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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 13/12, 18/17 
in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne_____________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 

 

 

 

1. 

 

Sprejme se program dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 

2022, ki obsega osem (8) rednih sej, in sicer: 

 

• 10. januar 2022, 

• 10. februar 2022, 

• 24. marec 2022, 

• 5. maj 2022, 

• 16. junij 2022, 

• 21. julij 2022, 

• 8. september 2022, 

• 13. oktober 2022. 

 

2. 

 

Ta sklep velja takoj. 

 

 
 
 
Številka: 032-0002/2019 
Nova Gorica,    
                                                                                                    dr. Klemen Miklavič 
               ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Številka: 032-0002/2019-7 
Nova Gorica, 1. decembra 2021  
 

 

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. 
 
V besedilu obrazložitve so predstavljene glavne točke programa dela za leto 2022 po 
oddelkih, predvsem tiste, ki so relevantne za obravnavo in odločanje mestnega sveta. 
 
Kabinet župana v letu 2022 načrtuje predlagati mestnemu svetu v sprejem naslednji akt: 

• Odlok o grbu in zastavi 
 
Urad direktorja občinske uprave v letu 2022 načrtuje mestnemu svetu posredovati v 
obravnavo naslednje akte, in sicer: 
 

• Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 (drugo branje), 

• Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, 

• Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 

• Poročilo o stanju investicij v proračunu MONG za leto 2022 (maj 2022 in 
september 2022), 

• Poročilo o izvrševanju proračuna MONG za leto 2022 v obdobju 1.1.– 30.6.2022. 
 

Projektna pisarna v letu 2022 načrtuje mestnemu svetu posredovati v obravnavo 
naslednje akte: 

• TUS - trajnostna urbana strategija Mestne občine Nova Gorica 2030, 

• Soglasje k potrditvi direktorja Javni zavod GO!2025 Evropska prestolnica kulture – 
Nova Gorica, 

• Soglasje k kadrovskemu načrtu Javni zavod GO!2025 Evropska prestolnica 
kulture – Nova Gorica za leto 2022, 

• Soglasje k pogodbi med Javni zavod GO!2025 Evropska prestolnica kulture – 
Nova Gorica in EZTS-GO, 

• Strategija Mestne občine Nova Gorica za digitalni prehod, 

• Strategija Mestne občine Nova Gorica za zeleno transformacijo, 

• Investicijski načrt infrastrukturnega vlaganja v programe Evropske prestolnice 
kulture 2022 – 2025, 

• Investicijski načrt koriščenja kohezijskih sredstev preko instrumenta CTN 2022- 
2027, 

• Strategije posameznih področij gospodarstva:  
- Strategija za razvoj turizma Vipavske doline in čezmejne Goriške, 
- Strategija za razvoj kmetijstva Vipavske doline. 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe v letu 2022 načrtuje na 
področju gospodarstva, turizma, kmetijstva in gospodarskih javnih služb sprejem, 
uskladitve in dopolnitve naslednjih aktov iz pristojnosti mestnega sveta: 



 

 

 

• Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 

• Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 

• Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, 

• Sklep o sprejemu Trajnostno energetsko-podnebnega načrta (SECAP) Mestne 
občine Nova Gorica, 

• Odlok o posebni rabi javnih površin, 

• Odlok o izvajanju gospodarske javne službe urejanja plačljivih parkirišč, 

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

• Odlok o spremembi Odloka o avto-taksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica, 

• Odlok o spremembi Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Nova Gorica (za naslednjo finančno perspektivo, če 
bodo navodila), 

• Odlok o spremembi Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz 
proračuna Mestne občine Nova Gorica, 

• Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 in predlog aktivnosti Lokalnega 
energetskega koncepta v letu 2022, 

• Letna poročila javnih podjetij ter ostalih gospodarskih družb in zavodov, katerih 
(so)ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica za leto 2020 (Kenog, Mestne 
storitve, VIK, PTP, RRA, Golea), 

• Predlog letnega programa javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za 
območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in 
Pristava, 

• Predlog letnega programa javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest za 
območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in 
Pristava ter zunaj tega območja. 

 
Oddelek za družbene dejavnosti bo mestnemu svetu v letu 2022 predvidoma predlagal 
v obravnavo naslednja gradiva: 
 

• Strategije posameznih področij družbenih dejavnosti: 
- Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica, 
- Strategija razvoja športa v Mestni občini Nova Gorica, 
- Strategija za starejše v Mestni občini Nova Gorica. 

 

• Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju obnove 
stavbne dediščine v vaških jedrih, 

• Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska 
enota Nova Gorica, 

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova 
Gorica, 

• Soglasje k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Goriške knjižnice 
Franceta Bevka Nova Gorica, 

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo  
Nova Gorica, 

• Sklepi o porabi presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklega/preteklih let javnih 
zavodov s področja družbenih dejavnosti, 

• Odlok o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Nova Gorica, 

• Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o sofinanciranju programov in/ali 
projektov v okviru javnih razpisov s področja družbenih dejavnosti – po potrebi, 



 

 

• Letni program športa za leto 2023, 

• Letni program tehnične kulture za leto 2023, 

• Letni program sofinanciranja programov in razvojnih projektov na področju 
terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2023, 

• Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in 
drugih pogojev v vrtcih, 

• Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu kot socialne oskrbe na domu za leto 2022, 

• Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi zavodov/javnih 
zavodov s področja družbenih dejavnosti, 

• Sklepi o podaji soglasij k statutom javnih zavodov s področja družbenih 
dejavnosti, 

• Drugo.      
 

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo bo mestnemu svetu v letu 2022 
predlagal v obravnavo in sprejem akte s področja varovanja okolja, urejanja prostora in 
javne infrastrukture:  
 

• Akcijski načrt dostopnosti, 

• Poročilo o izvajanju akcijskega načrta dostopnosti za predhodno leto, 

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

• Lokacijske preveritve, 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN št. 7 s prilogami (faza: dopolnjeni 
osnutek) – gradivo bo na mestnem svetu obravnavano v času javne razgrnitve – 
junij, 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN Rožna Dolina III (faza: dopolnjeni 
osnutek) – gradivo bo na mestnem svetu obravnavano v času javne razgrnitve – 
september, 

• Rebalans načrta ravnanja s premoženjem v letu 2022 – junij, 

• Odlok o spremembah Odloka o ureditvi NUSZ v Mestni občini Nova Gorica – 
september, 

• Ukinitve, vzpostavitve javnega dobra, podaljšanje najemov oziroma zakupov 
zemljišč. 
 

Opcijsko: 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest -  
september 

 
 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi program 
dela sprejme. 
 
 
 
PRIPRAVIL:            dr. Klemen Miklavič 
Marko Mikulin, direktor         ŽUPAN 
 
 
 


	S K L E P

