
 

 

 

 

Uprava Fundacije Miroslava Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanova in 

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez sta sprejela, in sicer 

uprava fundacije na svoji seji dne ????, izvršni odbor pa na svoji seji dne ????,   

 

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Miroslava 

Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanova« 

 

1. člen 

V Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Miroslava Cerarja za podporo športnikom iz socialno 

šibkih okolij, ustanova« se v drugem odstavku 2. člena besedilo »Fundacija Miroslava Cerarja za 

športnike« nadomesti z besedilom »Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja«. 

 

2. člen 

Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: »Odločitev o zmanjšanju 

ustanovitvenega premoženja lahko soglasno sprejmejo tisti trije člani uprave, ki jih je imenoval 

ustanovitelj, pri čemer je takšna odločitev uprave o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja 

veljavna takrat, ko data k njej soglasje ustanovitelj in ministrstvo, pristojno za šport.«  

 

3. člen 

V prvem odstavku 11. člena se beseda »tričlanski« nadomesti z besedo »štiričlanski«. 

Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: »Tri člane nadzornega sveta 

imenuje in razrešuje ustanovitelj, enega pa Rotary klub Maribor (MŠ 5669758000).«. 

Doda se nov četrti odstavek 11. člena z naslednjo vsebino »Predsednika nadzornega sveta izmed 

sebe izvolijo člani nadzornega sveta na prvi seji, pri čemer je to lahko le tisti član nadzornega 

sveta, ki ga imenuje ustanovitelj.« 

Št. dok: ???? 
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Sedanji četrti odstavek postane novi peti odstavek. 

Sedanji peti odstavek, ki postane novi šesti odstavek, se spremeni tako, da se po novem glasi: 

»Nadzorni svet je sklepčen in lahko veljavno odloča, če so na njegovi seji prisotni vsaj trije člani«. 

Za novim šestim odstavkom 11. člena se doda nov sedmi odstavek z naslednjo vsebino: 

»Nadzorni svet sprejema svoje odločitve z navadno večino glasov svojih članov, v primeru 

enakega števila glasov za in proti, pa je sprejeta tista odločitev, za katero je glasoval predsednik 

nadzornega sveta.«.  

Sedanji šesti odstavek postane novi osmi odstavek. 

 

4. člen 

Ta Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Miroslava Cerarja 

za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanova« začne veljati, ko se ga sestavi v obliki 

notarske listine in ko da k njemu soglasje organ, pristojen za ustanove. 

 

 


