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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) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _________________ 
sprejel naslednji 
 
 

 
S K L E P  

 
 
 

1. 
 

Javni zavod Glasbena šola Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let 
v višini 15.632,00 EUR razporedi  na naslednji način: 

 2.520,00 EUR - nakup treh violin (¾ s kovčkom in lokom), 

 2.700,00 EUR - nakup kontrabasa (polovinski z lokom), 

 1.850,00 EUR - nakup petih prenosnih računalnikov, 

 1.370,00 EUR -  nakup petih tabličnih računalnikov, 

 800,00 EUR - nakup opreme snemalnega studia, 

 2.000,00 EUR - nakup keltske harfe, 

 800,00 EUR - nakup varnostnih svetilk, 

 3.592,00 EUR  -  sredstva ostajajo nerazporejena,  
kot izhaja iz Predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 26.07.2017, ki je 
priloga tega sklepa.  
 
 

  2.  
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
                      
 
 
 
Številka: 600-9/2016 
Nova Gorica, 
                                                                                                           Matej Arčon 
                ŽUPAN 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Številka: 600-9/2016-16 
Nova Gorica, 1. septembra 2017 

 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-
Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba so ustanoviteljice 
Glasbene šole Nova Gorica. Glasbena šola Nova Gorica je dne 26.07.2017 pripravila 
Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki v višini 15.632,00 EUR, ki je priloga 
tega sklepa ter zaprosila vse občine ustanoviteljice za soglasje, da se v letu 2017 nameni 
za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. Sredstva v višini 3.592,00 EUR ostanejo 
nerazporejena.  
 
19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/2002 - ZJF-C, 114/2006 - 
ZUE) določa, da pravne osebe ugotavljajo v izidu poslovanja presežek prihodkov nad 
odhodki (v nadaljnjem besedilu: presežek) ter presežek odhodkov nad prihodki (v 
nadaljnjem besedilu: primanjkljaj). Presežek se razporeja v skladu z zakonom in 
odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.  
 
Drugi odstavek 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 
17/1991 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992, ZVDK, 13/1993, 66/1993,  45/1994 - odl. 
US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP) določa, da sme zavod 
presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z 
aktom o ustanovitvi drugače določeno. 
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 
11/1997, Uradni list RS, št. 100/06, 83/08, 53/10) v 34. členu določa, da se presežek 
prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oz. storitev, ustvarjenih z 
opravljanjem vzgoje in izobraževanja oz. z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem 
odlokom, uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, 
po predhodnem soglasju ustanoviteljic in v skladu s predpisi pa tudi za plače. 
 
Glede na navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da 
predlog sklepa obravnava in sprejme.  
 
 
Pripravili: 
 
Mag. Marinka Saksida                                                                                  Matej Arčon 
Vodja oddelka za družbene dejavnosti                                                             ŽUPAN 
                          
                                                                                    
Majda Stepančič 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
 
PRILOGA: 

 Predlog porabe k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki z dne 26.07.2017 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002040500|RS-30|2639|1253|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006110900|RS-114|11833|4831|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201993031200|RS-13|559|587|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201993121000|RS-66|3217|2401|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201994072700|RS-45/I|2835/I|1735|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201996021200|RS-8|617|379|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000040700|RS-31|3772|1439|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000042600|RS-36|4189|1687|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006120700|RS-127|13901|5348|O|



