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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet         PREDLOG 

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, Uradni list RS - stari, 

št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992 - 

ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - 

ZPDZC,127/2006 - ZJZP,) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 

2/2016 – UPB, 62/2016) je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na ____ seji dne 

__________ sprejel 

SKLEP 

1. člen  

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 

154.763,00 EUR uporabi za naslednje namene: 

  Namen Znesek v EUR 

osebna in 

gasilska oprema 

ter gasilska vozila 

lutke za gasilske vaje 2.000,00 

torbe za usposabljanje 500,00 

šolski defibrilator z lutko 700,00 

fotoaparat za intervencije 500,00 

omare za intervencijske obleke 9.000,00 

kosilnica 500,00 

oprema za fizično pripravljenost 2.000,00 

polnilec gasilskih aparatov 7.000,00 

osebna oprema za kondicijsko 

pripravljenost 8.000,00 

poveljniško gasilsko vozilo 20.000,00 

sofinanciranje zamenjave iztrošene 

gasilske opreme in vozil 104.563,00 

SKUPAJ: 154.763,00 

   

Sredstva v višini 100.000,00 EUR ostanejo nerazporejena.  

 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

Št.: 014-29/2019 

Datum: 15.5.2019 

                Župan 

Mauricij Humar 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rss-12-481-1991
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rsi-17-599-1991
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-55-2515-1992
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-13-587-1993
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-66-2401-1993
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-66-2402-1993
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-45-17351-1994
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-8-379-1996
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-31-1439-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-36-1687-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-127-5348-2006


 

O B R A Z L O Ž I T E V: 

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (v 

nadaljevanju: javni zavod) je z dopisom z dne 16.04.2019 Občini Miren-Kostanjevica, kot 

soustanoviteljici javnega zavoda predlagal, da Občina Miren-Kostanjevica sprejme odločitev, 

da se v letu 2019 porabi del presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je javni zavod ustvaril v 

letih od 2001 do 2017 v višini 154.763,00 EUR za nakup osebne in gasilske opreme ter 

gasilskih vozil, kot sledi: 

  Namen Znesek v EUR 

osebna in 

gasilska 

oprema ter 

gasilska 

vozila 

lutke za gasilske vaje 2.000,00 

torbe za usposabljanje 500,00 

šolski defibrilator z lutko 700,00 

fotoaparat za intervencije 500,00 

omare za intervencijske obleke 9.000,00 

kosilnica 500,00 

oprema za fizično pripravljenost 2.000,00 

polnilec gasilskih aparatov 7.000,00 

osebna oprema za kondicijsko 

pripravljenost 8.000,00 

poveljniško gasilsko vozilo 20.000,00 

sofinanciranje zamenjave iztrošene 

gasilske opreme in vozil 104.563,00 

SKUPAJ: 154.763,00 

   

Javni zavod je še predlagal, da sredstva v višini 100.000,00 EUR ostanejo nerazporejena. 

Sklep o porabi presežka za zgoraj navedene namene je svet zavoda obravnaval in sprejel na 

seji dne 12.12.2018. 

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 

- 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 
62/2016), ki med drugim določa, da občinski svet odloča o drugih zadevah, ki jih 
določa zakon. 

 

Glede na navedeno, občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica predlagamo, da 

predlog sklepa obravnava in sprejme.           

 

Pripravil: Boštjan Frančeškin 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348

