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OBČINSKI SVET  
OBČINE CIRKULANE 
 
 
 
Zadeva: Predlog Sklepa o poplačilu presežka odhodkov nad prihodki s strani 

ustanovitelja in o prenosu sredstev v proračunu 
 

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 
114/06 – ZUE), 28. a člena Zakona o vrtcih (ZVrt) (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 38. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane – Zavrč (Uradni list Republike Slovenije, št. 
42/2002, 14/2003, 96/2004, 91/2008, 51/2010), 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 32/17) in v skladu s 70. členom Poslovnika Občine Cirkulane 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem 
Predlog Sklepa o poplačilu presežka odhodkov nad prihodki s strani ustanovitelja in o prenosu 
sredstev v proračunu. 
 
 
 
 
           Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Predlog Sklepa o poplačilu presežka odhodkov nad prihodki s strani ustanovitelja in o 
prenosu sredstev v proračunu. 
 

 



Predlog 

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 
114/06 – ZUE), 28. a člena Zakona o vrtcih (ZVrt) (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 38. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane – Zavrč (Uradni list Republike Slovenije, št. 
42/2002, 14/2003, 96/2004, 91/2008, 51/2010) in Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 32/17), je občinski svet Občine Cirkulane na ________ seji, dne ______ 
2020 sprejel: 
 

SKLEP : 
 

1. Presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) v višini 7.748,15 eur, ki ga izkazuje 
Osnovna šola Cirkulane za OE Vrtca Cirkulane za leto 2018, se pokrije iz sredstev 
proračuna Občine Cirkulane za leto 2020. 
 

2. Sredstva iz prvega odstavka tega sklepa se pokrije iz proračunske postavke 190201 Vrtec 
Cirkulane, konto 411921. 

 
3. Proračunska postavka 190201 Vrtec Cirkulane, konto 411921 se poveča za enak znesek z 

rebalansom proračuna 2020. 
 

4. Sklep prične veljati z dnem sprejema. 

 
 

Številka: 007-___/2020 
Datum:   
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), ki se 
izrecno uporablja za posredne proračunske uporabnike, kamor spadajo tudi javni zavodi, v 19. 
členu jasno določa, da pravne osebe ugotavljajo v izidu poslovanja presežek prihodkov nad 
odhodki (v nadaljnjem besedilu: presežek) ter presežek odhodkov nad prihodki (v nadaljnjem 
besedilu: primanjkljaj). Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja 
pravne osebe, primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.  
 
To generalno določbo, ki velja za vse zavode, dopolnjujejo ali ponavljajo tudi nekateri področni 
zakoni kot npr. Zakon o vrtcih (ZVrt) (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 55/17), kjer je v tretjem odstavku 28a. člena določeno, da o pokrivanju presežka 
odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica. 
 
Trenutno veljavni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Cirkulane – Zavrč (Uradni list Republike Slovenije, št. 42/2002, 14/2003, 96/2004, 91/2008, 
51/2010) pa v 38. členu določa, da primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, 
kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta ustanovitelja 
oziroma država. 



 
OŠ Cirkulane – Zavrč je v Finančnem poročilu Osnovne šole Cirkulane – Zavrč za leto 2018 za 
OE Vrtca Cirkulane izkazala primanjkljaj v višini 7.748,15 eur ter Občino Cirkulane, kot 
ustanoviteljico OE Vrtec Cirkulane zaprosila za kritje navedenega primanjkjaja. Primanjkljaj se 
pokrije iz sredstev rednega programa Vrtec Cirkulane postavka 190201, konto 411921. Z 
Rebalansom Proračuna Občine Cirkulane za leto 2020 se bo postavka 190201 povečala za 
navedeni znesek.   
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
  
 


