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

leto 2022 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 2022 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. 
  
 
          Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa, 
-  Program dela, poslovni in finančni načrt za leto 2022 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 19. redni seji, dne _______________ sprejel 

 
S  K  L  E  P  

o potrditvi programa dela, poslovnega in finančnega načrta za leto 2022 OŠ dr. Ljudevita 
Pivka Ptuj 

 
 

1. člen 
 

Potrdi se Program dela, poslovni in finančni načrt za leto 2022 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, z dne 
5. 7. 2021s prilogami, ki vsebujejo kadrovski načrt in plan investicijskega vzdrževanja. 

 
2. člen 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
Številka:  
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 5. 7. 2021 občini v seznanitev 
dostavila program dela, poslovni in finančni načrt za leto 2022. V šolskem letu 2021/22 se 
predvideva 117 učencev, od tega 12 iz Občine Cirkulane.  
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


