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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. 
člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) 
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 
2013, ki obsega 8. rednih sej, in sicer: 
 

 21. februar 2013 

 21. marec 2013 

 19. april 2013 

 30. maj 2013 

 11. julij 2013   

 avgust – letni odmor 

 26. september 2013 

 24. oktober 2013 

 12. december 2013. 
 
 

2. 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
Številka: 032-1/2011-8 
Nova Gorica, 7. januarja 2013 
 
 

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. S sprejetjem novega poslovnika se to 
določilo spreminja v toliko, da na zadnji seji mestnega sveta v koledarskem letu sprejme 
mestni svet na predlog ţupana program dela.  
 
Zakon o lokalni samoupravi v 35. členu, med drugim, tudi določa, da mora ţupan sklicati 
seje mestnega sveta najmanj štirikrat letno. 
 
V besedilu obrazloţitve predstavljamo glavne točke programa dela za leto 2013 po 
oddelkih, predvsem tiste, ki so relevantne za obravnavo in odločanje mestnega sveta. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica bo v letu 2013 predvidoma obravnaval in sprejel 
naslednje akte s področja, ki ga pokriva Kabinet župana:  

 
- v primeru potrebe: Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve.  

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe v letu 2013 načrtuje na 

področju gospodarstva, turizma, kmetijstva in gospodarskih javnih sluţb sprejem, 
uskladitve in dopolnitve naslednjih aktov iz pristojnosti Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica:  
           

 Področje gospodarskih javnih služb 
 

1.   Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo v         
MONG 

2.   Elaborat o izvajanju gospodarske javne sluţbe ravnanja z odpadki in oblikovanju  
      cene storitev obveznih občinskih javnih sluţb varstva okolja 
3.   Dopolnitev oz. sprememba Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v    
      Mestni občini Nova Gorica 
4.   Dopolnitev oz. sprememba odloka o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja  
      komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica 
5.   Odlok o ustanovitvi javnega podjetja RCERO Nova Gorica d.o.o. 
6.   Odlok o izvajanju gospodarske javne sluţbe ravnanja z odpadki regijskega pomena 
7.   Dopolnitev Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne sluţbe  
      urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto  
      Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Roţna Dolina in Pristava 
8.   Dopolnitev oz. sprememba Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske  
      javne sluţbe vzdrţevanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova  
      Gorica 
9.   Odlok o koncesiji za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v MONG       
 



 

10.  Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega  
       koncepta in njihovih učinkih za leto 2012 
11.  Predlog sklepa aktivnosti Lokalnega energetskega koncepta v letu 2013 
12.  Predlog letnega programa javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih  
       odpadkov v Mestni občini Nova Gorica ter obdelave in odlaganja ostankov predelave  
       ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova      
       Gorica 
13.  Predlog letnega programa javne sluţbe urejanja in čiščenja javnih površin za  
       območje naselij Solkan, Kromberk, Roţna Dolina in Pristava 
14.  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 
15. 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 
16. Poročilo o poslovanju in izvajanju javne sluţbe zbiranja in prevoza  
      komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012 
17. Poročilo o poslovanju in izvajanju javne sluţbe odlaganja ostankov predelave ali   
      odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica za  
      leto 2012 
18. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje  
      mesta, d.o.o. za leto 2012 
19. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija, d.d. za leto 2011 in 
      2012 
20. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. za  
      leto 2012 
21. Tehnični pravilnik za upravljanje in vzdrţevanje javne razsvetljave 

 

 Področje gospodarstva 

 
1. Poročilo o izdanih soglasjih za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij 
2. Poročilo o delu Regijske razvojne agencije za severno Primorsko, d.o.o. za leto 2012 
3. Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka, d.o.o. za leto 2012 
4. Poročilo o delu zavoda GOLEA za leto 2012 
5. Poročilo o prejemnikih sredstev iz naslova finančnih spodbud za razvoj podjetništva v 
    Mestni občini Nova Gorica 
6. Odlok o spremembi Odloka o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije  
    v kmetijstvu in na podeţelju v Mestni občini Nova Gorica 
7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva  
    Goriške 
8. Soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva  
    Goriške za leto 2013-01 
9. Potrditev zaključnega računa za leto 2012 Javnega sklada malega gospodarstva  
    Goriške, 
10. Akt o ustanovitvi Inkubatorja Univerze v Novi Gorici 
 
 
Mestnemu svetu bo Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo v letu 2013 

predlagal v obravnavo in sprejem akte s področja varovanja okolja, urejanja prostora in 
skrbi za javno infrastrukturo: 
 

 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka v občini, 

 Odlok o občinskih cestah, 



 

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 

 Odlok o ureditvi prometa v mestu in naseljih urbanega značaja, 

 Odlok o oglaševanju, 

 Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, 

 Odloki o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, 

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

 Odloke o občinskih podrobnih prostorskih načrtih 

 Odloke o programih opremljanja za posamezne OPPN. 
 
 
Mestnemu svetu MONG bo Oddelek za družbene dejavnosti predvidoma v letu 2013 

predlagal v obravnavo naslednja gradiva: 
 
 ŠPORT 

 
- Pravilnik o načinu oddajanja športnih površin  
- Letni program športa 
- Letni program tehnične kulture 
 
KULTURA  
 

- Lokalni program za kulturo Mestne občine Nova Gorica 
 
IZOBRAŽEVANJE 
 

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

 
SOCIALNO VARSTVO 
 

- Spremembe ali novi odloki o ustanovitvah javnih zavodov Zdravstveni dom Osnovno 
varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica in 
Goriška lekarna Nova Gorica, 

-  soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloţeni program dela 
sprejme. 

 

 
 
PRIPRAVIL:         Matej Arčon 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS        ŢUPAN 


