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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 2.
odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in
spremembe) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________________
sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica pooblašča Turistično zvezo Nova Gorica, Ulica
Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica za opravljanje naslednjih nalog spodbujanja
razvoja turizma na območju Mestne občine Nova Gorica:
 načrtovanje ter izvajanje promocijske in informacijske dejavnosti,
 izdajanje publikacij s področja turizma,
 informiranje turistov,
 sodelovanje na sejmih in organiziranje turističnih prireditev,
 sodelovanje z mediji, turističnimi agencijami in drugimi organizacijami na lokalni,
nacionalni in mednarodni ravni,
 trženje celovite turistične ponudbe,
 zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
 ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
 urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije.

2.
Mestna občina Nova Gorica in Turistična zveza Nova Gorica medsebojne pravice in
obveznosti natančno urejata z letno pogodbo o izvajanju aktivnosti iz prejšnje točke.

3.
Pooblastilo velja do preklica, vendar ne dlje kot do 24.8.2021.

4.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka:322-26/2015Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 322-26/2015-18
Nova Gorica, 6. junija 2016
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju predlaganega sklepa:
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15, v
nadaljevanju: ZSRT) v 1. odstavku 19. člena določa, da je načrtovanje, organiziranje
in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v
pristojnosti lokalnih skupnosti.
Občine lahko skladno z 2. odstavkom istega člena ZSRT opravljanje nalog iz 1.
odstavka že citiranega člena prenesejo na pravne osebe, ki so pridobile status za
delovanje v javnem interesu na področju spodbujanja turizma.
Glede na to, da je bil Turistični zvezi Nova Gorica (v nadaljevanju: TZ) dodeljen status
pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja turizma za
obdobje petih let (do 24.8. 2016), je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji
8. seji, dne 23.6.2011 s sklepom št. 333-01-2/2004, pooblastil TZ za opravljanje nalog
turistično informacijske dejavnosti do 24.8.2016.
TZ je v letošnjem letu na pristojno ministrstvo predložila vlogo za podaljšanje statusa
pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja turizma.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ji je z odločbo št. 322-5/2016-3 z dne
1.3.2016 podaljšalo status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju
spodbujanja turizma za obdobje naslednjih petih let in sicer do 24.8.2021.
Mestna občina Nova Gorica nima posebej organiziranega izvajanja informacijsko
turistične dejavnosti ter drugih nalog spodbujanja razvoja turizma. Drugi odstavek 19.
člena ZSRT omogoča, da občina za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike
spodbujanja razvoja turizma prenese na pravne osebe, ki so pridobile status za
delovanje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma. TZ že ima
veljavno odločbo pristojnega ministrstva o statusu pravne osebe, ki deluje v javnem
interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, za izvajanje prej navedenih nalog
pa je skladno z 2. odstavkom 19. člena ZSRT potrebno tudi pooblastilo Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica.
2. Cilji in načela, ki se želijo doseči s sprejetjem predlaganega sklepa:
Cilji, ki jih želimo doseči s predlogom sklepa so nadaljnje nemoteno delovanje
turistično informacijske dejavnosti ter drugih nalog spodbujanja razvoja turizma na
območju Mestne občine Nova Gorica.
3. Pravna podlage za sprejem predlaganega sklepa:
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14 in 17/15)
4. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejetjem predlaganega sklepa:
Medsebojne pravice in obveznosti Mestna občina Nova Gorica in TZ urejata z letno
pogodbo. Proračunska sredstva za izvajanje turistično informacijske dejavnosti so
določijo s sprejetjem Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za posamezno
leto. V letošnjem letu s sprejetjem predlaganega sklepa nove materialne obveznosti
ne bodo nastale.

5. Druge pomembne okoliščine, glede predlagane vsebine:
Informacijsko turistično dejavnost za območje Mestne občine Nova Gorica opravlja TZ
v prostorih EDA centra. V okviru TZ Nova Gorica delujejo še tri informacijske točke, in
sicer na Kostanjevici, na Erjavčevi ulici (obnovljena stavba bivšega mejnega prehoda)
in v Solkanu.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica
obravnava in sprejme.

Pripravili:
Martina Remec Pečenko, načelnica

predlagamo, da predloženi sklep

Matej Arčon
ŽUPAN

Tatjana Gregorčič,
podsekretar- vodja službe za gospodarstvo,
turizem in kmetijstvo

Priloge:
 Odločba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 1.3.2016
 Poročilo Turistične zveze – Turističnega informacijskega centra Nova Gorica za
leto 2015

