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Obrazložitev
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (v
nadaljevanju: javni zavod) je z dopisom z dne 7. 4. 2020 Občini Šempeter-Vrtojba kot
soustanoviteljici javnega zavoda predlagal, da se v letu 2020 del presežka prihodkov
nad odhodki, v višini 131.616,00 EUR, ki ga je javni zavod ustvaril v letih od 2018 do 2019
porabi za nakup gasilskega vozila, kot sledi:

gasilsko vozilo

Namen
sofinanciranje nakupa gasilskega
vozila - avtolestve
SKUPAJ:

Znesek v EUR
131.616,00
131.616,00

Sklep o porabi presežka za zgoraj navedene namene je svet zavoda obravnaval in
sprejel na seji dne 11. 2. 2020.
Občine soustanoviteljice so dne 10. 2. 2020 sklenile Sporazum o sodelovanju pri
nakupu, vzdrževanju in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanja z
višin št., ki med drugim določa, da se vsaka od soustanoviteljic zaveže, da bo
predlagala porabo presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda, v ustrezni višini,
za nakup avtolestve.
Pravni temelj za sprejetje predlaganega sklepa so naslednji akti:
- 19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in
114/06 – ZUE), ki določa, da se presežek razporeja v skladu z zakonom in
odločitvijo ustanovitelja pravne osebe,
- 2. odstavek 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki določa, da sme zavod presežek prihodkov nad
odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o
ustanovitvi drugače določeno ter
- 15. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), ki med
drugim določa, da mestni svet odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon.
Glede na navedeno Občinskemu svetu občine Šempeter-Vrtojba predlagam, da
predlog sklepa obravnava in sprejme.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
mag. Milan Turk
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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), 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, 66/93, 45/94 - odl.
US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC,127/06 - ZJZP) in 15. člena Statuta Občine
Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba
na __ seji dne______ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA,
Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in
leta 2019, v višini 131.616,00 EUR, uporabi za naslednji namen:

gasilsko vozilo

Namen
sofinanciranje nakupa gasilskega
vozila - avtolestve
SKUPAJ:

Znesek v EUR
131.616,00
131.616,00

2.
Ta sklep velja takoj.
Številka: 845-5/2020Šempeter pri Gorici, ________
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
mag. Milan Turk
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