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Na podlagi 28. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 54/04 in 39/09) 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. 
 
 

Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, Nova Gorica, presežek prihodkov 
nad odhodki iz leta 2019, v višini 9.674,00 EUR, nameni za nakup opreme in investicijsko 
vzdrževanje. 
 
 

2.  
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 610-32/2019 
Nova Gorica,   
         dr. Klemen Miklavič 
                    ŽUPAN 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Številka: 610-32/2019-40 
Nova Gorica, 25. avgusta 2020 

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

 
Direktorica Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica (v nadaljevanju: javni zavod) je z 
dopisom z dne 28. 2. 2020 Mestni občini Nova Gorica, kot ustanoviteljici javnega zavoda, 
predlagala, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 v višini 9.674,00 EUR, 
nameni za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje, kot sledi: 

- set štirih mikrofonov za instrumente, v višini 2.711,16 EUR, 
- kondenzatorski mikrofon z veliko membrano, v višini 613,24 EUR, 
- zamenjava delovnih luči v galeriji, v višini 4.300,00 EUR, 
- menjava tekočine proti zmrzovanju v sistemu za hlajenje dvoran, v višini 2.049,60 

EUR. 
 
Drugi odstavek 48. 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, 127/06 - 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 Kulturni dom Nova Gorica v drugem odstavku 28. 
člena določa, da o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča 
ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda, v skladu z 
veljavno zakonodajo. Svet zavoda je k predlogu direktorice soglasje podal na seji sveta 
zavoda dne 25. 2. 2020.  

 
Glede na navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da 
predlog sklepa obravnava in sprejme.  
 
 
 
Pripravili:                                                                                        dr. Klemen Miklavič 
                                                                                                      ŽUPAN 
Majda Petejan  
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
 
mag. Marinka Saksida 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
                                                                                                                     
 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rss-12-481-1991
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rsi-17-599-1991
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-55-2515-1992
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-13-587-1993
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-66-2401-1993
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-45-17351-1994
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-8-379-1996
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-31-1439-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-36-1687-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-127-5348-2006

