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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Zadeva: Izdaja soglasja k razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v Osrednji 

knjižnici Kranj 

 
Vodstvo Osrednje knjižnice Kranj je na Mestno občino Kranj naslovilo vlogo za izdajo 
soglasja o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v javnem zavodu.  
 
V skladu s 30. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (Ur.l. 
RS, št. 37/09) ima Svet Mestne občine Kranj v imenu ustanovitelja Osrednje knjižnice Kranj 
pravico in obveznost, da na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda odloča o 
načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega 
primanjkljaja. 
 
Svet Osrednje knjižnice Kranj je sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki v 
skupni višini 26.146,56 € (presežek iz leta 2008 v višini 12.031,19 € in presežek iz leta 2009 v 
višini 14.115,37 € nameni za investicije (nakup barvnega fotokopirnega stroja in računalniške 
opreme) v višini 9.000,00 € in za materialne stroške v višini 17.146,56 €. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2009 je posledica znižanih stroškov najemnine v 
Delavskem domu za času od 1.5.2008 dalje in ugodnejšega nakupa RFID nalepk od 
načrtovanega.  Zaradi navedenega tudi ni bilo potrebno za kritje materialnih stroškov porabiti 
presežka prihodkov iz leta 2008 v višini 12.031,19 €, za kar je Svet Mestne občine Kranj izdal 
soglasje št. 610-113/2009-1-47/12 z dne 10.4.2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednji 
 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj izdaja soglasje, da se presežek prihodkov nad odhodki 

Osrednje knjižnice Kranj skupni višini 26.146,56 € (presežek iz leta 2008 v višini 

12.031,19 € in presežek iz leta 2009 v višini 14.115,37 € nameni za investicije (nakup 

barvnega fotokopirnega stroja in računalniške opreme) v višini 9.000,00 € in za 

materialne stroške v višini 17.146,56 €. 
 
 
Pripravila: 
Petra Polak 
 
 
Uroš Korenčan       Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 
Vodja Oddelka za družbene zadeve      ŽUPAN 
 
 
Priloga: 
- Predlog o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki 


