
ODBOR ZA  DRUŽBENE DEJAVNOSTI – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport 

 
 
Številka:0326-2/2021-1  
Šempeter pri Gorici, 9. 9. 2021 
 
 

VABILO 
 

Vabim Vas, da se udeležite 15. seje Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko 
varstvo, kultura in šport, ki bo potekala po e-pošti.  

 
Rok trajanje dopisne seje: od ponedeljka, 13. septembra 2021 od 8:00 ure do srede, 15. 
septembra 2021 do 10.00 ure.  
 
Dnevni red: 
1. Predlog zapisnika 13. in 14. seje odbora 

2. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica 
Franceta Bevka Nova Gorica      (5. točka 27. seje OS) 

 
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom odbora, od katerih jih je 
osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki 
so glasovali. 
 

Gradivo ste prejeli po e-pošti in je objavljeno tudi na občinski spletni strani http://www.sempeter-
vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2021/27-redna-seja-obcinskega-sveta-
dne-8-7-2021/ 
 

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je do roka zanj glasovala 
večina opredeljenih članov.  Glasuje se tako, da se o predlogu opredeli »ZA« ali »PROTI«. 

 Odločitev o glasovanju o predlaganih sklepih pošljite predsednici Odbora za družbene 
dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport Tini Gorkič na e-pošto: 
tina.gorkic.os@gmail.com  do 15. septembra 2021 do 10. ure 

  
 
 
 
Priloga: 
-Predlogi sklepov za glasovanje     
                  

 
                  PREDSEDNICA  

Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo,  
predšolsko varstvo, kultura in šport 

                    Tina Gorkič, l.r. 
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  Glasovanje: 
 

1. Predlog zapisnika 13. in 14. seje odbora 
Sprejme se zapisnik 13. in 14. seje odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport 
 

                                                ZA                                                          PROTI 
 

2. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška 
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica  

   

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 2020, v višini 4.417,77 EUR in 
presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 50.000,00 EUR, nameni za: 
- nakup prenosnih računalnikov, v višini 4.417,77 EUR, 
- nakup in montaža klimatske naprave in pripadajočih instalacij, v višini 39.000,00 EUR, 
- sredstva v višini 11.000,00 EUR ostanejo nerazporejena. 
 

2.  
Sklep začne veljati, ko ga v sprejmejo vse občine soustanoviteljice Javnega zavoda 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. 
                      

                                                ZA                                                          PROTI  

    

 


