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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Cirkulane – Zavrč za 

leto 2019 
 
Na podlagi 78. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 62. 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), 38. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane - Zavrč (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 42/02, 14/03, 96/04, 91/08, 51/10) in 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog 
Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Cirkulane – Zavrč za leto 2019. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog Sklepa o seznanitvi 
- Letno poročilo OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2019 
 



Predlog 
 
Na podlagi 78. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 99. 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), 38. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane - Zavrč (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 42/02, 14/03, 96/04, 91/08, 51/10) in 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 32/17) je občinski svet Občine Cirkulane na 11. redni seji dne         
28. 5. 2020 sprejel 
 

S K L E P : 
 

1. Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil z Letnim poročilom OŠ Cirkulane-Zavrč za 
leto 2019. 

 
2. Sklep prične veljati z dnem sprejema. 

 
 
Številka: 007-23/2020 
Datum:   ___________ 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 

  
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo skladno z 62. členom Zakona o javnih 
financah vsakoletno pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje 
pristojnosti v preteklem letu in ga predložiti občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom 
proračuna. Osnovna šola Cirkulane-Zavrč kot posredni proračunski porabnik obvešča 
ustanovitelja o svoji dejavnosti v predloženem poročilu, s katerim županja seznani tudi občinski 
svet. Letno poročilo OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2019 je sestavljeno iz poslovnega in 
računovodskega poročila. V njem je natančno predstavljena organiziranost šole, podano pisno 
poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih in 
finančno poslovanje. 

Občinskemu svetu v seznanitev z delovanjem in dejavnostmi zavoda v preteklem letu v 
nadaljevanju prilagamo Letno poročilo Osnovne šole Cirkulane-Zavrč. 

Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 


