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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Osnovne šole dr. 
Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2019 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 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), 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) ) in 70. 
člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam 
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom 
Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2019. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog Sklepa o seznanitvi, 
- Poslovno poročilo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2019 
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Predlog 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) 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 s Poslovnim poročilom Osnovne šole dr. 
Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2019. 

 
2. Sklep prične veljati z dnem sprejema. 

 
 
Številka: 007-26/2020 
Datum:   ___________ 
 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 

Za potrebe sofinanciranja dejavnosti šolanja učencev iz Občine Cirkulane imata OŠ dr. Ljudevita 
Pivka Ptuj in Občina Cirkulane sklenjeno pogodbo. Šola nas zato o delovanju in dejavnostih 
(doseganje ciljev, načrti, poraba sredstev ipd.) seznanja v Poslovnem poročilu za leto 2019. 
Poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. Poslovno poročilo je 
razdeljeno na splošni in posebni del. V splošnem delu je predstavljeno delo in organiziranost šole. 
V posebnem delu poslovnega poročila so podrobneje opisani doseženi cilji in rezultati, kazalci in 
kazalniki uspešnosti izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, projekti in drugo. Računovodsko 
poročilo je sestavljeno iz bilance stanja in izkazov prihodkov in odhodkov za leto 2019. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 
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