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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, 66/93, 
45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 18. 
člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 64/16 – 
UPB1 in 64/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17) 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 za šport Nova Gorica, ki jih je sprejel Svet zavoda dne 
09.05.2018. 
 
 

2. 
 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 671-83/2017 
Nova Gorica,                                              
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka: 671-83/2017 - 21 
Nova Gorica, 9. maja 2018 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 64/16-UPB 
in 64/17) (v nadaljevanju: odlok) je bil v preteklih letih nekajkrat spremenjen, da smo 
podrobneje uredili delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica (v nadaljevanju: javni 
zavod), ga uskladili z veljavno zakonodajo ter iz njega izločili vsebine, ki jih mora 
opredeljevati in natančneje določati statut zavoda.  
Trenutno veljaven statut je sprejel svet zavoda dne 3. 4. 2017, nanj pa je skladno s prvim 
odstavkom 18. člena odloka mestni svet dne 20. 4. 2017 podal soglasje. 
 

Zaradi sprejetega Zakona o športu - ZŠpo-1, (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg) 

smo morali nekatere določbe Odloka uskladiti, hkrati pa še dodatno opredelili nekatera 
vprašanja, ki so se v praksi pokazala kot problematična. Ta sprememba je bila sprejeta 
na mestnem svetu dne 26. 10. 2017 in je objavljena v Uradnem listu RS, št. 64/17 ter je 
pričela veljati 2. 12. 2017, v 8. členu pa določa, da mora javni zavod v roku 3 mesecev od 
uveljavitve uskladiti svoj statut. Svet zavoda je pripravil in na seji dne 9. 5. 2018 sprejel 
predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta Javnega zavoda za šport Nova 
Gorica ter ga posredoval mestnemu svetu, da nanj poda soglasje, kot to zahteva 18. člen 
odloka.  
 
S podajo soglasja k predlaganim spremembam glede materialnih obveznosti mestne 
občine ni sprememb. 
 
Sprejete spremembe statuta javnega zavoda so skladne z odlokom, Zakonom o zavodih 
ter predpisi s področja športa.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog 
sklepa o podaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za 
šport Nova Gorica in predlagani sklep sprejme. 
 
 
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida      Matej Arčon 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti                  ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                        
višji svetovalec za družbene dejavnosti                                                                                                                                                            
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Statut Javnega zavoda za šport Nova Gorica št. 24/2017 z dne 4.4.2017 
- Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica z dne 

9.5.2018 
 


	S K L E P
	O B R A Z L O Ž I T E V



