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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 9. 
člena Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne objave , 
št. 14/03) 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 poslovnemu poročilu Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2010, ki ga je sprejel Nadzorni svet Javnega 
sklada dne 14. 4. 2011. 
 

2. 
 
To sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 410-25/2011 
Nova Gorica, 
 

                                
                                                                       

  Matej Arčon  
ŢUPAN  

   



 

 
Številka: 410-1/2011-2 
Nova Gorica, 5. marca 2012 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

 
Predlog za podajo soglasja k poslovnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške za leto 2010 (priloga 1) je bil Mestnemu svetu predloţen ţe z gradivom za 6. sejo 
Mestnega sveta, dne 26. aprila 2011, na kateri je bil sprejet sklep, da se pred podajo 
soglasja opravi podroben pregled poslovanja JSMGG v letu 2010.  
 
Podroben pregled poslovanja Sklada je v mesecu novembru in decembru 2011 opravila 
preizkušena drţavna notranja revizorka Simona Krese, ki je 8. 12. 2011 tudi podala 
poročilo o opravljeni reviziji dela poslovanja JSMGG v letu 2010 (priloga 2). Poročilo je na 
seji dne 24. 1. 2012 obravnaval tudi Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške  (priloga 3), s katerim je upravi Sklada naloţil, da upošteva in realizira priporočila 
navedena v revizijskem poročilu. Gradivu je priloţen tudi povzetek ključnih ugotovitev 
revizijskega poročila (priloga 4) 
 
 
Ugotovljena dejstva revizijskega poročila vsebinsko v ničemer ne spreminjajo poslovnega 
poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2010, zato Mestnemu 
svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da k poslovnemu poročilu poda soglasje.  
 
                                                                                                     
Pripravila: 
Mag. Vesna Mikuţ, direktorica občinske uprave                   
                                                                                                   
                                                                                                                         
                                                                                                                  Matej Arčon 
                                                                                                                      ŢUPAN 
 
 
 
PRILOGA:   

- Poslovno poročilo sklada za leto 2010 
- Revizijsko poročilo 
- Sklep nadzornega sveta sklada 
- Povzetek ugotovitev revizijskega poročila 

 


