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Šempeter pri Gorici, 26. oktober 2020 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 

 
OBRAZLOŽITEV:  

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta 

Bevka Nova Gorica 

Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, 
in Občina Šempeter-Vrtojba so ustanoviteljice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je 17. 9. 2020 poslala Predlog porabe presežka 
prihodkov nad odhodki v višini 44.030,00 EUR, ki je priloga tega sklepa ter zaprosila vse 
občine ustanoviteljice za soglasje, da se presežek iz leta 2019  in preteklih let nameni za: 
- 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 (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 - ZUDE, 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. Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 
23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE) 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 (Uradni 
list RS, št. 49/05 in 99/11) 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. 
 
Občinskemu svetu Občine Šempeter-Vrtojba se predlagamo, da predlog sklepa obravnava in 
sprejme.  
 

Pripravila:               ŽUPAN 

Ksenija Ušaj          mag. Milan Turk 

 

 
 Proga:  - Predlog porabe k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki z dne 16. 9. 2020 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002040500|RS-30|2639|1253|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006110900|RS-114|11833|4831|O|
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Na podlagi 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 17/91 - ZUDE, 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 15. člena Statuta Občine Šempeter -Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je 
Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba 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 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. 
 

2.  
Ta sklep začne veljati, ko ga v sprejmejo vse občine soustanoviteljice Javnega zavoda Goriška 
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. 
                      
 
Številka: _____________ 
Šempeter pri Gorici, _________  
                               mag. Milan Turk 

župan 
 
 
 
 
 
 
 


