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Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 
114/06-ZUE), drugega odstavka 16. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Mladinski center Nova Gorica (Uradni list RS, št. 47/16 – uradno prečiščeno besedilo – 
UPB1 in 50/17) 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. 
 
Javni zavod Mladinski center Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, presežek 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 58.657,41 EUR razporedi na naslednji 
način: 
 

- 5.400,00 EUR – za vzdrževanje čistilne naprave in vodnega zajetja, menjavo 
zunanjih vrat ter tekoče vzdrževanje notranjosti počitniške hiše Čepovanka, 

- 2.600,00 EUR za posodobitev poskusov in nabavo opreme za izvajanje tečajev 
lego robotike v e – Hiši – novogoriški hiši poskusov, 

- 4.050,00 EUR za tekoče vzdrževanje prostorov Mladinskega centra Nova Gorica, 
nadgradnjo IT sistema in nabavo dveh protipožarnih omar za potrebe arhiva, 

- 46.607,41 EUR – nerazporejena sredstva. 
 
 

2. 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 609 - 22/2018 
Nova Gorica,                                              
                                                                                      dr. Klemen Miklavič 
       ŽUPAN  
   



 

Številka: 609-22/2018-33  
Nova Gorica, 22. julija 2019 
 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Javni zavod Mladinski center Nova Gorica je z dopisom z dne 16. 7. 2019 Mestni občini 
Nova Gorica predlagal porabo dela presežka prihodkov nad odhodki v višini 12.050,00 
EUR, ki ga je javni zavod ustvaril v preteklih letih delovanja, za sledeče namene: 

- vzdrževanje čistilne naprave in vodnega zajetja, menjavo zunanjih vrat ter za 
tekoče vzdrževanje notranjosti počitniške hiše Čepovanka v višini 5.400,00 EUR, 

- posodobitev poskusov in nabava opreme za izvajanje tečajev lego robotike v e – 
hiši – novogoriški hiši poskusov v višini 2.600,00 EUR, 

- tekoče vzdrževanje prostorov Mladinskega centra Nova Gorica, nadgradnja IT 
sistema in nabava dveh protipožarnih omar za potrebe arhiva v višini 4.050,00 
EUR. 
 

Skupni presežek preteklih let znaša 58.657,41 EUR, kar pomeni, da ostane del presežka 
v višini 46.607,41 EUR nerazporejen. 
 
Mestna občina Nova Gorica soglaša s predlogom porabe sredstev za namene navedene 
v zgornjih treh alinejah prvega odstavka. 
 
Mestna občina Nova Gorica tudi soglaša s predlogom, da ostanejo sredstva v višini 
46.607,41 EUR nerazporejena. 
 
1. Počitniška hiša Čepovanka: 
Mladinski center Nova Gorica od leta 2011 upravlja s počitniško hišo Čepovanka, ki je v 
lasti Mestne občine Nova Gorica. Omenjeni objekt se v spomladansko poletnih mesecih 
uporablja predvsem za namene obšolskih dejavnosti (naravoslovni dnevi, tehnični dnevi, 
šola v naravi,…). Ima lastno vodno zajetje, ki zahteva redno, vsakoletno vzdrževanje. 
Zavod je zavezan k vsakoletni analizi vode, menjavi UV žarnice za vodo in rednemu 
čiščenju ter vzdrževanju vodnega zajetja. Poleg navedenega se bo del sredstev namenil 
tudi za tekoče vzdrževanje notranjosti hiše ter za zamenjavo dotrajanih zunanjih vrat.  
 
2. e – Hiša – novogoriška hiša poskusov: 
Javni zavod bo porabil del sredstev iz presežka za posodobitev poskusov v zbirki 
poskusov, ki jih redno menjujejo ter za nabavo opreme za izvajanje tečajev lego robotike, 
ki jo potrebujejo zaradi izvajanja dodatnih tečajev oziroma potrebujejo novejše različice 
opreme. 
 
3. Mladinski center: 
Sredstva se bodo namenila za tekoče vzdrževanje in sicer za: sanacijo straniščne školjke 
in pisoarja, sanacijo strehe (prostori Mladinskega centra Nova Gorica se nahajajo 
neposredno pod tribunami stadiona; ob dežju voda zamaka skozi strop, kjer so 
elektroinštalacije, kar predstavlja nevarnost ter nadgradnjo IT sistema (zaradi počasnega 
in slabega delovanja programa SAOP je potrebna nadgradnja pomnilnika in trdih diskov 
na strežnikih). Poleg tega zavod potrebuje 2 protipožarni omari za potrebe arhiva. 
 
Pravni temelj za sprejetje predlaganega sklepa so naslednji akti: 

- 19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami), ki 
določa, da pravne osebe ugotavljajo v izidu poslovanja presežek prihodkov nad 



 

odhodki; presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja 
pravne osebe, 

- 2. odstavek 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami) 
določa, da sme zavod presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje 
in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno,  

- 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 
18/19), ki  med drugim določa, da mestni svet odloča o drugih zadevah, določenih 
z zakonom, 

- 2. odstavek 16. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 47/16 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1 in 
50/17), ki določa, da o namenu in načinu razporeditve presežkov prihodkov nad 
odhodki, nastalih na podlagi izvajanja tako javne službe kot tržne dejavnosti 
odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda in po predhodnem mnenju sveta 
zavoda. 

K predlogu o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki je bilo dano mnenje (sklep) 
Sveta zavoda Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica.  
 
Glede na navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da 
predlog sklepa obravnava in ga sprejme.           
           
                                                                                                                                                                         
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida      dr. Klemen Miklavič 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti              ŽUPAN 
 
 
mag. Robert Cencič                                       
višji svetovalec za družbene dejavnosti                                                                        
   
 
 
 
 
 
PRILOGA:  

- sklep Sveta zavoda Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica št. 11/2019 z 
dne 21.6.2019, 

- dopis Mladinskega centra Nova Gorica št. 115/2019 z dne 16.7.2019 




