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ZADEVA: Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2017 v 
javnem zavodu Narodna in univerzitetna knjižnica - predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 –
ZUE), 17. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 
58/10, 97/12,100/15 in 75/17), 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15)
in na podlagi 27. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica 
(Uradni list  RS, št. 46/03 in 85/08)  je Vlada Republike Slovenije  na  …  seji dne … sprejela 
naslednji 

S K L E P

Izkazani presežek prihodkov nad odhodki javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica iz leta 
2017 v višini 23.456 EUR se razporedi za izvajanje in razvoj dejavnosti, in sicer za nabavo 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev

                                                                                    Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                               GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo: 
- Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana 
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za finance  
- Služba Vlade RS za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Andreja Trdan, podsekretarka, Služba za proračun in finance
- mag. Tatjana Likar, sekretarka, Sektor za muzeje, arhive in knjižnice

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/



4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti 
za druga javnofinančna 
sredstva

/ / / /

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ: 
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:



Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna.



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Ni finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) 
V skladu z 9. členom veljavnega Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01
(23/02 popr), 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) predhodna
objava ni potrebna, ker ne gre za sprejem odločbe in ne za sprejem predpisa.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                 Anton Peršak
                                                                                                                   MINISTER

Priloge:
- obrazložitev
- predlog ravnateljice javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica z dne 13. 3. 2018 
- sklep redne seje javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica z dne 27. 2. 2018
- računovodsko poročilo javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica za leto 2017



OBRAZLOŽITEV

27. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica določa, da presežek 
prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s 
presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog ravnatelja po predhodnem mnenju 
sveta zavoda. Svet je na 7. redni seji dne 27. 2. 2018 sprejel sklep, s katerim je podal pozitivno 
mnenje k predlogu ravnateljice glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 v 
višini 23.456 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki se razporedi za izvajanje in razvoj dejavnosti, in 
sicer za nabavo osnovnih sredstev.  

Narodna in univerzitetna knjižnica je nacionalna knjižnica Republike Slovenije, katere temeljno 
poslanstvo je zbiranje in varovanje ter zagotavljanje uporabe nacionalne zbirke knjižničnega gradiva, 
strokovna podpora knjižnicam pri izvajanju javne službe in nacionalnemu bibliografskemu sistemu ter 
vključevanje v mednarodne knjižnične povezave. Knjižnica v skladu z zakonom o knjižničarstvu na 
podlagi posebne pogodbe med knjižnico in Univerzo v Ljubljani, v soglasju z ustanoviteljem, opravlja 
tudi funkcijo univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani. Knjižnica na podlagi predpisov o varstvu 
kulturne dediščine skrbi za Plečnikovo in drugo dediščino, ki jo ima v uporabi ali jo poseduje, ter 
opravlja ustrezno arhivsko dejavnost. Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje sta nujno potrebna 
za nemoteno delovanje javnega zavoda, sredstva za ta namen pa lahko v letu 2018 javni zavod 
zagotovi samo s prerazporeditvijo presežka. Ministrstvo za kulturo v proračunu za leto 2018 nima
zagotovljenih sredstev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje javnih zavodov.

V letu 2017 je imel zavod presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.456 EUR (Izkaz prihodkov in 
odhodkov - določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2017). Za leto 2017 javni zavod Narodna in 
univerzitetna knjižnica ne izračunava in posebej ločeno izkazuje presežka po Zakonu o fiskalnem 
pravilu ker v Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek odhodkov 
nad prihodki po denarnem toku, kar je skladno z določili 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu in 9.i 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18).

Ministrstvo za kulturo je dne 15. 3. 2018 prejelo predlog ravnateljice Narodne in univerzitetne knjižnice
in sklep sveta zavoda za odobritev prerazporeditve presežka prihodkov nad odhodki za leto 2017. 
Predlog razporeditve presežka za nakup osnovnih sredstev je skladen s prvim odstavkom 27. člena 
Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica, saj se namenja za izvajanje in 
razvoj dejavnosti javnega zavoda. V skladu z drugim odstavkom 27. člena Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica odloča o načinu razpolaganja s presežkom 
prihodkov nad odhodki ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta. 

Glede na navedeno je za Narodno in univerzitetno knjižnico nujno, da ima v letu 2018 zagotovljen 
finančni vir za nabavno osnovnih sredstev. Ker Ministrstvo za kulturo v okviru razpoložljivih sredstev 
ne zagotavlja proračunskih sredstev za nakup opreme, je sprejetje predlaganega sklepa Narodne in 
univerzitetne knjižnice bistveno za nadaljnje vlaganje v nujne nakupe in obnovo osnovnih sredstev oz. 
tehnike. Minister, pristojen za kulturo, zato Vladi Republike Slovenije predlaga sprejetje predlaganega 
sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Narodna in univerzitetna 
knjižnica.


	B8A035E9C1C36D04C12582A2002869B4_0.in.docx

		2018-06-04T09:33:55+0200
	Anton Persak




