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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 Gorica je sprejel Letno poročilo javnega sklada 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2012.   
 

2. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica  sprejme finančni načrt javnega sklada Stanovanjski 
sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2013. 
 

3. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica  sprejeme izhodišča za pripravo strategije delovanja 
stanovanjskega sklada v obdobju 2014 – 2021. 
 

4. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka:  
Nova Gorica, 
 

                                                                                                      
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

 
Številka: 410-7/2013 - 2 
Nova Gorica, 11. marca 2013 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 
Zakon o javnih financah v tretjem odstavku 99. člena določa, da mora župan letna 
poročila skladov, katerih ustanovitelj je občina, predložiti tudi občinskemu svetu. Skladno 
z 13. členom Zakona o javnih skladih Mestni svet kot ustanovitelj sprejme letno poročilo 
javnega sklada. Mestna občina je edina ustanoviteljica javnega sklada Stanovanjski sklad 
Mestne občine Nova Gorica. Letno poročilo Stanovanjskega sklada je dne 6. 9. 2011 
obravnaval tudi Nadzorni svet Stanovanjskega sklada  MONG – javnega sklada (sklep v 
prilogi).  
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 predloženo letno poročilo javnega sklada za leto 2012.  
 
Nadzorni svet Javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je na seji 
dne 11.12.2012 potrdil finančni načrt, ki je bil s sprejetjem rebalansa proračuna Mestne 
občine Nova Gorica tudi usklajen. Predlagamo, da mestni svet v skladu s 13. Členom 
Zakona o javnih skladih predlagani finančni načrt obravnava in sprejme. 
 
Ker se z zaključkom leta 2013 izteka petletno obdobje za katerega je bila sprejeta 
strategija dela in razvoja stanovanjskega sklada, je v pripravi že nova strategija. V 
priloženem dokumentu so predstavljena izhodišča na katerih naj bi temeljila strategija, ki 
je v pripravi. Predlagamo, da mestni svet predlog izhodišč obravnava in sprejme  
predlagani sklep. 

 

 

 
          Matej Arčon 
               ŽUPAN 

Pripravila: 
 
mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave 
 
 
 
 
Priloge: 
- Letno poročilo Javnega sklada Stanovanjski sklad za leto 2012 
- Finančni načrt Javnega sklada Stanovanjski sklad za leto 2013 
- Predlog izhodišč za pripravo petletnega strateškega načrta razvoja stanovanjskega 

sklada 

- Sklep Nadzornega sveta javnega sklada z dne 11. 12. 2012 


