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Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica
Predlog
Naslov zadeve za obravnavo in sprejem
SKLEP o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015 –
LUNG Nova Gorica

Gradivo za obravnavo na seji 13. redna seja
Točka dnevnega reda 7.
Predlagatelj Občinska uprava
Pripravljavec gradiva Roberta Filipič, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Poročevalec/ka Roberta Filipič, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Pristojno delovno telo

Odbor za gospodarstvo, Odbor za družbene dejavnosti,
Statutarno-pravna komisija

Župan
Mauricij Humar

Priloge:
Predlog Sklepa o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto
2015
Vloga za soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015 in leto
2016 z dne 25.09.2015, s priloženim Planom porabe presežka prihodkov nad odhodki

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami) in
17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007, 69/2014 in
93/2014) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na seji dne 26.11.2015
sprejel naslednji

SKLEP

1.
Javni zavod Ljudska univerza Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v
višini 191.151,04 EUR razporedi na naslednji način:
 v letu 2015 v višini 20.900,20 EUR za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje,
 v letu 2016 v višini 42.230,20 EUR za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje,
 v višini 128.020,64 EUR – nerazporejena sredstva,
kot izhaja iz Plana porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 25.09.2015, ki je priloga
tega sklepa.

2.
O nerazporejenih sredstvih iz presežka v višini 128.020,64 EUR odloči občinski svet do
konca leta 2016.

3.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 014-0054/2015-8
Miren, 26.11.2015

Župan
Mauricij Humar

O b r a z l o ž i t e v:
Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina MirenKostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba so ustanoviteljice Ljudske
univerze Nova Gorica. Ljudska univerza Nova Gorica je pripravila Plan porabe presežka
prihodkov nad odhodki v višini 191.151,04 EUR, ki je priloga tega sklepa ter z vlogo z dne
25.09.2015 zaprosila vse občine ustanoviteljice za soglasje, da se v letu 2015 in letu 2016
nameni za investicijsko vzdrževanje in materialne stroške. Sredstva v višini 128.020,64 EUR
bi ostala nerazporejena. Glede na to, da so v planu navedene okvirne vrednosti obstaja
možnost, da bo pri realizaciji prišlo do manjših sprememb, saj so dejanske vrednosti odvisne
od postopka javnega naročanja. Poleg tega bi bilo potrebno podrobnejša razmerja o načinu
porabe presežka prihodkov nad odhodki, med občinami ustanoviteljicami Ljudske univerze
Nova Gorica in Ljudsko univerzo Nova Gorica, urediti s pogodbo (npr. število oseb v
posamezni skupini, poročanje občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa,..). V letu 2015
in 2016 občine ustanoviteljice ne bodo javnemu zavodu zagotavljale dodatnih sredstev iz
občinskih proračunih.
19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami) 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.
Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in v skladu z odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.
Drugi odstavek 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami)
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 Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo, št.
11/1997 s spremembami) v 3. odstavku 33. člena določa, da se presežek prihodkov nad
odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oz. storitev, ustvarjenih z opravljanjem
izobraževanja oz. z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, uporablja za
plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju
ustanovitelja in v skladu s predpisi pa tudi za plače.
Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica predlagamo, da obravnava predlog soglasja
in ga sprejme.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep o soglasju k presežku
prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.

Pripravila:
Roberta Filipič, višja svetovalka za družbene dejavnosti
ŽUPAN
Mauricij Humar

