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Na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 54/04 in 39/09) 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 _____________________ sprejel naslednji 

 

 

 

 
S K L E P  

 
 
 

1. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da je članu Sveta zavoda Kulturni 
dom Nova Gorica, mag. MARKU RUSJANU, z dnem 10. 6. 2022 prenehalo članstvo v 
svetu zavoda, ker je podal odstop. 
 
 

2. 
 
Za nadomestnega člana Sveta zavoda Kulturni dom Nova Gorica se za preostanek 
mandatne dobe imenuje SIMON MARKIČ. 
 
 

3. 
 

Ta sklep velja takoj.  
 
 
 
 
Številka: 014-0018/2019       
Nova Gorica,  

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN 

 



 

 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 014-0018/2019- 
Nova Gorica, 7. julija 2022  
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Član Sveta zavoda Kulturni dom Nova Gorica je Mestnemu svetu Mestne občine Nova 
Gorica, dne 10. 6. 2022, posredoval izjavo, da odstopa s funkcije člana sveta zavoda. 
 
Skladno z 19. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 54/04 in 39/09) zavod upravlja 5 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo: 

• 3 predstavniki ustanovitelja, 

• 1 predstavnik delavcev zavoda, 

• 1 predstavnik strokovnjakov ali uporabnikov. 
 
Svet zavoda ima naslednje naloge: 

- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, 
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njene ustanoviteljice, 
- potrjuje letno poročilo zavoda, 
- predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor 

ustanoviteljice, 
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju 

mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj, ocenjuje delo direktorja, 
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, 

sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav 
in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,  

- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, 
- daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,  
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 
- oblikuje stalne ali začasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna 

vprašanja iz svoje pristojnosti, 
- daje pobude in predloge v zvezi z delovanje javnega zavoda, 
- predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti, 
- razpisuje volitve članov v svet zavoda, 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in drugimi 

splošnimi akti. 
 
Mandat članov sveta zavoda traja pet let. Člani sveta zavoda so lahko izvoljeni največ 
dvakrat zapored. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji, ki je bila 7. 7. 2022, 
obravnavala navedeno zadevo in sklenila podpreti kandidata, kot izhaja iz predloženega 
sklepa. 
 
 
PRIPRAVILA:            Maja Erjavec 
Šalini Mozetič Goljevšček         PREDSEDNICA 


