
MESTNA OBČINA NOVA GORICA                                                       
                      Mestni svet       
 
 
 
                                                                  
Na podlagi 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 3. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne 
objave, št. 6/2002) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21.3.2002 sprejel 
 
 

 
O  D  L  O  K 

O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT NOVA GORICA 
 

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Mestna občina Nova Gorica s tem odlokom ustanavlja Javni zavod za šport Nova Gorica, ki je 
pravni naslednik Javnega zavoda za šport Nova Gorica, ustanovljenega z Odlokom o 
ustanovitvi javnega zavoda za šport Nova Gorica, št. 026-3/95 z dne 23.4.1996. Zavod je 
vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod vložno št. 1/03675/00. 
 

2. člen 
 
S tem odlokom so urejena razmerja med Mestno občino Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: 
ustanovitelj) in Javnim zavodom za šport Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: zavod), ter 
temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financiranja javnega zavoda. 
 

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA 
 

3. člen 
 
Ime ustanovitelja je: Mestna občina Nova Gorica. 
Sedež ustanovitelja je: Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica. 
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti opravlja Mestna občina Nova Gorica. 
 

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
 

4. člen: 
 
Ime zavoda je: JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA.  
Skrajšano ime zavoda je: ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA. 
Sedež zavoda je: Nova Gorica, Bazoviška 4. 
Zavod je pravna oseba. 
 
 
 



IV. DEJAVNOST ZAVODA 
 

5. člen 
 
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in v okviru katere 
opravlja zavod naslednje naloge: 
 
- spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov, 
- dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, 
- priprava strokovnih podlag za oblikovanje, vodenje in izvajanje politike športa v občini, 
- priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja, 
- opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za potrebe Športne zveze Nova 

Gorica, 
- sodelovanje s športnimi društvi, šolami in posamezniki pri izvedbi šolskih in množičnih 

športnih tekmovanj, 
- dajanje organizacijske in strokovne pomoči športnim društvom in posameznikom pri 

izvajanju športne dejavnosti,  
- načrtovanje investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov, 
- promocija Nove Gorice v okviru svoje dejavnosti, 
- sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami, 
- načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu, 
- zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu. 
 
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je naslednja: 
 
-   O/92.61  obratovanje športnih objektov, 
-   O/92.623  druge športne dejavnosti, 
-   O/92.72  druge dejavnosti za sprostitev d.n. 
-   O/92.34  druge razvedrilne dejavnosti d.n., 
-   O/92.622  dejavnost smučarskih centrov in smučišč, 
-   K/71.401  izposoja športne opreme, 
-   I/60.213  dejavnost žičnic, vlečnic, 
-   K/70.20  dajanje lastnih nepremičnin v najem, 
-   K/70.32  upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, 
-   K/71.33  dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,  
-   K/72.30  obdelovanje podatkov, 
-   K/72.40  dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, 
-   K/74.400  oglaševanje, 
-   K/74.204  drugo projektiranje in tehnično svetovanje, 
-   K/71.10  dajanje avtomobilov v najem, 
-   K/71.21  dajanje drugih kopenskih vozil v najem, 
-   K/74.841  prirejanje razstav, sejmov in kongresov, 
-   K/74.832  fotokopiranje in razmnoževanje, 
-   K/74.833  druga splošna tajniška dela, 
-   O/93.040  druge dejavnosti za nego telesa, 
-   M/80.422  drugo izobraževanje, d.n., 
-   H/55.302  dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij. 
 
 



V. ORGANI ZAVODA 
 

6. člen 
 
Organi zavoda so:  
- svet zavoda, 
- direktor, 
- strokovni svet. 
 

a) Svet zavoda 
 

7. člen 
 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov. 
 
Svet zavoda sestavljajo štirje predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda in 
dva predstavnika izvajalcev letnega programa. 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica.  
 
Predstavnika delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.  
 
Kandidate predlaga zbor delavcev. 
 
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, 
ki dobi največ glasov delavcev, ki so volili. 
 
Predstavnika izvajalcev letnega programa športa imenuje izvršni odbor Športne zveze Nova 
Gorica. Predstavnik izvajalcev letnega programa športa ne sme biti zaposlen v zavodu. 
 
Mandat sveta zavoda traja štiri leta. Posamezni člani sveta so lahko izvoljeni največ dvakrat 
zaporedoma. 
 

8. člen 
 
Svet zavoda sprejema statut, programe dela, finančni načrt in zaključni račun zavoda ter 
splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in 
poslovanjem zavoda ter opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, statutom zavoda in 
drugimi predpisi. 
 
Svet zavoda lahko imenuje tudi strokovna telesa ali komisije. 
 
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. 
 

b) Direktor 
 

9. člen 
 
Zavod vodi direktor, ki opravlja hkrati poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega 
dela. 



Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru 
dejavnosti, za katero je zavod registriran  ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela 
zavoda. Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju. 
Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja podrobneje določa statut zavoda. 
 

 
10. člen 

 
Svet zavoda imenuje direktorja s soglasjem ustanovitelja na podlagi javnega razpisa. 
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko znova imenovana za 
direktorja. 
 
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Razreši ga svet 
zavoda s soglasjem ustanovitelja. 
 
Način in postopek imenovanja ter razrešitve direktorja se podrobneje uredi s statutom zavoda. 
 

11. člen 
 
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjuje še naslednje pogoje: 
 
- univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali družboslovne smeri, 
- najmanj pet let delovnih izkušenj, 
- poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda, 
- sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, 
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. 
 

 
12. člen 

 
Vršilca dolžnosti imenuje svet zavoda, če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če 
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za direktorja. Za imenovanje in razrešitev 
vršilca dolžnosti velja enak postopek kot za imenovanje in razrešitev direktorja, le da ni 
potreben javni razpis za imenovanje. 
 
Vršilca dolžnosti direktorja se imenuje do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto. 
 

c) Strokovni svet zavoda 
 

13. člen 
 
Zavod ima strokovni svet, ki šteje pet članov in jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih 
delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Strokovni svet je 
strokovni organ zavoda.  
 
Podrobnejše določbe glede sestave, načina imenovanja, trajanja mandata in nalog strokovnega 
sveta se opredelijo v statutu v skladu z zakonom in tem odlokom. 
Svet zavoda lahko imenuje tudi druga strokovna telesa za posamezna področja dejavnosti 
zavoda. 



VI. DELOVNA RAZMERJA 
 

14. člen 
 
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic se 
ureja v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in splošnimi akti 
zavoda. 
 
 

VII. SREDSTVA ZA DELO IN FINANCIRANJE 
 

15.člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti: 
 
- od ustanovitelja za izvajanje v občini dogovorjenega programa, 
- iz sredstev državnega proračuna, 
- s plačili za storitve, 
- s prodajo storitev drugim uporabnikom, 
- iz najemnin, 
- iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi. 

 
16. člen 

 
Za opravljanje dejavnosti zagotavlja ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jih javni zavod 
uporablja za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jih izkazuje v bilanci stanja 
za zadnje leto poslovanja. 
 
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je 
zavod odgovoren ustanovitelju. Zavod ne more odtujiti nepremičnega premoženja brez 
soglasja ustanovitelja. 
 
Zavod lahko prostore in opremo v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem. 
 
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega 
gospodarja v interesu ustanovitelja. 
 

17. člen 
 
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje javne službe v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi na podlagi programa dela in finančnega načrta zavoda. 

 
18. člen 

 
Zavod lahko pridobiva tudi sredstva iz opravljanja gospodarskih oziroma tržnih dejavnosti. 
Opravljanje gospodarske oziroma tržne dejavnosti ne sme škodovati kvaliteti izvajanja javne 
službe. 

 
 
 



19. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z izvajanjem svoje dejavnosti kot javne 
službe lahko uporablja le za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti, za druge namene pa 
s soglasjem ustanovitelja. 
 
O načinu kritja primanjkljaja sredstev za dogovorjeni program za delo zavoda odloča svet 
zavoda s soglasjem ustanovitelja. Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč 
izplačanih plač, krije zavod iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem realiziranih plač. 
 
Zavod se sme zadolževati le s soglasjem ustanovitelja, v kolikor to dopušča veljavna 
zakonodaja. 
 

20. člen 
 
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet javne službe, je prihodek zavoda, s 
katerim samostojno razpolaga, pod pogoji in na način, kot ga določata zakon in ta odlok, če v 
celoti in realno pokrije stroške te dejavnosti in stroške, ki bremenijo osnovno dejavnost. 
 
Prihodkov iz prejšnjega odstavka tega člena zavod ne more razporejati v investicije ali za 
druge namene, zaradi katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če s tem ne soglaša 
ustanovitelj. 
 

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI  
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 

 
21. člen 

 
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami 
in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja 
ne sme razpolagati z nepremičnim premoženjem. 
 
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 

 
IX. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 

 
22. člen 

 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe, do 
višine vsakoletnih proračunskih sredstev za delovanje zavoda in opravljanje njegove 
dejavnosti. 
 
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno, na zahtevo župana, mestnega sveta ali 
občinske uprave pa tudi večkrat letno, dostaviti podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih 
rezultatih zavoda, o izvajanju programov in druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje 
funkcij ustanovitelja. 

 
 
 



23. člen 
 
Mestni svet kot organ ustanovitelja ima v zvezi s poslovanjem zavoda tudi naslednje 
pristojnosti in obveznosti: 
 
- daje soglasje k statutu in vsem statutarnim spremembam, 
- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda, 
- daje soglasje k odtujitvi oziroma pridobitvi nepremičnega premoženja, 
- daje soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti. 
 
Če ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz tega člena v roku 60 dni, se šteje, da je soglasje 
izdal. 
 
 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

24. člen 
 
Vršilec dolžnosti direktorja in organi zavoda opravljajo funkcijo do izteka mandata.  
 
Statut zavoda mora biti usklajen z določbami tega odloka najkasneje v roku šestih mesecev od 
uveljavitve tega odloka. Statut stopi v veljavo, ko da nanj soglasje ustanovitelj. 
 
Do uskladitve statuta in drugih aktov s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila 
obstoječih aktov, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom. 

 
25. člen 

 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za šport Nova 
Gorica, št. 026-3/95 z dne 23.4.1996, objavljen v Uradnem glasilu, št. 7/96. 
 

26. člen 
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah časopisa Oko. 
 
 
Številka: 02600-3/95 
Datum:   21.3.2002 
                                                                                                     PODŽUPAN 
                   Viljem De Brea 
 
 
 
 
 
 


