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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 

18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ______________ sprejel 

naslednji 

 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
 
Z dnem 1. 6. 2020 preneha veljati sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 
322-26/2015-21 z dne 16. junija 2016. 
 
 

2. 
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

 

Številka: 322-1/2020                                                                      dr. Klemen Miklavič  

Nova Gorica,                                                                                            ŽUPAN 



 

 

Številka: 322-1/2020-12                                                                    
Nova Gorica, 13. maja 2020 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je dne 16. 6. 2016 s sklepom št. 322-26/2015-21 
(v nadaljevanju: sklep) ponovno pooblastil Turistično zvezo Nova Gorica za opravljanje 
nalog spodbujanja razvoja turizma, skladno z 19. členom takrat veljavnega Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma. Ta člen je določal, da je načrtovanje, organiziranje in 
izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti 
lokalnih skupnosti. Občine so lahko, skladno z 2. odstavkom tega člena, opravljanje teh 
nalog prenesle na pravne osebe, ki so pridobile status za delovanje v javnem interesu na 
področju spodbujanja razvoja turizma. Tak status je bil podeljen tudi Turistični zvezi Nova 
Gorica, in sicer nazadnje z odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 
322-5/2016-3 z dne 1. 3. 2016. Na podlagi sklepa mestnega sveta sta Mestna občina 
Nova Gorica in Turistična zveza Nova Gorica sklepali letne pogodbe o izvajanju nalog s 
področja turizma, ki so v javnem interesu. 
 
Glede na to, da je za izvajanje nalog spodbujanja razvoja turizma, Mestna občina Nova 
Gorica skupaj z Občino Ajdovščina in Občino Renče-Vogrsko ustanovila javni zavod za 
področje turizma (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova 
Gorica in Vipavska dolina«, Uradni list RS, št. 43/18), se naloge, ki jih je izvajala 
Turistična zveza Nova Gorica z dnem 1. 6. 2020 prenesejo na javni zavod. Navedeno 
izhaja tudi iz proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020, kjer je pod proračunsko 
postavko 09.034 – Sredstva za programe Turistične zveze – TIC Nova Gorica  med 
drugim zapisano, da se polovico sredstev te postavke nameni proračunski postavki 
09.084, namenjeni javnemu zavodu.  
 
Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Nova Gorica s 
Turistično zvezo Nova Gorica sklenila letno pogodbo o financiranju nalog na področju 
spodbujanja razvoja turizma, in sicer za čas od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020. Ker se konec 
meseca to obdobje izteče, javni zavod za turizem pa lahko prevzame naloge, zaradi 
katerih je bil ustanovljen, je potrebno pooblastilo, podano Turistični zvezi Nova Gorica z 
zgoraj navedenim sklepom, preklicati. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.                                                                                                                

                                               

                                                                                                      dr. Klemen Miklavič  

                                                                                                                ŽUPAN 

 
Pripravila: 
Martina Remec Pečenko                                                                    
Vodja Oddelka za gospodarstvo in gospodarske  
javne službe 
 
 
Priloga: 

- Sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, 
št. 322-26/2015 z dne 16. 6 .2016 


	Ta sklep začne veljati takoj.

