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Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS stari, št.12/91, 
Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. 
US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 1. alineje prvega odstavka 18. 
člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 64/16 – 
UPB1 in 64/17) 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. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam 
Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica, ki jih je sprejel Svet zavoda na seji dne 6. 
10. 2021. 
 
 

2. 
 

 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 671-1/2021 
Nova Gorica,                                              
   dr. Klemen Miklavič  

ŽUPAN  
   



 

Številka: 671-1/2021-53 
Nova Gorica, 13. oktobra 2021 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Glavna predlagana sprememba in dopolnitev Statuta Javnega zavoda za šport Nova 
Gorica (v nadaljevanju: Statut) je posledica priporočil in navodil, ki izhajajo iz končnega 
poročila notranje revizije delovanja Javnega zavoda za šport za leti 2018 in 2019. Zavodu 
nalaga, da se v aktih uredi in določi pristojni organ za sprejem odločitev na podlagi 
izvedenega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev. Glede na naravo in vsebino 
naloge je smiselno, da se le to doda med naloge Sveta zavoda Javnega zavoda za šport 
Nova Gorica in uredi s Statutom.  
 
Zakonska podlaga za omenjeno spremembo je 40. člen Zakona o računovodstvu (Uradni 
list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE), ki med drugim določa, da mora poročilo o 
popisu obravnavati pristojni organ pravne osebe ter odločiti o načinu odpisa 
primanjkljajev, knjiženju presežkov, odpisu neplačanih in zastaranih terjatev ter o 
morebitnem odpisu sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi. 
 
Druga sprememba se nanaša na popravek prvega odstavka 16. člena Statuta, kjer se 
spremeni zadnji stavek, ker je bila dvakrat napisna beseda »člana«.  
 
Trenutno veljaven Statut je Svet zavoda Javnega zavoda za šport Nova Gorica sprejel 
dne 3. 4. 2017 in 9. 5. 2018. 
 
Svet zavoda je na seji dne 6. 10. 2021 sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega 
zavoda za šport Nova Gorica ter jih posredoval Mestnemu svetu, da k njim poda 
soglasje, kot to zahteva 18. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 64/16 – UPB1 in 64/17; v nadaljevanju: Odlok).  
 
Sprejete Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica so 
skladne z Odlokom.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog 
sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za 
šport Nova Gorica in predlagani sklep sprejme. 
 
 
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida      dr. Klemen Miklavič 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti                         ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                        
višji svetovalec za družbene dejavnosti                                                                                                                                                            
                                                                                                                                               
 
 
Priloge: 

- Statut Javnega zavoda za šport Nova Gorica z dne 3.4.2017 in 9. 5. 2018 
- Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica z dne 6. 

10. 2021 
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