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Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s 
spremembami), prvega odstavka  19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski 
center Nova Gorica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB1, Uradni list RS, št. 47/16) in 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 daje soglasje k statutu javnega zavoda Mladinski 
center Nova Gorica, ki ga je sprejel svet zavoda dne 7.11.2016. 
 
 

2. 
 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 014-11/2016 
Nova Gorica,                                               
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka: 014-11/2016-1 
Nova Gorica, 7. novembra 2016 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (v nadaljevanju: Odlok) 
je bil sprejet leta 2004. Sledili sta dve spremembi odloka in sicer Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka v letu 2010 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka v letu 
2013.  
Zadnja sprememba Odloka je bila sprejeta v letošnjem aprilu, s katero so se natančno 
določile med drugim statusne določbe, organi javnega zavoda, sredstva za delo javnega 
zavoda, razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja, 
pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v pravnem prometu, medsebojne 
obveznosti ustanovitelja in zavoda, delovna razmerja, splošni akti zavoda, kar zahteva 
tudi spremembo statuta, kar Odlok tudi zapoveduje.  
 
Posamezne določbe so ostale nespremenjene od same ustanovitve javnega zavoda 
Mladinski center Nova Gorica (v nadaljevanju: javni zavod) ter so bile v nekaterih delih 
neskladne z veljavno zakonodajo. Obenem smo s spremembo izločili iz Odloka vsebine, 
ki jih mora opredeljevati in natančneje določati statut javnega zavoda. 
 
Javni zavod je pripravil Statut javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (V 
nadaljevanju: Statut), ki natančneje ureja posamezna področja delovanja javnega zavoda 
kot to določata Zakon o zavodih in Odlok. Statut je Svet zavoda Mladinski center Nova 
Gorica že obravnaval in sprejel na seji dne 7.11.2016.  
 
19. člen Odloka določa, da mestni svet daje soglasje k statutu zavoda in vsem 
statutarnim spremembam.  
 
S sprejetjem Statuta glede materialnih obveznosti Mestne občine Nova Gorica ni 
sprememb. 
 
Sprejeti Statut je skladen z Odlokom, Zakonom o zavodih ter predpisi s področja 
mladinskih dejavnosti.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog 
Statuta in sprejme predlagani sklep. 
 
 
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida      Matej Arčon 
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti                  ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                        
Višji svetovalec za družbene dejavnosti                                                                                                                                                            
                                                                                                                                               
 
Priloge: 

- Statut javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica, sprejet na seji Sveta zavoda 
Mladinski center Nova Gorica dne 7.11.2016 
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