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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne_____________ sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 

Sprejme se dopolnjen program dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za 
koledarsko leto 2012 in mesec januar 2013, tako da so termini sej naslednji: 
 

 15. marec 2012 

 19. april 2012 

 17. maj 2012 

 14. junij 2012 

 5. julij 2012   

 avgust – letni odmor 

 20. september 2012 

 18. oktober 2012 

 15. november 2012 

 13. december 2012 

 24. januar 2013. 
 
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 032-1/2011 
Nova Gorica,    
                                                                                                       Matej Arčon 
           ŢUPAN 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
Številka: 032-1/2011-6  
Nova Gorica, 25. januarja 2012 
 

 

O B R A Z L O Ţ I T E V 
 
 

Skladno s 23. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica sprejme 
mestni svet v začetku koledarskega leta na predlog ţupana program dela mestnega 
sveta, v katerem se določi čas letnega odmora. 
 
Zakon o lokalni samoupravi v 35. členu, med drugim, tudi določa, da mora ţupan sklicati 
seje mestnega sveta najmanj štirikrat letno. 
 
Skladno z razpravo na mestnem svetu in sestanku vodij klubov svetnikov, ki je bil 25. 
januarja 2012, se termini zasedanj mestnega sveta spreminjajo kot je razvidno iz samega 
predloga sklepa. 
 
Vsebinski del programa se dopolnjuje še z naslednjimi akti, in sicer:  
 

 Oddelek za okolje in prostor bo v letu 2012 dodatno predlagal v obravnavo in 

sprejem : 
- Odlok o razglasitvi judovskega pokopališča v Roţni Dolini za spomenik 
- ukrepe za izboljšanje zraka v Novi Gorici (prašni delci PM 10). 
 

 Oddelek za  infrastrukturo in gospodarske javne službe bo v letu 2012 
dodatno predlaga:  

- Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
V Odloku o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča se 
določi novo vrednost točke za odmero nadomestila v letu 2013. 

 

 Oddelek za gospodarstvo bo v letu 2012 dodatno predlagal: 

- Odlok o samooskrbi s hrano. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloţeni sklep sprejme. 
 
 
 
PRIPRAVIL:         Matej Arčon 
Miran Ljucovič, vodja sluţbe MS          ŢUPAN 


