
 

 

 

 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji_______________sprejel  
 
 
 
 
 

S K L E P  
 
 
 

1.  
 

Razreši se predstavnike Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Javni zavod za šport 
Nova Gorica, in sicer: DAVIDA ŠPACAPANA, ALANA PERTOVTA, ALEKSANDRA 
LIPIČARJA in IGORJA VARLA. 

 
2.  

 
Do konca leta 2016 naj se Pravilnik o izvajanju nalog predstavnika Mestne občine Nova 
Gorica v organih upravljanja javnih zavodov uskladi z veljavnimi predpisi. 

 
 

3. 
 

V mesecu oktobru 2016 naj strokovne službe Mestne občine Nova Gorica organizirajo 
izobraževanje za predstavnike Mestne občine Nova Gorica v organih upravljanja javnih 
zavodov. 
 
 

4. 
 

Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 

 
 
Številka:                                Matej Arčon   
Nova Gorica,                         ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 



 

 
Številka:  
Nova Gorica, 30. avgusta 2016 

 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 
Na 13. seji MS MONG z dne, 10.03.2016 je svetnica Tatjana Krapše v imenu odbora za 
kulturo, šolstvo in šport podala pobudo za razrešitev predstavnikov Mestne občine Nova 
Gorica v svetu zavoda Javni zavod za šport zaradi nepravilnosti pri razpisu za delovno mesto 
direktorja omenjenega zavoda. Oddelek za družbene dejavnosti je predstavnike pozval k 
odstopu, le ti pa so podali izjave, da ne nameravajo odstopiti. Naknadno jim je bila 
posredovana dodatna utemeljitev, zakaj se pričakuje njihov odstop, na katero ni bilo odziva 
in sicer:  
 

» - Svet zavoda je ob prvem razpisu naredil nezaslišano napako, saj je za direktorja 
imenoval kandidatko, ki ni prejela zadostnega števila glasov in po zunanji intervenciji 
naknadno razveljavil imenovanje. Vse to kaže na neprofesionalen, zelo neresen in 
neodgovoren odnos sveta zavoda. 

- Svet zavoda ni pravočasno poskrbel za uskladitev veljavnega statuta zavoda s 
spremembo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica, ki jo je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica sprejel na seji dne 15. marca 2012 in se je nanašala 
na spremembo pogojev za imenovanje direktorja zavoda. Zato je bilo potrebno najprej 
decembra sprejeti spremembo statuta, da je bilo sploh mogoče objaviti razpis za 
delovno mesto direktorja zavoda. 

- Neusklajenost članov sveta zavoda s pristojnim oddelkom mestne občine (po presoji 
oddelka za družbene dejavnosti), saj ni bilo izražene potrebe po sodelovanju članov 
sveta zavoda z mestno občino (vsaj ob prvem razpisu ne).  

- Termin prve objave razpisa za delovno mesto direktorja zavoda  (28. 12. 2015) je bil 
popolnoma neustrezen zaradi novoletnih praznikov, kar izraža 
nezainteresiranost članov sveta zavoda, da bi bil razpis dostopen čim širši množici 
zainteresiranih kandidatov za prijavo na to delovno mesto. Poleg tega je bil razpis odprt 
prekratek čas, da bi se nanj prijavilo čim več kandidatov. Ker je bilo potrebno razpis 
ponoviti, je prišlo do nepotrebnega dodatnega stroška za objavo v Primorskih novicah v 
višini cca 1.200,00 EUR, kar ni nezanemarljivo. Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da je 
javna objava prostega delovnega mesta na zavodu za zaposlovanje bistveno bolj vidna 
in s tem omogoča večji nabor kandidatov, 

- V kolikor bi svet zavoda imel sprejet poslovnik, bi le-ta vseboval določbe o poteku 
volitev, razpisnih pogojih, načinu glasovanju, pisanju zapisnikov, sklicevanju sej, ipd. 
Trenutno stanje je tako, da so zapisniki skopi in poslani tik pred sejo, seje so sklicane tik 
pred zdajci. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica bi vam lahko služil 
kot dobra podlaga za ureditev delovanja sveta zavoda. 

- Kljub temu, da je bila ob razveljavljenem razpisu izbrana za direktorico oseba, ki ni 
trenutni direktor, niso člani sveta zavoda nikdar omenjali kakršnegakoli problema in 
težav, ki bi nagovarjale nestrinjanje z obstoječim (prejšnjim) direktorjem.   

- Kot je bilo slišati na seji mestnega sveta, od sveta zavoda ni zaslediti nobenih poročil o 
delovanju, nadzornih poročil, kaj šele predlogov in nenazadnje ni opaziti, da bi bili v  
pomoč direktorju. 

- Svet zavoda sprejema vsakoletni program dela Javnega zavoda za šport, ta pa žal že 
dlje časa stagnira. Ni vidnih iniciativ na športnem področju, ki bi bile za Novogoričane 
atraktivne ter bi ljudi (predvsem mlade) povezovale. Preveč je kritik, ki se jih v Novi 
Gorici zaznava med ljudmi, da je Javni zavod za šport Nova Gorica anemičen. Za 
program odgovarja svet zavoda, ki ga vsako leto znova potrjuje.« 



 

 
Skladno s 86. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 108/12) se postopek za razrešitev članov sveta zavoda, ki jih imenuje mestni svet, 
začne na predlog predlagateljev, ki skladno z določbami tega poslovnika lahko predlagajo 
kandidate.  
Imenovanje in razrešitev članov posameznega sveta zavoda je akt, ki pomeni izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic in obveznosti. Na ta način ustanovitelj zagotavlja uresničevanje svojih 
interesov v javnem zavodu. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na seji, ki je bila 30. 8. 2016, 
seznanila z utemeljitvijo za razrešitev in sprejela predlagan sklep. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi sklep sprejme. 
 
 
 
PRIPRAVIL:           Aleš Markočič 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS     PREDSEDNIK 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


