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Na podlagi 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS 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), 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list 
RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 40. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49/05 in 99/11) 
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 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 
5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019, v višini 18.327,44 EUR 
in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 25.702,56 EUR, nameni za 
nakup osnovnih sredstev. 

 
 

2.  
 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 610-31/2019 
Nova Gorica, 
        
                     dr. Klemen Miklavič 
                    ŽUPAN 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 
 

Številka: 610-32/2019-53 
Nova Gorica, 17. septembra 2020 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Direktorica Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je z dopisom 
z dne 17. 9. 2020, občinam ustanoviteljicam javnega zavoda predlagala, da se presežek 
prihodkov nad odhodki v skupni višini 44.030,00 EUR, razporedi na naslednji način: 

- nakup računalnikov in licenc za zaščito računalnikov, v višini 5.330,00 EUR, 
- nakup RFID delovne postaje za zaposlene (čitalci), v višini 2.700,00 EUR ter 
- nakup in montaža zunanjega knjigomata, v višini 36.000,00 EUR. 

 
Sredstva v višini 18.327,44 EUR se zagotovi iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 
2019, razlika sredstev v višini 25.702,56 EUR pa iz presežka prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let. 
 
Drugi odstavek 48. člena Zakona o zavodih določa, da sme zavod presežek prihodkov 
nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi 
drugače določeno.  
 
Zakona o računovodstvu določa, da pravne osebe ugotavljajo v izidu poslovanja 
presežek prihodkov nad odhodki ter presežek odhodkov nad odhodki. Presežek se 
razporeja v skladu za zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. 
 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica v 40. 
členu določa, da zavod presežek prihodkov nad odhodki uporablja za izvajanje in razvoj 
svoje dejavnosti. Presežek zavod nameni za investicije v opremo ali za obnovo in 
vzdrževanje nadstandardne opreme ter za nakup knjižničnega gradiva.  
 
Predlog porabe presežka je obravnaval Svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica na seji dne 15. 9. 2020 in soglašal s predlagano razporeditvijo presežka 
prihodkov nad odhodki v skupni višini 44.030,00 EUR in sicer z razporeditvijo presežka 
prihodkov nad odhodki iz leta 2019 v višini 18.327,44 EUR in razporeditvijo presežka 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 25.702,56 EUR. 
 
 
Glede na navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da 
predlog sklepa obravnava in ga sprejme.  
                                   
          
Pripravili:                                                                                                dr. Klemen Miklavič 
                                                                                                               ŽUPAN 
Majda Petejan,  
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
mag. Marinka Saksida,  
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 


