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OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
 
 
Zadeva:  Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne 

šole Trzin in pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca 
Žabica 

 
Namen:   Obravnava in sprejem  
 
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 in 30/18), 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 OT, št. 4/02, 5/07, 2/09 in 3/10) in Statut Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 

 
Predlagatelj:   Župan Peter Ložar 
 
Poročevalec:  Župan Peter Ložar 
 
Finančne posledice:  Predlagani sklep ne pomeni finančnih posledic za proračun. 
 
Obrazložitev:  
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 2018 izhaja, da šola izkazuje presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 6.109,00 EUR, vrtec pa presežek odhodkov nad prihodki v višini 
3.189,00 EUR. Predlagamo, da se primanjkljaj vrtca pokrije iz presežka šole, ostanek presežka 
pa se nameni za rezervo za kritje nepredvidenih stroškov šole.  
Šola je vložila tudi vlogo za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki preteklih let za 
investicijsko vzdrževanje in opremo šole v višini do 15.380,64 EUR (ograja kolesarnice ob šoli 
s kartičnim dostopom, ureditev prostora pred knjižnico na hodniku ter stoli v računalniški 
učilnici). Predlagamo razporeditev presežka preteklih let za navedene namene investicijskega 
vzdrževanja in opreme šole. 



Predlog sklepa: 
 
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 in 30/18), Zakona 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), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik OT, št. 4/02, 5/07, 2/09 in 3/10) 
in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin na 6. redni seji dne 24. aprila 2019 sprejel naslednji 
 

S k l e p 

 o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in  

pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica 
 
 

1. člen 
 

Presežek prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin iz leta 2018 v višini 6.109,00 EUR se 
razporedi: 

- v višini 3.189,00 EUR za pokritje presežka odhodkov nad prihodki Osnovne šole Trzin, 
Enote vrtca Žabica iz leta 2018, 

- v višini 2.920,00 EUR za rezervo za kritje nepredvidenih stroškov. 
 
 

2. člen 
 

Presežek prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin iz preteklih let v višini do 15.380,64 EUR 
se razporedi za investicijsko vzdrževanje in opremo.  
 
 

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: 06-2/2019                Župan 
Datum: 24.04.2019          Peter Ložar, l.r. 
 
 
 


