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Šempeter pri Gorici, 28. september 2022
Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba
OBRAZLOŽITEV:
SKLEP O PORABI PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN
REŠEVALNO DEJAVNOST GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (v nadaljevanju:
javni zavod) je z dopisom z dne 01. 09. 2022 in dopolnitvijo dopisa z dne 23. 09. 2022 (v
prilogi) predlagal, da Občina Šempeter – Vrtojba kot soustanoviteljica javnega zavoda
sprejme odločitev, da se v letu 2022 in 2023 porabi presežek prihodkov nad odhodki, ki ga
je javni zavod ustvaril v letih 2020 in 2021 v višini 105.603,68 EUR.
Leto
2020
2021

Javna služba v EUR
10,35
988,79

Lastna dejavnost v EUR
41.323,94
63.280,60
Skupaj:

Skupaj v EUR
41.334,29
64.269,39
105.603,68

Javni zavod predlaga porabo presežka prihodkov nad odhodki za nakup osebne in gasilske
opreme, gasilskih vozil ter ostale opreme za opravljanje in razvoj dejavnosti javnega
zavoda, kot sledi:

osebna in
gasilska
oprema,
gasilska
vozila
ter
oprema za
opravljanje
in razvoj
dejavnosti

Namen
Gasilsko vozilo za gozdne požare (prva
rezervacija, ocenjena vrednost cca. 400.000,00)
Interventna popravila gasilskih vozil in gasilske
opreme
Izdelava montažnega objekta za izvajanje vaj iz
višin ter nakup konzolnih stalaž za spravilo lesa
in poplavnih vreč za potrebe intervencij
Gasilska oprema (gasilske cevi in armature,
eksplozimeteri,..)
Osebna gasilska oprema (čelade, čevlji,
intervencijske obleke,…)
Klimatske naprave
Računalniška oprema
Oprema za fizično pripravljenost gasilcev
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Znesek v EUR
50.000,00
10.000,00
20.000,00
4.000,00
6.603,68
5.000,00
4.000,00
6.000,00
105.603,68
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Sklep o porabi presežka za zgoraj navedene namene je svet zavoda obravnaval in sprejel
na seji dne 28.02.2022 in dne 20.09.2022.
Javni zavod ima na podlagi sklepov občin ustanoviteljic iz leta 2019 nerazporejena sredstva
v višini 100.000,00 EUR.
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 - 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), 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 občinski svet izvaja ustanoviteljske pravice v javnih zavodih.

Glede na navedeno Občinskemu svetu Občine Šempeter – Vrtojba predlagam, da predlog
sklepa obravnava in sprejme.

Župan
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 preteklih let, v višini
105.603,68 EUR uporabi za naslednje namene:

Namen
Gasilsko vozilo za gozdne požare (prva rezervacija,
ocenjena vrednost cca. 400.000,00)
osebna in
gasilska
oprema,
gasilska
vozila
ter
oprema za
opravljanje
in razvoj
dejavnosti

Znesek v EUR
50.000,00

Interventna popravila gasilskih vozil in gasilske
opreme

10.000,00

Izdelava montažnega objekta za izvajanje vaj iz višin
ter nakup konzolnih stalaž za spravilo lesa in
poplavnih vreč za potrebe intervencij

20.000,00

Gasilska oprema (gasilske cevi in armature,
eksplozimeteri,..)

4.000,00

Osebna
gasilska
oprema
(čelade,
intervencijske obleke,…)
Klimatske naprave
Računalniška oprema
Oprema za fizično pripravljenost gasilcev

čevlji,

6.603,68
5.000,00
4.000,00
6.000,00
105.603,68

Javni zavod ima na podlagi sklepov občin ustanoviteljic iz leta 2019 nerazporejena sredstva v višini
100.000,00 EUR.
2.
Ta sklep velja takoj.

Številka: 845-2/2022-12
Šempeter pri Gorici, ____________

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk
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