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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 Mladinski center Nova Gorica za leto 2016 ter z Letnim delovnim načrtom 
Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2017. 
 
 

2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 609-287/2016 
Nova Gorica,                  
 
                                                         
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:   609-287/2016-17 
Nova Gorica, 20. marca 2017 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila javni zavod Mladinski center Nova 
Gorica. Poslanstvo javnega zavoda je izvajanje javne službe v javnem interesu. Izvaja 
predvsem naloge organiziranja in izvajanja interesnih dejavnosti za otroke in mladino, 
spodbujanja aktivnega preživljanja prostega časa in razvoj ustvarjalnosti pri otrocih in 
mladih.  
V zavodu se izvajajo različne dejavnosti, ki so razdeljene na naslednja področja: 

- neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, 
- prostovoljne mladinske aktivnosti, 
- socialna vključenost neorganizirane mladine, 
- aktivno državljanstvo, participacija in informiranje, 
- mednarodno mladinsko delo, mobilnost in medkulturno učenje mladih, 
- inovativnost in kulturna ustvarjalnost, 
- zdravje in zdrav življenjski stil. 

 
Mestna občina Nova Gorica zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela za 6 zaposlenih: 
- direktorja javnega zavoda, 
-           3 zaposlene z nazivom specialist za mladinsko delo za nedoločen čas, 
- 1 zaposlenega z nazivom koordinator mladinskih programov, 
- 1 zaposlenega z nazivom mladinski delavec I 
 
ter za materialne stroške delovanja zavoda in stroške za investicijsko vzdrževanje ter 
nakup osnovnih sredstev. Del sredstev za izvajanje programov pridobiva javni zavod tudi 
preko Urada RS za mladino, nekaj pa jih zagotavlja tudi iz lastnih virov.  
 
Javni zavod Mladinski center Nova Gorica redno izpolnjuje pogodbene obveznosti do 
vseh sofinancerjev. Mestna občina Nova Gorica je dne 14.03.2017 izdala soglasje k 
Poslovnemu poročilu javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2016 ter 
Letnemu delovnemu načrtu Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2017.  
  
Gradivu prilagamo Poslovno poročilo javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za 
leto 2016 ter Letni delovni načrt Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2017. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava 
predloženo gradivo s prilogami ter sprejme predlagani sklep. 
                                                                                                                                                                                             
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida       Matej Arčon 
vodja oddelka                ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                       
višji svetovalec za družbene dejavnosti                                                                    
               
       
                                                                                           
PRILOGE: 
- Poslovno poročilo javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2016 
- Letni delovni načrt Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2017 
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