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              Hitri postopek 
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 s spremembami) 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  
 
 
 

ODLOK  
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica 

 
 

 
1. člen 

 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 21/08 s 
spremembami) se v 5. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
 
»Zavod lahko opravlja tudi naslednje dejavnosti: 
- D/35.119  Druga proizvodnja električne energije 
- D/35.140  Trgovanje z električno energijo 
- L/68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.« 
 
Sedanji 3. odstavek postane 4. odstavek. 

 
 

2. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-4/2012 
Nova Gorica,    

Matej Arčon                                                     
ŢUPAN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Številka: 007-4/2012-1 
Nova Gorica, 29. februarja 2012 

 
O b r a z l o ž i t e v 

 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok): 
- Mestna občina Nova Gorica je v februarju 2012 zaključila z rekonstrukcijo in dozidavo 

vrtca Ciciban. Skladno s projektno dokumentacijo, je bila v vrtcu izvedena 
fotonapetostna elektrarna. Glede na to, da je pogoj za proizvodnjo in prodajo 
električne energije ustrezna registracija zavoda, je potrebno ustanovitveni akt zavoda 
dopolniti, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 
69/07, 17/08),  

- Na pobudo Vrtca Nova Gorica, bi ţeleli večnamenske prostore v vrtcih ponuditi v 
uporabo tudi občanom v popoldanskem času, zato je potrebno odlok dopolniti.  

 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
S sprejemom predlaganega odloka ţelimo omogočiti Vrtcu Nova Gorica, da s proizvodnjo 
in prodajo električne energije ter oddajanjem večnamenskih prostorov v popoldanskem 
času pridobi dodatna finančna sredstva, občanom pa ţelimo omogočiti uporabo 
večnamenskih prostorov v času, ko se  program v vrtcih ne izvaja. 
 
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (16/07 s spremembami). 
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

S sprejemom predlaganega odloka bo pripravljena pravna podlaga za registracijo 
dejavnosti Vrtca Nova Gorica v sodnem registru. 
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

Ob sprejetju predlaganega odloka ne bodo za Mestno občino Nova Gorica nastale 
nikakršne materialne obveznosti, Vrtcu Nova Gorica pa omogočimo, da s proizvodnjo in 
prodajo električne energije ter oddajanjem večnamenskih prostorov občanom v 
popoldanskem času pridobi dodatna finančna sredstva. 
 
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica bi bilo iz 
ekonomskih razlogov smiselno čim prej sprejeti 

 
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradne objave št. 20/02) predlagamo Mestnemu svetu, da predlagani odlok 
obravnava in sprejme po hitrem postopku, ker gre za manjše spremembe oz. 
dopolnitve.  

                                                                                                                                                  
Matej Arčon                                                      

                                                                                                                        ŢUPAN                                                                                                                                                             
Pripravila:                                                                                                          
Vladimir Peruničič, v.d. načelnika  
Majda Stepančič, svetovalka za šolstvo in otroško varstvo                                                                                                  
  

                             
-    Neuradno prečiščeno besedilo                                                                                                     


