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Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96, 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 19. 
člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) 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 Statutu Javnega zavoda za šport 
Nova Gorica, ki ga je sprejel Svet zavoda dne 03.04.2017. 
 
 

2. 
 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 419-72/2016- 
Nova Gorica,                                              
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348


 

Številka: 419-72/2016-12 
Nova Gorica, 5. aprila 2017 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (v nadaljevanju: Odlok) je bil 
sprejet leta 2002. Sledile so štiri spremembe odloka, in sicer v letih 2010, 2012 ter dve 
spremembi v letu 2016. 
  
Zadnja sprememba Odloka je bila sprejeta v juliju 2016, s katero so se natančno določile 
statusne določbe, organi javnega zavoda, splošni akti javnega zavoda, delovna razmerja, 
sredstva za delo javnega zavoda, razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki in 
način kritja primanjkljaja, pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v pravnem 
prometu, odgovornost občine ustanoviteljice za obveznosti javnega zavoda, 
uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter ostale določbe. 
Zadnja sprememba odloka, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/16) v prehodnih določbah 
določa, da mora zavod uskladiti statut s spremembami iz tega odloka v roku 6 mesecev 
od njegove uveljavitve. 
 
Javni zavod je tako pripravil Statut Javnega zavoda za šport Nova Gorica (v 
nadaljevanju: Statut), s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti 
in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in 
poslovanje zavoda, kot to določata Zakon o zavodih in Odlok. Statut je Svet Javnega 
zavoda za šport Nova Gorica že obravnaval in sprejel na sejah dne 23.2.2017 in dne 
03.04.2017.  
 
18. člen Odloka določa, da mestni svet daje soglasje k statutu zavoda in vsem 
statutarnim spremembam.  
 
S sprejetjem Statuta glede materialnih obveznosti Mestne občine Nova Gorica ni 
sprememb. 
 
Sprejeti Statut je skladen z Odlokom, Zakonom o zavodih ter predpisi s področja športa.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog 
Statuta in sprejme predlagani sklep. 
 
 
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 


	S K L E P
	O B R A Z L O Ž I T E V



