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Na podlagi 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) in 19. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne ______________sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova GoricasprejmeLetno poročilo javnega sklada Stanovanjski 
sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2013. 
 
 

2. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejmeFinančni načrt javnega sklada Stanovanjski 
sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2014. 
 
 

3. 
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 410-2/2014 
Nova Gorica, 
 Matej Arčon 

ŢUPAN 
 
  



 

Številka:410-2/2014-10 
Nova Gorica, 12. maja 2014 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 
Zakon o javnih financah v tretjem odstavku 99. člena določa, da mora ţupan letna 
poročila skladov, katerih ustanovitelj je občina, predloţiti v obravnavo občinskemu svetu. 
Skladno s 13. členom Zakona o javnih skladih Mestni svet sprejme letno poročilo javnega 
sklada. Mestna občina je edina ustanoviteljica javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne 
občine Nova Gorica. Letno poročilo Stanovanjskega sklada je dne 20. 3. 2014 obravnaval 
tudi Nadzorni svet Stanovanjskega sklada  MONG – javnega sklada (sklep v gradivu). 
Zaradi navedenega določila Zakona o javnih skladih v povezavi z 99. členom  Zakona o 
javnih financah, predlagamo Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica, da obravnava 
in sprejme predloţenoletno poročilo javnega sklada za leto 2013. 
 
Nadzorni svet Javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je na seji 
dne 25.02.2014potrdil finančni načrt, ki je bil usklajen s sprejetjem proračunom Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2014 (sklep v gradivu). Predlagamo, da mestni svet v skladu 
s 13. členom Zakona o javnih skladih predlagani finančni načrt obravnava in sprejme. 
 
Mestni svet je na svoji seji dne 17. aprila 2014 sprejel sklep št. 900-9/2014-13, s katerim 
Stanovanjski sklad Mestne občineNova Gorica zadolţil, da do majske seje pripravi 
poročilo v zvezi z izvedeno rekonstrukcijo objekta v Čepovanu, Letnemu poročilu tako 
dodajamo še posebno poročilo v zvezi s tem objektom ter ustrezne priloge. 
          
 

Matej Arčon 
         ŢUPAN 
 
Pripravila: 
 
mag. Vesna Mikuţ, direktorica občinske uprave 
 
 
 
 
Priloge: 
- Letno poročilo javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2013 
- Finančni načrt javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2014 
- Poročilo o izvedbi adaptacije večstanovanjskega objekta v Čepovanu  
- Priloga 1 - pogodba za rekonstrukcijo večstanovanjskega objekta Čepovan 159 
- Priloga 2 - OBR-5 iz razpisne dokumentacije 
- Priloga 3 – dogovor o poslovnem sodelovanju 
- Priloga 4 – izvedeniško mnenje 
- Priloga 5 – izjava o plačilu situacije izvajalca z dne 18.11.2013 
- Priloga 6 -  izjava o plačilu situacije izvajalca z dne 03.10.2013 
- Priloga 7 -  izjava o plačilu situacije izvajalca z dne 10.9.2013 
- Priloga 8 -  končna situacija št. 9240005972 z dne 24.12.2013. 

 


