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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 20. in 
21. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov 
(Uradni list RS, št. 74/09 s spremembami) ter na podlagi Sklepa Mestne občine Nova 
Gorica o sprejetju Energetskega koncepta MONG ter imenovanju energetskega 
menedţerja z dne 8.1.2009 (številka: 360-1/2006) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne________ sprejel naslednji  
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s poročilom o izvedenih ukrepih 
po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2012, ki ga je pripravil občinski energetski menedţer (GOLEA - Goriška lokalna 
energetska agencija) .  
 

2. 

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s planom aktivnosti po akcijskem 
načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica za leto 2013, ki ga 
je pripravil občinski energetski menedţer GOLEA - Goriška lokalna energetska agencija. 

 
3. 

 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 
 
 
Številka: 309-5/2013  
Nova Gorica,  

Matej Arčon 
ŢUPAN 

 



 

 
Številka: 309-5/2013 - 2 
Nova Gorica, 7. februar 2012  
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na svoji seji dne 8. januarja 2009 sprejel 
Lokalni energetski koncept, ter za energetskega menedţerja imenoval Goriško lokalno 
energetsko agencijo GOLEA. GOLEA je s sklepom zadolţena za izdelavo letnih poročil in 
načrtov izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta Mestne občine Nova Gorica, ter za organiziranje izvajanja aktivnosti iz 
akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica.  
 
Poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 in plan aktivnosti po akcijskem načrtu 
Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 sta v prilogi 
ter sta sestavni del te obrazloţitve.  
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme. 

 
  
Martina Remec Pečenko      Matej Arčon 
Načelnica Oddelka za gospodarstvo         ŢUPAN 
in gospodarske javne sluţbe 
 
 
Matej Ţivec 
Svetovalec za gospodarske 
javne sluţbe 

 
 
 


