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PREDLOG

NASLOV:

SOGLASJE GLASBENI ŠOLI NOVA GORICA K RAZPOREDITVI
PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ PRETEKLIH LET
PRAVNA PODLAGA:




19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami),
48. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/1991 – ZUDE, 55/92 ZVDK, 13/93, 66/93, 45/1994 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC in
127/06 - ZJZP),
18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18).

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Ustanoviteljice Glasbene šole Nova Gorica (v nadaljevanju GŠ) Občina Renče-Vogrsko,
Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina MirenKostanjevica in Občina Šempeter-Vrtojba so dne 25. 5. 2018 prejele zaprosilo GŠ za
podajo soglasja, da se presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let nameni za izdelavo
in montažo akustičnih zaves v višini 2.581,52 EUR in za montažo akustičnih panelov v
višini 3.655,12 EUR.
19. člen Zakona o računovodstvu določa, da pravne osebe ugotavljajo v izidu poslovanja
presežek prihodkov nad odhodki (v nadaljnjem besedilu: presežek) ter presežek odhodkov
nad prihodki (v nadaljnjem besedilu: primanjkljaj). Presežek se razporeja v skladu z
zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.
Drugi odstavek 48. člena Zakona o zavodih 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 Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo, št.
11/1997, Uradni list RS, št. 100/06, 83/08 in 53/10) v 34. členu določa, da se presežek
prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oz. storitev, ustvarjenih z
opravljanjem vzgoje in izobraževanja oz. z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem
odlokom, uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanoviteljic in v skladu s predpisi pa tudi za plače.
Mestna občina Nova Gorica je kot sedežna občina soustanoviteljica dne 29. 5. 2018 ostalim
občinam soustanoviteljicam dostavila osnutek gradiva za občinski svet s predlogom sklepa
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za potrebe obravnave Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na junijski seji.
Pomembno je, da vse občine soustanoviteljice sprejmejo sklep v enakem besedilu.

RAZLOGI ZA SPREJETJE SKLEPA:
Sprejeti sklepi občin soustanoviteljic bodo osnova za razporeditev porabe presežka
prihodkov nad odhodki GŠ v letu 2018.

OCENA STANJA:
GŠ razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga mora porabiti skladno z 19.
členom Zakona o računovodstvu, Odlokom o ustanovitvi, odločitvami občin ustanoviteljic
in planom porabe.
CILJI IN NAČELA:
Poraba presežka bo skladna z navedeno zakonodajo.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Finančne posledice niso predvidene.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš
Višja svetovalka I za negospodarske dejavnosti
Predlog sklepa:

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami)
in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18) je občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ________ seji dne
_________sprejel naslednji
SKLEP
1.
Javni zavod Glasbena šola Nova Gorica presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v
višini 6.236,64 razporedi na način kot izhaja iz Predloga porabe presežka prihodkov nad
odhodki št. 410/2018 z dne 23.05.2018, ki je priloga tega sklepa, in sicer:
- izdelava in montaža akustičnih zaves v višini 2.581,52 EUR,
- montaža akustičnih panelov v višini 3.655,12 EUR.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
Aleš Bucik
ŽUPAN
Številka: ________
Bukovica, _______

