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Hitri postopek
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 23.
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda za šport Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in
Uradni list RS, št. 46/10 in 24/12) se 11. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
- najmanj raven izobrazbe 6/2: specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali
visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba
(1. bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska
stopnja),
- najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih, kjer je zahtevana najmanj
raven izobrazbe iz prejšnje alineje,
- poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
- sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, kar dokazuje s svojimi
preteklimi delovnimi izkušnjami,
- znanje enega svetovnega jezika na osnovni ravni.
Prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti:
- življenjepis,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka in
- program razvoja zavoda za mandatno obdobje.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLO ŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (v
nadaljevanju: Odlok):
S predlaganim Odlokom se spreminjajo določila, ki se nanašajo na pogoje za imenovanje
direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica.
Glede na pobude v Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica, da se zniža zahtevana
doba delovnih izkušenj ter omili druga merila za direktorje javnih zavodov tako, da se bo
na razpisana mesta lahko prijavil širši krog motiviranih kandidatov, smo preverili akte o
ustanovitvah javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti, kjer je Mestna občina
Nova Gorica ustanoviteljica ali soustanoviteljica, v določbah, ki se nanašajo na
imenovanje direktorjev.
Določila za direktorje javnih zavodov najprej določa Zakon o zavodih. Področna
zakonodaja natančneje ureja posamezna področja (zdravstvo, kultura, vzgoja in
izobraževanje), na nekaterih področjih (šport, mladina) pa je določanje pogojev in ostalih
določb za direktorja javnega zavoda prepuščeno aktu o ustanovitvi.
V letu 2016 poteče mandat direktorju Javnega zavoda za šport Nova Gorica. Pripravili
smo Odlok, s katerim se zniža zahtevana raven izobrazbe v primerjavi s trenutno
veljavnim odlokom za eno stopnjo ter spremeni pogoj, da je potrebno znanje enega
svetovnega jezika na višji ravni, in sicer tako, da je zahtevano znanje na osnovni ravni.
S tem želimo omogočiti prijavo na razpis čim širšemu krogu zainteresiranih kandidatov ter
na ta način omogočiti večjo izbiro za direktorja zavoda.
Postopno spreminjanje aktov o ustanovitvi, kjer je to mogoče glede na veljavno
zakonodajo in glede na to, v katerih javnih zavodih se bodo najprej iztekli mandati, smo
napovedali tudi v odgovoru na svetniško vprašanje o zaposlovanju in ohranjanju mladih in
perspektivnih kadrov na Goriškem.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom Odloka:
Cilj predlagane spremembe je v zagotavljanju čim širšega kroga kandidatov za mesto
direktorja zavoda ter s tem Svetu Javnega zavoda za šport Nova Gorica omogočiti čim
kvalitetnejšo izbiro direktorja.

3. Pravne podlage in načela po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), Zakon o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12).
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejetjem predlaganega Odloka se omogoči širši nabor prijav za direktorja Javnega
zavoda za šport in s tem širše možnosti izbire direktorja zavoda.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejetjem predlaganega Odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bo dodatnih
materialnih obveznosti.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Takih okoliščin ni.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme
predloženi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda za šport Nova Gorica.
Pripravili:
Mag. Marinka Saksida
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti
mag. Robert Cencič
Višji svetovalec za družbene dejavnosti

Matej Arčon
ŽUPAN

