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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 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Poslovnim poročilom Javnega 
zavoda za šport Nova Gorica za leto 2015 ter s Planom dela in finančnim načrtom 
Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2016. 
 
 

2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 419-82/2015 
Nova Gorica,                                      
 
                                                         
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:   419-82/2015-25 
Nova Gorica, 26. aprila 2016 
 

O B R A Z L O Ž I T  E V 

 
Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica (v 
nadaljevanju: javni zavod).  Poslanstvo javnega zavoda je izvajanje javne službe v 
javnem interesu. Izvaja predvsem naloge upravljanja in vzdrževanja športnih objektov, 
sodeluje pri načrtovanju in izgradnji športnih objektov, zbira in obdeluje podatke za 
potrebe informatike v športu, sodeluje pri izvajanju letnega programa športa v Mestni 
občini Nova Gorica, organizira in izvaja športno rekreativne prireditve, vse z namenom, 
da bi bilo športno udejstvovanje dostopno čim širšemu številu občanov in občank. 
 
Skladno z 2. odstavkom 22. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova 
Gorica (Uradne objave-časopis OKO št. 7/02 s spremembami) je javni zavod posredoval 
Poslovno poročilo Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2015 ter Plan dela in 
finančni načrt Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2016, ki ju je sprejel Svet 
zavoda Javnega zavoda za šport na 13. seji z dne 1.3.2016, v obravnavo Mestnemu 
svetu Mestne občine Nova Gorica. 
 
Mestna občina Nova Gorica zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela za 18 zaposlenih, 
za splošne stroške delovanja javnega zavoda, materialne stroške obratovanja in 
vzdrževanja športnih objektov, investicije in investicijsko vzdrževanje. Del sredstev za 
izvajanje programov pridobiva javni zavod tudi preko Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Fundacije za šport in od drugih občin. Del sredstev za kritje materialnih 
stroškov obratovanja in vzdrževanja športnih objektov pa zagotavlja iz lastnih virov.  
 
Javni zavod za šport Nova Gorica redno izpolnjuje pogodbene obveznosti do vseh 
sofinancerjev. 
 
Gradivu prilagamo Poslovno poročilo Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2015 
ter Plan dela in finančni načrt Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2016. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava 
predloženo gradivo s prilogami ter sprejme predlagani sklep. 
          
                                                                                                                                                                                    
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida      Matej Arčon 
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti        ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                       
Višji svetovalec za družbene dejavnosti                                                                        
                                                                                                                 
                                                                                                                        
                                                                                                                
                 
PRILOGE: 

- Poslovno poročilo Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2015, 
- Plan dela in finančni načrt Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2016 
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