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             Hitri postopek 
Na podlagi 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 
 
 

ODLOK  
O spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda 

Goriška lokalna energetska agencija - GOLEA 
 
 
 
 

1. člen 
 

Za osmim odstavkom 15. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Goriška lokalna energetska 
agencija - GOLEA  (Uradni list RS, št. 25/06) se doda nov, deveti odstavek, ki se glasi: 
»Na sejah strokovnega sveta lahko sodelujejo tudi predstavniki občin, ki imajo z zavodom 
sklenjene pogodbe o izvajanju aktivnosti LEK – Lokalnega Energetskega Koncepta 
oziroma pogodbe za druge aktivnosti, določene z veljavno zakonodajo z delovnega 
področja zavoda.«. 
 
 

2. člen 
 

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
 
Številka:  014-4/2007-5 
Nova Gorica,       
 
                                                                                               
  
 
 

 Matej Arčon  
ŽUPAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Številka: 014-4/2007-5 
Nova Gorica, 8. maja 2012 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o  ustanovitvi zavoda Goriška lokalna energetska 
agencija (v nadaljevanju: predlog odloka): 

 
Mestna občina Nova Gorica je edina ustanoviteljica zavoda GOLEA. Zavod je bil 
ustanovljen v marcu 2006. V času svojega delovanja je zavod pričel sodelovati tudi z 
drugimi občinami, zlasti na podlagi določb Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 
79/99, 8/00, 52/02 - ZJA, 110/02 - ZGO-1, 50/03 - Odl. US, 51/04, 118/06, 9/07, 70/08, 
22/10, 37/11 - Odl. US, 10/12, v nadaljevanju: zakon) in na njegovi podlagi izdanega 
Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list 
RS, št. 74/09, 3/11, v nadaljevanju: pravilnik). Zakon namreč nalaga lokalnim skupnostim 
obveznost izdelave lokalnega energetskega koncepta - LEK, obveznost izvajanja 
akcijskega načrta LEK ter druge aktivnosti. V skladu z zakonom in pravilnikom tako zavod 
skrbi za izvajanje lokalnega energetskega koncepta tudi za območja posameznih občin 
Severne Primorske. Zato je smotrno, da se z namenom večje učinkovitosti delovanja ter 
poslovanja zavodu omogoči, da v organih zavoda v določeni meri nastopajo tudi 
predstavniki občin,  s katerimi zavod sodeluje na podlagi veljavne zakonodaje. 
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
Večja učinkovitost delovanja in poslovanja zavoda. 
 

3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem 
področju: 

 
a) Pravne podlage: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), Statut 

Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12). 
b) Načela: zagotovitev možnosti nastopanja v organih zavoda tudi drugim občinam, s 

katerimi zavod sodeluje na podlagi veljavne zakonodaje. 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
S predlagano spremembo bo zavod lahko vzpostavil tesnejše odnose s  sodelujočimi 
občinami ter na ta način dosegel večjo učinkovitost delovanja in poslovanja. 

 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

 
Za Mestno občino Nova Gorica s sprejetjem predlaganega odloka ne bodo nastale 
nobene materialne obveznosti, razen stroška objave v Uradnem listu RS.   
 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
 
Ker gre za manj pomembne spremembe odloka predlagamo, da se skladno z drugo 
alinejo drugega odstavka 64. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica, prva in druga obravnava združita ter predlog odloka sprejme po hitrem postopku. 
 

http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201999093000|RS-79|12378|3757|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000013100|RS-8|1115|1|P|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002061400|RS-52|5279|2527|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002121800|RS-110|13084|5387|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003052900|RS-50|5922|2445|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202004050700|RS-51|6779|2307|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006111700|RS-118|12401|5019|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007020200|RS-9|1022|447|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008071100|RS-70|9557|3025|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010031900|RS-22|2695|901|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011052000|RS-37|5013|1850|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012021000|RS-10|793|370|O|


 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi predlog 
odlok obravnava in sprejme po hitrem postopku. 
 
 
 

Matej Arčon 
                                                                                                                        ŽUPAN 
Pripravili:                                                                     
Martina Remec Pečenko        
Načelnica Oddelka za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe 
 
 
 
Mojca Belingar Vodopivec 
Svetovalka za pravne zadeve                                                                  
 
                                                                                                                                                                        
 


