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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 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s poslovnim poročilom Zavoda 
GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, za leto 2014.  
 
 

2. 
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
 
Številka: 309-5/2015       Matej Arčon 
Nova Gorica,           ŽUPAN 



 

 
Številka: 309-5/2015-6 
Nova Gorica, 25. marec 2015 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Mestna občina Nova Gorica je ustanoviteljica Zavoda Goriška lokalna energetska 
agencija, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod 
GOLEA).  
 
Zavod GOLEA je Mestni občini Nova Gorica posredoval Poslovno poročilo s priloženo 
bilanco stanja in izkazom uspeha za leto 2014, da ga obravnava skladno s 23. alinejo 19. 
člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12). Predmetni 
dokumenti so v prilogi.  
 
Zavod GOLEA je ustanovila Mestna občina Nova Gorica z Odlokom o ustanovitvi zavoda 
GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA – GOLEA (Uradni list RS, št. 25/06, 
38/12). Zavod se financira na osnovi sklenjenih pogodb o izvajanju nalog t. i. 
energetskega upravljalca občin (te naloge so podrobneje opredeljene v 325. členu 
Energetskega zakona), prihodkov iz naslova vodenja in sodelovanja pri mednarodnih 
projektih in nalog ter del, ki jih zavod izvaja na trgu tako za občine kot tudi druge javne in 
zasebne naročnike.  
 
Realizacija je bila v letu 2014 nekoliko nižja od planirane, glavni razlog za odstopanje od 
plana je zamik investicij pri projektu OVE v primorskih občinah v leto 2015, manjša od 
planirane je bila tudi vrednost zahtevkov oz. certifikatov na mednarodnih projektih, zavod 
pa je presegel plan na čistih tržnih dejavnostih. Storitve, ki jih je zavod opravljal, in 
projekti, pri katerih je zavod v letu 2014 sodeloval, so podrobneje prikazani v poslovnem 
poročilu. Svet zavoda je Poslovno poročilo za leto 2014 sprejel na seji dne 16.03.2014.  
  
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženo Poslovno 
poročilo za leto 2014 obravnava ter sprejme predlagani sklep.  
 
 
Martina Remec Pečenko       Matej Arčon 
Načelnica Oddelka za gospodarstvo         ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 
Matej Živec 
Svetovalec za gospodarske 
javne službe 

 
 
Priloge:  

- Poslovno poročilo zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova 
Gorica, za leto 2014, februar 2015, 

- Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2014 in podatki iz  izkaza prihodkov in 
odhodkov za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014 




