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Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS stari, št.12/91, 
Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. 
US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 19. člena Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (Uradni list RS, št. 47/16 – 
UPB1, 50/17 in 31/21) in 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 daje soglasje k spremembam in dopolnitvam 
Statuta javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica, ki jih je sprejel Svet zavoda dne 
25. 3. 2021 in 30. 3. 2021. 
 
 

2. 
 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 609-2/2021 
Nova Gorica,                                              
   dr. Klemen Miklavič  

 ŽUPAN  
   



 

Številka: 609-2/2021-11 
Nova Gorica, 31. marca 2021 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
64/16-uradno prečiščeno besedilo, 50/17 in 31/21; v nadaljevanju: Odlok) je bil 
spremenjen na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 11. 2. 2021.  S 
spremembami in dopolnitvami odloka je bilo določeno, da je Javni zavod Mladinski center 
Nova Gorica ustanovljen za namen organiziranja in izvajanja mladinskih in otroških 
dejavnosti ter spremljajočih aktivnosti za delovanje in razvoj socialnih dejavnosti na 
območju Mestne občine Nova Gorica. Javni zavod Mladinski center Nova Gorica bo torej 
poleg mladinskih in otroških dejavnosti v bodoče izvajal tudi nekatere spremljajoče 
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. 
Istočasno spreminjamo in usklajujemo z zakonodajo tudi določbe glede načina objave 
javnega razpisa za direktorja javnega zavoda, določbe, ki se nanašajo na nadomeščanje 
direktorja in način objave splošnih aktov javnega zavoda. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski 
center Nova Gorica (Uradni list RS, št. 31/21) v 6. členu še določa, da mora zavod 
uskladiti splošne in druge akte zavoda s tem odlokom najkasneje v treh mesecih od 
uveljavitve tega odloka. 
 
Trenutno veljaven statut je Svet zavoda sprejel dne 7. 11. 2016, k temu pa je skladno s 
prvim odstavkom 19. člena Odloka Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, dne 17. 11. 
2016, podal soglasje. 
 
Svet zavoda je na sejah dne 25. 3. 2021 in 30. 3. 2021 sprejel Spremembe in dopolnitve 
Statuta javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter jih posredoval Mestnemu svetu, 
da k njim poda soglasje, kot to zahteva 19. člen odloka.  
 
Sprejete spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica 
so skladne z Odlokom.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog 
sklepa o podaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda 
Mladinski center Nova Gorica in predlagani sklep sprejme. 
 
 
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida      dr. Klemen Miklavič 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti                         ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                        
višji svetovalec za družbene dejavnosti                                                                                                                                                            
                                                                                                                                               
 
 



 

Priloge: 
- Statut javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica z dne 7. 11. 2016 
- Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica z 

dne 25. 3. 2021 in 30. 3. 2021 
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