
 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 – ZJZP), 6. točke drugega odstavka 21. člena Zakon o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE) ter na podlagi šestega in sedmega odstavka 7. ter 19. člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica na seji dne 11. februarja 2021 sprejel naslednji 
 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski 

center Nova Gorica 
 
 

1. člen 
 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
47/16 – UPB1 in 50/17) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»(1) Mestna občina Nova Gorica s tem odlokom ustanavlja Javni zavod Mladinski center 
Nova Gorica za namen organiziranja in izvajanja mladinskih in otroških dejavnosti ter 
spremljajočih aktivnosti za delovanje in razvoj socialnih dejavnosti na območju Mestne 
občine Nova Gorica in sicer na področjih preprečevanja socialne izključenosti, 
izenačevanja enakih možnosti socialno ogroženih, invalidov, ogroženih zaradi različnih 
oblik nasilja, starejših ter drugih ranljivih skupin prebivalstva.«. 

 
2. člen 

 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»Zavod opravlja svojo dejavnost kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu in v 
okviru katere zavod opravlja naslednje naloge: 

- organiziranje in izvajanje dejavnosti, ki spodbujajo aktivno udeležbo mladih, otrok 
in ranljivih skupin v družbi, kvalitetno preživljanje prostega časa in razvoj 
ustvarjalnosti in inovativnosti,  

- informiranje in svetovanje za mlade, otroke in ranljive skupine,  
- izvajanje preventivnih programov za mlade, otroke in ranljive skupine ter 

spodbujanje zdravega življenjskega sloga in zdravja kot stanja popolne telesne, 
duševne in socialne blaginje,  

- spodbujanje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja mladih,  
- aktivno izvajanje dejavnosti in sodelovanje z izobraževalnimi in drugimi 

institucijami z namenom dopolnjevanja formalnega in neformalnega stebra 
izobraževanja za boljše povezovanje sistema s potrebami trga dela in 
gospodarskega razvoja s posebnim poudarkom na področju naravoslovja in 
tehnike ter pomena razvijanja družbeno odgovorne znanstvene in podjetniške 
naravnanosti, znanj in kompetenc mladih in otrok,  

- koordinacija dejavnosti in prireditev za mlade, otroke in ranljive skupine, ki jih 
zavod organizira samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in 
posamezniki,  

- aktivna udeležba v regijskih, državnih ali meddržavnih aktivnostih na področju 
mladinske dejavnosti oziroma problematike,  
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- spodbujanje sodelovanja s sorodnimi organizacijami in medsektorskega 
povezovanja na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju,  

- vključevanje in skrb za posebej ranljive skupine t. i. mladih in otrok z manj 
priložnostmi,  

- svetovanje mladim in otrokom v stiski z organiziranjem različnih oblik svetovanja 
in pomoči, v sodelovanju z institucijami ali skupinami, ki se ukvarjajo s problemi 
mladih in otrok s posebnim poudarkom na področju preprečevanja zasvojenosti in 
socialne patologije, zmanjševanja socialne izključenosti ter izobraževanja in 
vključevanja na trg dela, skupaj z organizacijo in izvedbo priložnostnih ali trajnih 
aktivnosti za razreševanje problemov,  

- spodbujanje in pomoč organizacijam in posameznikom, ki izvajajo mladinsko in 
otroško dejavnost ter spodbujajo razvoj socialnih dejavnosti,  

- akcijsko raziskovanje in redno prepoznavanje potreb in interesov mladih in otrok 
ter oblikovanje in izvajanje programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje 
prepoznanih potreb in interesov,  

- raziskovanje javnega mnenja z izvajanjem anket, raziskav, obdelave podatkov za 
namen ugotavljanja stanja na področjih, ki zadevajo mlade, otroke in druge 
ranljive skupine ter priprava ukrepov za reševanje težav in izboljšanje položaja,  

- spodbujanje in organiziranje programov, ki propagirajo strpnost, humanost, 
medkulturni dialog, oblikovanje vključujoče družbe, medgeneracijsko solidarnost 
ter izobraževanje za mir, preprečevanje konfliktov in aktivno državljanstvo,  

- sistematično razvijanje mobilnosti mladih, študija, prakse in dela v tujini ter 
razvijanje in izvajanje programov mladinskega turizma in mladinskih izmenjav, 

- aktivno izvajanje dejavnosti in sodelovanje z izvajalci socialnih programov z 
namenom informiranja za boljše poznavanje in povezovanje sistema pomoči za 
preprečevanje socialne izključenosti in izenačevanje enakih možnosti,  

- pospeševanje razvoja socialnih dejavnosti za mlade, otroke in ranljive skupine,  
- spodbujanje in koordiniranje sodelovanja na področju socialnih dejavnosti z 

izvajalci socialnih programov ter lokalnimi skupnostmi, 
- nudenje informacij o programih in oblikah pomoči v lokalnem okolju na področju 

socialnih dejavnosti, v smislu usklajevanja aktivnosti in potreb po programih.«.  
 
V tretjem odstavku se na koncu odstavka doda besedilo »in socialne dejavnosti«. 
 
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavod izvaja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti: 
- 18.120 – drugo tiskanje 
- 46.190 – nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 
- 47.650 – trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti  

         za igre in zabavo 
- 47.890 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
- 47.910 – trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
- 47.990 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
- 55.201 – počitniški domovi in letovišča 
- 55.204 – planinski domovi in mladinska prenočišča 
- 56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati 
- 56.104 – začasni gostinski obrati 
- 56.300 – strežba pijač 
- 58.110 – izdajanje knjig 
- 58.140 – izdajanje revij in druge periodike 
- 58.190 – drugo založništvo 
- 58.290 – drugo izdajanje programja 
- 59.110 – produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
- 59.200 – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
- 60.100 – radijska dejavnost 



 

- 62.010 -  računalniško programiranje 
- 62.020 – svetovanje o računalniških napravah in programih 
- 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
- 68.320 – upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
- 72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 
- 74.900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
- 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
- 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 
- 88.910 – dnevno varstvo otrok, 
- 88.999 – drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 
- 90.010 – umetniško uprizarjanje 
- 90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
- 90.030 – umetniško ustvarjanje 
- 93.190 – druge športne dejavnosti 
- 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
- 94.999 – dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.«. 

 
3. člen 

 
V 10. členu se v četrtem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), najmanj specializacija po 

visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja),«. 

Dodata se novi šesta in sedma alineja, ki se glasita: 

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, niti ni bil obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;  

- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;«. 
 

4. člen 
 

V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari pri opravljanju tržne dejavnosti, 
zavod uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.«. 
 

5. člen 
 

V 19. členu se v drugem odstavku spremeni prva alineja tako, da se glasi: 
 

- »daje predhodno soglasje za sklenitev pogodbe z zainteresirano pravno ali fizično 
osebo, da zavod upravlja tudi z drugim premičnim in nepremičnim premoženjem, 
ki ni last ustanovitelja, je pa povezano z mladinskimi in socialnimi dejavnostmi,«. 
 
 
 
 



 

6. člen 
 

Zavod mora uskladiti splošne in druge akte zavoda s tem odlokom najkasneje v treh 
mesecih od uveljavitve tega odloka. 
 
 

7. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-7/2013-18 
Nova Gorica, 11. februarja 2021           
           
 

    dr. Klemen Miklavič 
    ŽUPAN 

   


