 

 Potrdi se zapisnik 20. seje odbora, ki je bila 10. 12. 2012 
 
 

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

 
Po razpravi je odbor soglasno (7 ZA) sprejel naslednja sklepa, in sicer: 

 

 Odbor za socialno varstvo in zdravstvo predlaga, da se v obrazložitvi predloga 
Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 v področju 
socialno varstvo doda tudi program za starejše.  

 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 s to pripombo sprejme. 



 

 
Ad 3) 

Urnik dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog  

 
Po razpravi je odbor soglasno (7 ZA) sprejel naslednji sklep, in sicer: 

 

 Odbor za socialno varstvo in zdravstvo predlaga Dnevnemu centru za uporabnike 
prepovedanih drog, da za poskusno dobo 6. mesecev, enkrat do dvakrat 
tedensko, uvede spremenjen urnik centra od 9.00 – 17.00 ure. Po poskusnem 
obdobju naj se opravi evalvacija učinka spremenjenega urnika. 

 
 

Ad 4) 
Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta 
Občina po meri invalidov v MONG za leto 2012, januar 2013 
 

Po razpravi je odbor soglasno (7 ZA) sprejel naslednja sklepa, in sicer: 
 

 Odbor za socialno varstvo in zdravstvo na predlog Sklepa o sprejemu Poročila o 
izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v MONG za 
leto 2012, januar 2013 nima pripomb. 

 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri 
invalidov v MONG za leto 2012, januar 2013 sprejme. 

 
 

Ad 5) 
Predlog Sklepa o podaji soglasja Zdravstvenemu domu Nova Gorica – Osnovno 
varstvo za nakup poslovnih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Novi 
Gorici 

 
Po razpravi je odbor (6 ZA, 1 PROTI) sprejel naslednja sklepa, in sicer: 

 

 Odbor za socialno varstvo in zdravstvo na predlog Sklepa o podaji soglasja 
Zdravstvenemu domu Nova Gorica – Osnovno varstvo za nakup poslovnih 
prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Novi Gorici nima pripomb. 

 Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog Sklepa o 
podaji soglasja Zdravstvenemu domu Nova Gorica – Osnovno varstvo za nakup 
poslovnih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Novi Gorici sprejme. 

 
 

Ad 6) 
Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cene programov in drugih pogojev 
v javnih vrtcih v MONG 
 

Po razpravi je odbor soglasno (6 ZA) sprejel naslednja sklepa, in sicer: 
 

 Odbor za socialno varstvo in zdravstvo 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 7) 
Razno 
 

Pod točko – Razno, ni bilo razprave.  
 
 

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 
 

 

 
ZAPISNIK VODIL:       Tomaž Horvat 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS   PREDSEDNIK 


