
 

           
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in 19. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 
24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 6. maja 2010 sprejel 

 
 

O D L O K 
 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  
javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica  

 
 

1. člen 
 
Za drugim odstavkom 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 72/04), (v nadaljnjem besedilu: odlok) se dodajo nov 
tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 
 
»Zavod lahko proti plačilu, na podlagi sklenjene pogodbe z zainteresirano pravno ali 
fizično osebo, ob izrecnem predhodnem soglasju ustanovitelja, upravlja tudi z drugim 
premoženjem, premičnim ali nepremičnim, ki ni last ustanovitelja, je pa povezano s 
področjem mladinske dejavnosti. 
 
Javni zavod Mladinski center Nova Gorica lahko opravlja strokovno tehnične naloge, ki 
spadajo v okvir javne službe, tudi za druge zavode, katerih ustanovitelj je Mestna občina 
Nova Gorica.  
Javni zavod Mladinski center Nova Gorica lahko strokovno tehnične naloge tudi poveri v 
opravljanje drugemu zavodu, katerega ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica. 
 
Vrsto nalog in način opravljanja nalog ter financiranja določijo ustanovitelj in zavodi v 
posebnem dogovoru.«  
 
Besedilo dosedanjega tretjega odstavka, ki postane šesti odstavek, se spremeni  tako, 
da se glasi:  

 
»Zavod izvaja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti: 
 
- 88.990 – drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve  
- 18.120 – drugo tiskanje 
- 58.190 – drugo založništvo 
- 60.100 – radijska dejavnost 
- 68.320 – upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
- 82.300 – organizacija razstav, sejmov, srečanj 
- 85.500 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
- 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in  
                 rekreacije 
- 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in   
                 umetnosti 
- 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
- 85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje 
- 90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

 



- 90.030 – umetniško ustvarjanje 
- 93.190 – druge športne dejavnosti 
- 93.299 – druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.« 
 

2. člen 
 

Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 

»Strokovni svet sestavlja pet članov, ki jih imenuje svet zavoda izmed zainteresirane 
strokovne javnosti, tako da se zagotavlja interdisciplinarne in pluralne rešitve in s tem 
najširšo usmeritev dela. 
 
Štiri člane strokovnega sveta predlaga direktor: 

• enega predstavnika osnovnih šol na območju Mestne občine Nova Gorica, 
• enega predstavnika srednjih šol na območju Mestne občine Nova Gorica, 
• enega predstavnika Centra za socialno delo Nova Gorica in  
• enega predstavnika nevladnih organizacij s področja mladine. 

Enega člana pa imenuje župan.« 
 
Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani. 

 
3. člen 

 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po 
objavi.  
 
 
 
 
Številka: 007-2/2010 
Nova Gorica, 6. maja 2010  

             Darinka Kozinc 
 PODŽUPANJA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


