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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 28.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica (Uradni list RS, št.
54/04 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
___________________ sprejel

SKLEP

1.
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, Nova Gorica, presežek prihodkov
nad odhodki iz leta 2015, v višini 3.036,00 EUR, nameni za nakup opreme po vlogi z dne
25. 2. 2016.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 610-49/2015
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 610-49/2015-24
Nova Gorica, 10. maja 2016
OBRAZLOŽITEV

Direktorica Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica (v nadaljevanju: javni zavod) je z
dopisom z dne 25. 2. 2016 Mestni občini Nova Gorica, kot ustanoviteljici javnega zavoda,
predlagala, da se v letu 2016, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015, v višini
3.036,00 EUR, nameni za nakup naslednje opreme: zvočne kartice, stojala za mikrofone,
naušni mikrofoni, audio kabel s konektorji, slikovni predvajalnik, ruter, aparatura za
prenos podatkov na daljše razdalje, zaščitni transportni kovček za mešalno mizo, oprema
za vzpostavitev brezžične dostopne točke v dvoranah.
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 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 dne 25.
2. 2016.
Glede na navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da
predlog sklepa obravnava in sprejme.

Matej Arčon
ŽUPAN
Pripravili:
mag. Marinka Saksida,
načelnica Oddelka za družbene dejavnosti

Majda Petejan,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

