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ŠTEVILKA 13-2/2020 
DATUM 29. 5. 2020 

  
 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 
  

ZADEVA Seznanitev občinskega sveta z Letnim proročilom Osnovne šole Trzin za leto 
2019 ter sprejem Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki 
Osnovne šole Trzin in Enote vrtca Žabica za leto 2019 

  
NAMEN: Seznanitev z letnim poročilom in sprejem sklepa o razporeditvi presežka za leto 

2019 
  

PRAVNA PODLAGA: Zakon 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,  
61/20–ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11–uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-ZDIU12, 101/13, 55/15–
ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07–uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09–popr., 65/09–popr., 20/11, 40/12–ZUJF, 57/12–ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16-popr. in 25/17–Zvaj), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 
30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE), Zakon o vrtcih (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), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/02, 
5/07, 2/09 in 3/10) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06-
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 

  
PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  
POROČEVALCA: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

Matejka Chvatal, ravnateljica Osnovne šole Trzin 
 

FINANČNE POSLEDICE: Ni finančnih posledic za Proračun Občine Trzin 
  

OBRAZLOŽITEV:  

Občina Trzin je ustanoviteljica zavoda Osnovna šola Trzin, v okviru katerega deluje tudi Enota vrtca Žabica 

na dveh lokacijah. Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o osnovni šoli 

in Zakonu o vrtcih ter Odloku o ustanovitvi, je Občina Trzin dolžna zagotavljati sredstva za delovanje šole 

(sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora, investicijsko vzdrževanje in opremo, dodatne dejavnosti 

in prevoze učencev) in vrtca (kritje razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev, investicijsko 

vzdrževanje in oprema in druge dejavnosti, ki niso vštete v ceno programa). Sredstva se nakazujejo na 

podlagi zahtevkov, ki so opremljena s poročili in dokazilih o izvedenih programih. Glede na to, da je OŠ 

Trzin posredni proračunski porabnik, je v skladu z Zakonom o javnih financah, dolžna obveščati 

ustanovitelja o svoji dejavnosti ter vsako leto predložiti poročilo za preteklo leto, s katerim župan seznani 

tudi občinski svet. Poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. V njem je natančno 

predstavljena organiziranost šole, finančno poslovanje, kratkoročni in dolgoročni cilji, ocena doseganja 

ciljev, bilanca stanja, idr. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700


Namen obravnave poročil ni v sprejemu oziroma nesprejemu dokumentov, saj občinski svet ni pristojen 

za te vrste obravnavo predstavljenih dokumentov; je pa smiselno, da se člani občinskega sveta sprotno 

seznanjajo z delovanjem posrednih proračunskih uporabnikov (doseganje ciljev, načrti, poraba sredstev, 

ipd.). 

 

19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE) 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 oziroma 

primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. 

Po 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šole Trzin (Uradni 

vestnik OT, št. 4/02, 5/07 in 3/10) ustanoviteljske pravice uresničuje Občinski svet Občine Trzin. 

28. a člen Zakona o vrtcih (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) določa, da o razporeditvi presežka 

prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu 

javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica.  

Iz letnega poročila Osnovne šole Trzin za leto 2019 izhaja, da šola izkazuje presežek prihodkov nad odhodki 

v višini 1.463,00 EUR, vrtec pa 2.763,00 EUR. Šola predlaga porabo sredstev za opremo in investicijsko 

vzdrževanje.  

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1: 

 

Na podlagi 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, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - 

ZIUOOPE ), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 

110/11-ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 

popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj), 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 4/02, 5/07, 8/09 in 3/10) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno 

prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 13. redni seji, dne 17. junija 2020, sprejel 

naslednji 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2019. 

 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

Številka: 13-2.1/2020       Župan Občine Trzin 

Datum: 17. 6. 2020         Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169


PREDLOG SKLEPA ŠT. 2: 

 

Na podlagi 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, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - 

ZIUOOPE), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE), Zakona o vrtcih 

(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), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/02, 5/07, 2/09 in 3/10) in Statuta Občine Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin 

na 13. redni seji dne 17. junija 2020 sprejel naslednji 

 

S k l e p 

 o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in Enote vrtca Žabica  

za leto 2019 

 

 

1. člen 

 

Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin iz leta 2019 v višini 1.463,00 EUR se 

razporedi za ureditev hodnika pred učilnicami matematike, fizike in geografije. 

 

2. člen 

 

Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki Enote vrtca Žabica iz leta 2019 v višini 2.763,00 EUR se 

razporedi za nakup vgradne omare za športne pripomočke v večnamenskem prostoru vrtca Žabica.  

 

 

3. člen 

 

Osnovna šola Trzin mora porabo sredstev iz 1. in 2. člena tega sklepa prikazati v Letnem poročilu. 

 

 

4. člen 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

   

Številka: 13-2.2/2020       Župan Občine Trzin 

Datum: 17. 6. 2020         Peter LOŽAR, l. r. 

 

 


