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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA:  Predlog Sklepa o potrditvi programa dela, poslovnega in finančnega načrta za 

leto 2021 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17), 70. 
člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam 
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi programa dela, poslovnega 
in finančnega načrta za leto 2021 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. 
  
          Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa, 
-  Program dela, poslovni in finančni načrt za leto 2021 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 
 
  



    Predlog 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 13. redni seji, dne _______________ sprejel 

 
S  K  L  E  P  

o potrditvi programa dela, poslovnega in finančnega načrta za leto 2021 OŠ dr. Ljudevita 
Pivka Ptuj 

 
 

1. člen 
 

Potrdi se Program dela, poslovni in finančni načrt za leto 2021 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj,  z dne 
9. 9. 2020, s prilogami, ki vsebujejo kadrovski načrt in plan investicijskega vzdrževanja. 

 
2. člen 

 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 
Številka: 007-50/2019 
Datum: 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu z veljavnimi predpisi morajo posredni uporabniki občinskega proračuna pripraviti 
finančni načrt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za 
eno leto. Posredni uporabniki proračuna občin morajo ob sprejetju programa dela in finančnega 
načrta pripraviti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s 
finančnim načrtom. Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj je zato dne 14. 9. 2020 občini v 
seznanitev dostavila program dela, poslovni in finančni načrt za leto 2021. 
 
V šolskem letu 2020/21 šolo obiskuje 112 učencev, od tega 10 iz Občine Cirkulane. Šolsko leto 
2020/21 za OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj posebno, saj bodo letos obeležili 70 let delovanja (šola je 
namreč začela delovati 1. 9. 1950). V ta namen so pripravili zbornik, ki pokriva vseh 70 let 
delovanja, in DVD, ki bo v besedi in sliki predstavil njihovo delo, v aprilu 2021 pa načrtujejo 
zaključno prireditev ob 70. obletnici, v nekoliko manjši obliki pa bodo praznovali že letos oktobra. 
 
V letu 2021 načrtujejo skupaj za 3.279.540 € odhodkov, kar je 129,43% odhodkov iz leta 2019. 
Povečanje je predvideno zaradi sprostitve zakonodaje na področju plač (delovna uspešnost, 
napredovanje v nazivih svetnik, svetovalec, nov način obračuna prevoznih stroškov mobilne 
službe). Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki s strani ministrstva v višini 84,29 % in 
prihodki SOUS (Skupnost organizacij za usposabljanje). Kadrovski načrt v letu 2021 dovoljuje 86,5 
zaposlenih v skupnem številu. Iz naslova presežka iz preteklih let v letu 2019 in do konec avgusta 
2020 je šola nabavila nova OS in DI v skupni vrednosti 11.913,77 €. Strošek, ki v letu 2021 odpade 
na Občino Cirkulane je 9.307,20 €. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


