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Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami)
in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let se v naslednjih javnih zavodih namenijo v
letu 2015 za investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v posameznem
javnem zavodu v višini, kot sledi:
Višina presežka
prihodkov nad
odhodki
iz preteklih let
(v EUR)

JAVNI ZAVOD

Vrtec Nova Gorica
Osnovna šola Branik
Osnovna šola Čepovan
Osnovna šola Dornberk
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica
Osnovna šola Solkan
Osnovna šola Šempas

Višina presežka
prihodkov nad
odhodki
iz leta 2014
(v EUR)

1.629,37
7.632,81
0
0
17.434,94
31.326,33
0
14.824,20

6.811,00
1.489,21
217,57
1.293,00
2.031,03
0
7.734,93
1.382,87

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-21/2015
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 410-21/2015-12
Nova Gorica, 12. maja 2015
OBRAZLOŽITEV
19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami) 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. Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in v skladu z
odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.
Drugi odstavek 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami)
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 Vrtec Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08) 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 ustanovitelja in
v skladu s predpisi, pa tudi za plače.
Ustanovitveni akti ostalih javnih zavodov s področja izobraževanja ne določajo namena
porabe presežkov prihodkov nad odhodki.
Mestna občina Nova Gorica je ustanoviteljica Vrtca Nova Gorica in osnovnih šol, ki
delujejo na območju Mestne občine Nova Gorica. Zgoraj navedeni javni zavodi so
pripravili plan porabe presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let in iz leta 2014, ki
so jih potrdili tudi sveti javni zavodov (plan porabe je priloga tega sklepa). Glede na to, da
so v planu navedene okvirne vrednosti obstaja možnost, da bo pri realizaciji prišlo do
manjših sprememb, saj so dejanske vrednosti odvisne od postopka javnega naročanja.
Investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme bi javni zavodi izvedli do konca
meseca avgusta 2015.
Glede na navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da
predlog sklepa obravnava in sprejme.
Pripravili:
Mag. Marinka Saksida
Načelnica oddelka za družbene dejavnosti

Matej Arčon
ŽUPAN

Majda Stepančič
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

PRILOGA:
 predlogi porabe presežkov prihodkov nad odhodki v posameznih javnih zavodih

