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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. 
člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne_____________ sprejel 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 

Sprejme se program dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za preostanek 
koledarskega leta 2016, ki obsega 8. rednih sej, in sicer: 
 

 3. marec 2016 

 7. april 2016 

 19. maj 2016 

 23. junij 2016 

 avgust – letni odmor 

 22. september 2016 

 20. oktober 2016 

 17. november 2016 

 15. december 2016. 
 
 

2. 
 

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

 

 

 

 



 

Številka: 032-1/2014-5 
Nova Gorica, 13. januarja 2016 
 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

Skladno s 23. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica sprejme 
mestni svet na zadnji seji v koledarskem letu na predlog župana program dela mestnega 
sveta.  
 
Zakon o lokalni samoupravi v 35. členu, med drugim, tudi določa, da mora župan sklicati 
seje mestnega sveta najmanj štirikrat letno. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na decembrski seji določil samo termin 
zasedanja januarske seje. Na sestanku vodij svetniških skupin, ki je bil 13. 1. 2016, se je 
uskladil terminski plan zasedanj mestnega sveta za preostanek koledarskega leta 2016, 
kot je razvidno iz predloga sklepa. 
 
V besedilu obrazložitve so predstavljene glavne točke programa dela za leto 2016 po 
oddelkih, predvsem tiste, ki so relevantne za obravnavo in odločanje mestnega sveta. 
 
Urad direktorja občinske uprave v letu 2016 načrtuje mestnemu svetu posredovati v 
obravnavo naslednje akte, in sicer: 
 

 Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 

 Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 

 Poročilo o izvrševanju proračuna MONG za leto 2015 v obdobju 1. 1. – 31. 6. 
2016 

 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 (po 
potrebi) 

 Trajnostna urbana strategija Nove Gorice 2020  

 Seznanitev s strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2014 -2020 LAS »V objemu 
sonca«  

 Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje  - seznanitev z delovanjem  

 Predstavitev ključnih projektov Mestne občine Nova Gorica. 
. 
 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe v letu 2016 načrtuje na 
področju gospodarstva, turizma, kmetijstva in gospodarskih javnih služb sprejem, 
uskladitve in dopolnitve naslednjih aktov iz pristojnosti Mestnega sveta:  
      

 Področje gospodarskih javnih služb 
 

1. Elaborat o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju 
cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 

2. Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica 
3. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega 

koncepta in njihovih učinkih za leto 2015 in predlog aktivnosti Lokalnega 
energetskega koncepta v letu 2016 



 

4. Predlog letnega programa javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki  
5. Poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2015  
6. Poslovno poročilo javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje 

mesta, d.o.o. za leto 2015 
7. Letno poročilo Javnega podjetja KENOG d.o.o. za leto 2015 
8. Letno poročilo o delu Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 

za leto 2015 
9. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za 

izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne 
razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica  

10. Elaborat o oblikovanju cen GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode za leto 2017 

11. Sprememba Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Mestne občine Nova Gorica (v primeru sprejetja nove Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode) 

12. Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba s toplotno 
energijo v Mestni občini Nova Gorica 

13. Predlog letnega programa javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za  
območje naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 

14. Predlog letnega programa javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za  
mesto Nova Gorica in za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  
vzdrževanja občinskih javnih cest za območje mesta Nova Gorica in naselij  
Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 

15. Potrditev razpisne dokumentacije za razpis koncesije izvajanja GJS vzdrževanje 
občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica zunaj naselij Nova 
Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 

16. Predlog letnega programa javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na  
območju Mestne občine Nova Gorica zunaj naselij Nova Gorica, Solkan,  
Kromberk, Rožna Dolina in Pristava. 

 

         Področje gospodarstva 
 
1. Poročilo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske, d.o.o. za leto 2015 
2. Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka, d.o.o. za leto 2015 
3. Poslovno poročilo zavoda GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija za leto 2015 
4. Sprememba Odloka o dodeljevanju pomoči za društva s področja kmetijstva in          
podeželja v    Mestni občini Nova Gorica 
5. Soglasja k prodaji/oddaji v zakup kmetijskih zemljišč 
6. Potrditev poslovnega  in finančnega  načrta Javnega sklada malega gospodarstva  
    Goriške za leto 2016 
7. Potrditev zaključnega računa za leto 2015 Javnega sklada malega gospodarstva  
     Goriške 
8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem. 
      

 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo bo mestnemu svetu v letu 2016 
predlagal v obravnavo in sprejem akte s področja varovanja okolja, urejanja prostora in 
skrbi za javno infrastrukturo: 
 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Nova Gorica  

 Odloke o občinskih podrobnih prostorskih načrtih in Spremembe in dopolnitve 
odlokov o podrobnih prostorskih načrtih  (OPPN podaljšek Lavričeve, OPPN 
Kulturni center, OPPN Kurja vas dostopna cesta)  



 

 Odloke o programih opremljanja in Spremembe in dopolnitve odlokov o 
programih opremljanja (PO Vodovodna, PO podaljšek Lavričeve, PO Kulturni 
center, PO Kurja vas dostopna cesta, PO Prvačina, PO Branik)  

 Odlok o občinskih cestah  

 Odlok urejanju prometa  

 Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin 

 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini 
odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter 
o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova 
Gorica.  

 
Oddelek za družbene dejavnosti bo mestnemu svetu predvidoma v letu 2016 predlagal 
v obravnavo naslednja gradiva: 
 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica 

 Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova 
Gorica 2014-2017 

 Letni program športa za leto 2017  

 Letni program tehnične kulture za leto 2017 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za 
šport Nova Gorica 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Mladinski center Nova Gorica 

 Strategija na področju mladine v Mestni občini Nova Gorica 

 Sklep o določitvi  cen programov v javnih vrtcih v Mestni Občini Nova Gorica 
in drugih pogojev 

 Strategija razvoja visokega šolstva v Mestni občini Nova Gorica 

 Poročila o delovanju zavodov za leto 2015, ki izvajajo oziroma organizirajo 
izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju Mestne 
občine Nova Gorica ter so bili sofinancirani iz proračuna Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2015 

 Soglasje k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve socialna oskrba na 
domu 

 Poročilo o izvedbi programov akcijskega načrta Občina po meri invalidov 

 Akcijski načrt Občina po meri invalidov 2016-2019. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi program dela 
sprejme. 

 

 
 
PRIPRAVIL:         Matej Arčon 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS        ŽUPAN 
 
 


