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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 program dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 
2011 in mesec januar 2012, ki obsega 12. rednih sej, in sicer: 
 

 17. februar 2011 

 10. marec 2011 

 31. marec 2011 

 21. april 2011 

 26. maj 2011 

 23. junij 2011   

 14. julij 2011 

 avgust – letni odmor 

 29. september 2011 

 27. oktober 2011 

 24. november 2011 

 22. december 2011 

 26. januar 2012. 
 
 

2. 
 

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

 
 
 
 
 

 



 

 
Nova Gorica, 6. januarja 2011 
 

 

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. 
 
V besedilu obrazloţitve nismo navajali aktov oziroma vsebin, ki jih bo obravnaval mestni 
svet v koledarskem letu, ker vsi še niso znani, predvsem pa, ker se jih, razen redkih, ne 
da natančno časovno opredeliti. V nadaljevanju pa zato predstavljamo glavne točke 
programa dela za leto 2011 po oddelkih, predvsem tiste, ki so relevantne za obravnavo in 
odločanje mestnega sveta. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica bo v letu 2011 predvidoma obravnaval in sprejel 
naslednje akte s področja, ki ga pokriva Oddelek za finance: 

 

 Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 – dvofazni 
postopek  

 Odlok o zaključnem računu proračuna MONG za leto 2010 – enofazni 
postopek v aprilu 2011 

 Polletno poročilo o poslovanju proračuna MONG za obdobje 1.1.- 30.6.2011   
(julij ali september 2011) 

 Rebalans proračuna MONG za 2011 (oktober 2011) 

 Odlok o proračunu MONG za leto 2012 – dvofazni postopek (oktober do 
december 2011) 

 Odlok o proračunu MONG za leto 2013 – dvofazni postopek (oktober do 
december 2011) 

 Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške -  
uskladitev ustanovitvenega akta z zakonom  

 sprejem Finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za 
leto 2011.  

 
 
Oddelek za gospodarstvo v letu 2011 načrtuje sprejem, uskladitve in dopolnitve 

naslednjih splošnih in posamičnih aktov iz pristojnosti mestnega sveta: 
 

 Odlok o spremembi Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost, 

 Poročilo o izdanih soglasjih  za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in 
kmetij (april 2010), 

 Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za organizacijo prireditev in dogodkov v 
Mestni občini Nova Gorica, 



 

 Odlok o ustanovitvi organizacije pristojne za promocijo in razvoj turizma v Mestni 
občini Nova Gorica , 

 Poročilo o delu Regijske razvojne agencije za severno Primorsko,d.o.o.,  

 Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka,d.o.o.  

 Poročilo o delu zavoda GOLEA,  

 Poročilo o prejemnikih sredstev iz naslova finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica  

 Odlok o spremembi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje 
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica,  

 Sklepi o prometu s kmetijskimi zemljišči  

 Odlok o porabi sredstev iz koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo 

 Program ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeţelja v Mestni občini Nova 
Gorica za obdobje 2010 -2014 – junij 2010. 

 
 
Mestnemu svetu bo Oddelek za okolje in prostor v letu 2011 predlagal v obravnavo in 

sprejem akte s področja varovanja okolja: 

 Odlok o prireditvenih prostorih v Novi Gorici, 

 Lokalni program varstva okolja, 

 Operativni program varstva zraka za delce PM10, 
ter akte s področja urejanja prostora: 

 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) za Mestno občino Nova Gorica, 

 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Ob gasilskem domu 
v Novi Gorici, 

 Odlok o OPPN Cesta na Bonetovšče, 

 Odlok o OPPN Center za ravnanje z odpadki, 

 Odlok o OPPN Kanalizacija FK2 Dornberk, 

 Odlok o OPPN Poslovna cona Prvačina, 

 Odlok o OPPN Ronket, 

 Odlok o OPPN Solkan staro jedro, 

 Odlok o OPPN Vodovodna, 

 Odlok o OPPN Kotalkališče, 

 Odlok o OPPN Kuntava, 

 Odlok o OPPN Kamnolom SIA v Solkanu, 

 Odlok o redu in izgledu mesta in naselij v mestni občini Nova Gorica. 

 
 
S področja dela Oddelka za  infrastrukturo in gospodarske javne službe naj bi MS 

obravnaval naslednje spremembe, ukinitve in sprejeme novih odlokov v letu 2011: 
 

 Področje gospodarjenja s stavbnimi zemljišči 

 

 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 2012 

 Odlok o spremembi odloka o občinskih taksah 

 Pravilnik 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 

 Odlok o programu opremljanja Majske poljane sever 

 Odlok o programu opremljanja Majske poljane jug 

 Odlok o programu opremljanja Park znanja 



 

 Odlok o programu opremljanja Cesta na Bonetovšče 

 Odlok o programu opremljanja Ob Gasilskem domu v Novi Gorici  

 Odlok o programu opremljanja Nad Brezavščkom 

 Odlok o programu opremljanja kanalizacija in čistilna naprava Prvačina 

 Načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Nova Gorica za leto 
2011 

             
 

 Področje komunalnega gospodarstva 

 

 Odlok o koncesiji za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v  MONG 

 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo v  
MONG 
Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno                       

energijo v MONG : 
- organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne sluţbe, 
- pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne sluţbe upravljanja in   
           vzdrţevanja toplovodnega omreţja in oskrbe s toplo vodo ter pravice in   
           obveznosti izvajalcev te gospodarske javne sluţbe, 
- pravice in obveznosti uporabnikov, 
- način financiranja gospodarske javne sluţbe, 
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske 

javne sluţbe, 
- druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti   
           gospodarske javne sluţbe. 
 

 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih 

 Predlog sklepa aktivnosti Lokalnega energetskega koncepta v letu 2011 

 Predlog letnega programa javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
v  Mestni občini Nova Gorica 

 Predlog letnega programa javne sluţbe odlaganja ostankov predelave ali  
odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica 

 Predlog letnega programa javne sluţbe urejanja in čiščenja javnih površin za 
območje naselij Solkan, Kromberk, Roţna Dolina in Pristava 

 Predlog letnega programa javne sluţbe urejanja in čiščenja javnih površin za 
mesto Nova Gorica in za opravljanje lokalne gospodarske javne sluţbe 
vzdrţevanja občinskih javnih cest za območje mesta Nova Gorica in naselij 
Solkan, Kromberk, Roţna Dolina in Pristava 

 Predlog letnega programa javne sluţbe vzdrţevanje občinskih javnih cest na 
območju Mestne občine Nova Gorica zunaj naselij Nova Gorica, Solkan, 
Kromberk, Roţna Dolina in Pristava 

 Poročilo o poslovanju in izvajanju javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov v Mestni občini Nova Gorica za leto za leto 2010 

 Poročilo o poslovanju in izvajanju javne sluţbe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica 
za leto 2010 

 Poročilo o poslovanju javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje         
mesta d.o.o. 

 Poročilo o poslovanju javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. 

 Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. 
 
 
 



 

 Področje cestnega gospodarstva 

 

 Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah v MONG 
            Sprememba je potrebna zaradi natančnejše opredelitve določenih členov, ki so se  
            skozi uporabo odloka pokazali za potrebne. 

 Odlok o spremembi Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja v 
MONG 

            Odlok je potrebno dopolniti oziroma spremeniti ob upoštevanju novih predpisov s  
tega področja, predvsem ZVCP. Hkrati je potrebno urediti vprašanja, ki jih      
narekuje zakon v zvezi z opravljanjem redarske sluţbe. 

            Odlok o občinskih cestah in odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja  
            MONG je potrebno tudi medsebojno uskladiti na tistih področjih, ki jih obravnavata  
            oba odloka. 

 Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v 
MONG 

            Spremembe so potrebne zaradi: 
            -  delitve občine 
            -  aţuriranja odloka z dejanskim stanjem in katastrom gospodarske javne                  
               infrastrukture ter novimi potrebami 
            -  odprave tehničnih popravkov. 
 
 
Mestnemu svetu bo Oddelek za družbene dejavnosti v letu 2011 predlagal v obravnavo 

in sprejem naslednje akte: 
 
 ŠPORT 
 

- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica v 
mesecu januarju, 

- Program športa za leto 2011 v mesecu februarju,  
- Program tehnične kulture za leto 2011 v mesecu januarju,  

- Program športa za leto 2012 v mesecu oktobru, 
- Program tehnične kulture za leto 2012 v mesecu oktobru, 

 
KULTURA (V MESECU MARCU) 

 

- Uskladitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjiţnica Franceta Bevka 
Nova Gorica z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo 

 
PREDŠOLSKA VZGOJA 
 

- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova 
Gorica (oktober) 

 
ŠOLSTVO 
 

- Sklep o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov, ki izvajajo oziroma organizirajo 
izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraţevanja na območju Mestne 
občine Nova Gorica (april) 

 
SOCIALNO VARSTVO 
 

- Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč druţini na domu (februarska  
seja), 



 

- Analiza o poloţaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica in akcijski načrt (junijska 
seja) 

 
                                                  

 
 
PRIPRAVIL:        Matej Arčon 
Miran Ljucovič, vodja sluţbe MS         ŢUPAN 


