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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 naslednji

SKLEP
1.
Mestna občina Nova Gorica bo prioritetno spodbujala nastanek in razvoj podjetij s
področja lesnopredelovalne industrije.
2.
Dopolni se obstoječo študijo »Center za predelavo lesa Trnovo« (v nadaljevanju: CPL
Trnovo) iz avgusta 2010 z novostmi in spremembami, ki so nastale na tem področju.
Pripravi se celostno študijo lesnopredelovalne verige v mestni občini.
3.
Ustanovi se »Konzorcij za sonaravno in trajnostno pridobivanje, predelavo in rabo lesa v
energetske namene«, ki bo povezal občine z zasebnimi lastniki gozdov, obrtniki in lesno
predelovalnimi podjetji, regijsko razvojno agencijo in SGG Tolmin.
4.
Vzpostavi se »Biomasni center« (sušilnice lesa, prodaja lesa, proizvodnja peletov in
lesnih bio sekancev, proizvodnja električne energije, …). Projekt biomasnega centra se
pripravi za črpanje sredstev v finančni perspektivi 2014 – 2020.
5.
V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra Nova Gorica se vzpostavi razvojni
center za oblikovanje in predelavo lesa za generiranje novih produktov iz lesa.
6.
Vladi Republike Slovenije se posreduje naslednje zahteve, in sicer:
-

na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje se ustanovi službo za les,
sprejme se ustrezne administrativne ukrepe za omejitev izvoza hlodovine,
uvede se nižjo stopnjo davka na nepremičnine za lesene gradnje,
ustanovi se delovna skupina oblikovalcev in tehnologov za generiranje novih
izdelkov iz lesa in promocijo lesa,
uvede se nižjo stopnjo DDV na izdelke iz lesa.

7.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 900-16/2013
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Delovna skupina za les

Številka: 900-13/2013
Nova Gorica, 7. aprila 2014

OBRAZLOŽITEV
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji, ki je 20. 3. 2014, obravnaval predlog
sklepov v zvezi s povečanjem rabe lesa in sprejel sklep o odlogu odločanja, s tem da je
potrebno pripraviti nov predlog in pri tem upoštevati predloge, pripombe in mnenja iz
razprave.
Delovna skupina za les je na seji, ki je bila 7. 4. 2014, obravnavala podane predloge,
pripombe in mnenja iz razprave in sklenila prvotne predloge sklepov dopolniti v duhu
smernic iz razprave.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predlog sklepa sprejme.

PRIPRAVIL:
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS

mag. Darinka Kozinc
PREDSEDNICA

