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

šole Trzin  
 
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), 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 
 
Poročevalka:  v. d. ravnateljice Sara Anžin 
 
Finančne posledice:  Predlagani sklep ne pomeni finančnih posledic za proračun. 
 
Obrazložitev:  
Osnovna šola Trzin je dne 17.5.2018 vložila prošnjo št. 450-2/2018/13 za soglasje k porabi 
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let šole v višini 6.096,20 EUR za nakup ključavnic 
na kodo za omarice v garderobi druge in tretje triade. 
 
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. 
 
Drugi odstavek 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) določa, da sme zavod presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za 
opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi določeno drugače. 
 
30. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šole Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 4/02, 5/07 in 3/10) določa, da se presežek prihodkov nad odhodki, ki 
jih zavod pridobi s prodajo storitev oziroma proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem 
izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, uporablja za 
plačilo materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicij, delitev pa poteka na 
podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet zavoda.  
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348


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), 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 27. redni seji dne 20. junija 2018 sprejel 
naslednji 
 

S k l e p 

 o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let Osnovne šole Trzin 
 
 

1. člen 
 

Presežek prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin preteklih let v višini 6.096,20 EUR se 
nameni za nakup ključavnic na kodo za omarice v garderobi druge in tretje triade. 
 
 

2. člen 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 27-5/2018                Župan 
Datum: 20.06.2018          Peter Ložar, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


