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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 23. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) 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 

 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  

Javnega zavoda za šport Nova Gorica  
 
 

1. člen 
 
11. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 
6/02 in Uradni list RS, št. 46/10) se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjuje še naslednje pogoje: 
 

- najmanj univerzitetna izobrazba, 
- najmanj pet let delovnih izkušenj, skladno s predpisi, ki urejajo področje javnih 

usluţbencev, 
- poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda, 
- sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, kar dokazuje s svojimi 

preteklimi delovnimi izkušnjami, 
- znanje enega svetovnega jezika na višji ravni.« 

 
Prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolţan priloţiti: 
 

- ţivljenjepis, 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka in 
- program razvoja zavoda za mandatno obdobje. 

 
2. člen 

 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po 
objavi.  
 
 
 
Številka: 007-2/2012 
Nova Gorica,          

             Matej Arčon 
     ŢUPAN



 

 
Številka: 007-2/2012 
Nova Gorica, 16. februarja 2012 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica: 
 
Veljavni ustanovitveni akt Javnega zavoda za šport Nova Gorica je bil sprejet leta 2002. 
Predlagana sprememba predstavlja drugo spremembo odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda za šport Nova Gorica. 
Za spremembo in dopolnitev odloka smo se odločili predvsem zaradi zapletov pri 
imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica. V postopku izdaje soglasja 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ţe dvakrat zavrnil predlaganega kandidata s 
strani Sveta zavoda Javnega zavoda za šport. V izogib teţavam ter z ţeljo, da bi prijavo 
na razpis omogočili čim širšemu krogu zainteresiranih kandidatov ter na ta način dobili 
večje število primernih kandidatov predlagamo spremembo odloka.  
 
Sprememba veljavnega Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica se 
nanaša na 11. člen, ki določa pogoje za imenovanje direktorja zavoda. 
Poglavitna sprememba je v delu, ki se nanaša na zahtevano izobrazbo (1. alineja) in 
sicer bi se namesto dikcije »univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druţboslovne 
smeri« določilo samo dikcijo » najmanj univerzitetna izobrazba«. 
Obenem pa smo zaradi uskladitve terminologije izraz »aktivno znanje jezika« spremenili 
oziroma prevedli v dikcijo »na višji ravni«. 
 
Dodan je nov drugi odstavek 11. člena, kjer na novo določamo splošno uveljavljeno 
pravilo, da mora kandidat za direktorja javnega zavoda prijavi na razp is priloţiti 
ţivljenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje za katerega kandidira. 
 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
Cilj je predvsem v zagotavljanju čim širšega kroga kandidatov za mesto direktorja zavoda 
ter s tem Svetu Javnega zavoda za šport Nova Gorica omogočiti čim kvalitetnejšo izbiro 
direktorja. 
 
3. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

Ob sprejetju predlaganega odloka ne bo za Mestno občino Nova Gorica nobenih 
dodatnih materialnih obveznosti. 
 
4. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme 
predloţeni Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za 
šport Nova Gorica po hitrem postopku. 
 
Pripravila: 
v.d.načelnika Oddelka za       Matej Arčon 
druţbene dejavnosti           ŢUPAN 
Vladimir Peruničič 
 
Svetovalec za šport 
mag. Robert Cencič 


