
 

 

 
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 7. januarja 2014 sprejel 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 

Sprejme se program dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 
2014 oziroma do izteka mandata, ki obsega 7. rednih sej, in sicer: 
 

 23. januar 2014 

 13. februar 2014 

 13. marec 2014 

 17. april 2014 

 22. maj 2014 

 3. julij 2014   

 avgust – letni odmor 

 18. september 2013. 
 

2. 
 

Do maja 2014 je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za humanitarni center. 
 

3. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 032-1/2011-11  
Nova Gorica, 7. januarja 2014   
                                                                                                       Matej Arčon 
           ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Urad direktorja občinske uprave v letu 2014 načrtuje mestnemu svetu posredovati v 
obravnavo naslednje akte, in sicer: 
 

 Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 

 Poročilo o izvrševanju proračuna MONG za leto 2014 v obdobju 1. 1. – 31. 6. 
2014 

 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 (po 
potrebi). 

 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe v letu 2014 načrtuje na 
področju gospodarstva, turizma, kmetijstva in gospodarskih javnih služb sprejem, 
uskladitve in dopolnitve naslednjih aktov iz pristojnosti Mestnega sveta:  
           

 Področje gospodarskih javnih služb 
 
1.   Odlok o oskrbi s pitno vodo v MONG    
2.   Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v MONG  
3.   Pravilnik za obračun storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in   
      odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG   
4.   Elaborat o oblikovanju cen GJS oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja   
      komunalne in padavinske odpadne vode 
5.  Dopolnitev Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  
      urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto  
      Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 
6.   Dopolnitev oz. sprememba Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske  
      javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova  
      Gorica 
7.   Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega  
       koncepta in njihovih učinkih za leto 2013 
8.   Predlog sklepa aktivnosti Lokalnega energetskega koncepta v letu 2014 
9.   Predlog letnega programa javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
10. Predlog letnega programa javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za  
       območje naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 
11. Predlog letnega programa javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za  
       mesto Nova Gorica in za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  
       vzdrževanja občinskih javnih cest za območje mesta Nova Gorica in naselij  
       Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 
12. Predlog letnega programa javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na  
      območju Mestne občine Nova Gorica zunaj naselij Nova Gorica, Solkan,  
      Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 
13. Poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe zbiranja in prevoza  
      komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013 
14. Poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe odlaganja ostankov predelave ali   
      odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica za  
      leto 2013 
15. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje  
      mesta, d.o.o. za leto 2013 
16. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. za  
      leto 2013 

 

 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 2013 
3.  Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka, d.o.o. za leto 2013 
4.  Poročilo o delu zavoda GOLEA za leto 2013 
5.  Poročilo o prejemnikih sredstev iz naslova finančnih spodbud za razvoj podjetništva v 
     Mestni občini Nova Gorica 
6.  Odlok o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in na podeželju v 
     Mestni občini Nova Gorica 
7.  Soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva  
     Goriške za leto 2014 
8.  Potrditev zaključnega računa za leto 2013 Javnega sklada malega gospodarstva  
     Goriške 
9.  Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje podjetništva Mestni občini  
     Nova Gorica 
 
 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo bo mestnemu svetu v letu 2014 
predlagal v obravnavo in sprejem akte s področja varovanja okolja, urejanja prostora in 
skrbi za javno infrastrukturo: 
 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta (OPN) za 
Mestno občino Nova Gorica, 

 Odloke o občinskih podrobnih prostorskih načrtih, 

 Odloke o programih opremljanja za posamezne OPPN, 

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 

 Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, 

 Pravilnik za urejanje in oddajo urbanih vrtov v zakup. 
 
 
Oddelek za družbene dejavnosti bo mestnemu svetu predvidoma v letu 2014 predlagal 
v obravnavo naslednja gradiva: 
 

 Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne 
dediščine v Mestni občini Nova Gorica, 

 Strategija razvoja kulture v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2014 – 2017, 

 Uskladitev aktov o ustanovitvi javnih zavodov na področju kulture s spremembami 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 

 Letni program športa za leto 2015, 

 Sprememba odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini 
Nova Gorica, 

 Letni program tehnične kulture za leto 2015, 

 Letni program izobraževanja odraslih Ljudske univerze Nova Gorica za leto 2014, 

 Cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 

 Poročilo o izvedbi programov akcijskega načrta Občina po meri invalidov, 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica, 

 Odlok o spremembi odloka o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova 
Gorica, 

 Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Nova Gorica za obdobje  
2014 - 2020, 

 Soglasje k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu, 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, 

 Poročila o delovanju javnih zavodov, katerih so/ustanoviteljica je Mestna občina 
Nova Gorica, 

 Humanitarni center Nova Gorica. 


