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Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami), 
19. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradne objave, št. 
7/02 in Uradni list RS, št. 46/10 in 24/12) 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. 
 
Javni zavod za šport Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, presežek prihodkov 
nad odhodki iz preteklih let, v višini 116.961,85 EUR razporedi na naslednji način: 
 

- 80.000,00 EUR – za sanacijo strehe na telovadnici Partizan v Novi Gorici, 
- 36.961,85 EUR – nerazporejena sredstva. 

 
2. 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
 
Številka: 419-87/2014-32 
Nova Gorica,                                                                                                  
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka: 419-87/2014-32 
Nova Gorica, 8. septembra 2015 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
Javni zavod za šport Nova Gorica je z dopisom z dne 08.09.2015 Mestni občini Nova 
Gorica predlagal porabo dela presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je javni zavod 
ustvaril v preteklih letih delovanja v višini 80.000,00 EUR za namen sanacije strehe na 
telovadnici Partizan v Novi Gorici. Skupni presežek preteklih let znaša 116.961,85 EUR, 
kar pomeni, da ostane del presežka v višini 36.961,85 EUR nerazporejen. 
Mestna občina Nova Gorica  soglaša s porabo sredstev za sanacijo strehe na telovadnici 
Partizan v Novi Gorici. 
Mestna občina Nova Gorica tudi soglaša, da ostanejo sredstva v višini 36.961,85 EUR 
nerazporejena. 
 
Objekt telovadnica Partizan v Novi Gorici je bil zgrajen leta 1965 in bil po letu 2003 delno 
prenovljen. Obstoječa bakrena kritina je zaradi starosti in izvedbe, ki je izraz časa 
gradnje, vedno bolj problematična. Bakrena kritina zaradi temperaturnih raztezkov poka 
in ob padavinah streha zamaka. Zamakanje je že dodobra načelo severo-vzhodno in 
južno steno telovadnice. 
Z ozirom na zgoraj navedeno in ob upoštevanju Pravilnika o učinkoviti rabi energije v 
stavbah (Uradni list RS, št. 52/10) se predlaga energetska sanacija toplotnega ovoja 
stavbe, ki bo obsegala izvedbo toplotne zaščite strehe do nivoja vrha fasadnih oken in SV 
fasade v celoti.   
Projekt predvideva izvedbo sanacije strehe s kritino iz TPO membrane in ustrezne 
toplotne izolacije. 
 
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), ki  med 
drugim določa, da mestni svet odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom, 

- 19. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradno 
glasilo št. 6/02 in Uradni list RS, št. 46/10 in 24/12), ki določa, da presežek 
prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z izvajanjem svoje dejavnosti kot javne 
službe lahko uporablja le za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti, za druge 
namene pa s soglasjem ustanovitelja. 

Predlog o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki je bil dne 07.09.2015 potrjen na 
seji Sveta zavoda Javnega zavoda za šport Nova Gorica.  
Glede na navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da 
predlog sklepa obravnava in ga sprejme.           
                                                                                                                                                                              
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida      Matej Arčon 
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti        ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                       
Višji svetovalec za družbene dejavnosti                                                                        




