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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA:   Predlog Sklepa o seznanitvi s Polletnim poročilom OŠ dr. Ljudevita Pivka 

Ptuj za leto 2020 
 
 
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) in 62. člena Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 
61/20 – ZDLGPE) predlagam občinskemu svetu v obravnavo predlog Sklepa o seznanitvi s 
Polletnim poročilom za OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2020. 
 
  

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa 
-  Polletno poročilo za OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2020 
 

  



    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 24. 9. 2020 sprejel 

 
S  K  L  E  P  

o seznanitvi s Polletnim poročilom za OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2020: 
 
 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil s Polletnim poročilom OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 
za leto 2020, št. 100-2/2020-96 z dne 6. 8. 2020. 

 
2. člen 

 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 
 
 
Številka: 007-56/2020 
Datum: 

 
O b r a z l o ž i t e v : 

 
Posredni uporabniki proračuna države in občin morajo najpozneje do 31. avgusta tekočega leta, 
pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo. V polletnem poročilu iz 
prejšnjega odstavka se izkazujejo: 
-        podatki o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta, 
-        podatki o realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar–junij tekočega leta in 
-        ocena realizacije sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta. 
Če iz ocene realizacije sprejetega finančnega načrta izhaja, da bo posredni uporabnik ob koncu 
tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki, mora odgovorna oseba posrednega 
uporabnika proračuna, polletnemu poročilu predložiti tudi sanacijski načrt, ki vsebuje ukrepe, s 
katerimi se finančni načrt posrednega uporabnika izravna do konca tekočega leta. 
 
OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj je na občino 6. 8. 2020 posredovala priloženo polletno poročilo, iz 
katerega izhaja, da ima šola trenutno za 2.340 € primanjkljaja, medtem ko ocena realizacije 
sprejetega finančnega načrta ne predvideva ne primanjkljaja ne presežka (pozitivna ničla). Svet 
zavoda je 5. 8. 2020 na 1. korespondenčni seji poročilo potrdil. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


