Na podlagi 19. Člena Zakona o računovodstvu (Ur. L. RS 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE), 48, člena
Zakona o zavodih (Ur.l. RS št. 121/91, 451/94-odl. US, 8/96, 18/98-odl. US, 36/2000-ZPDZC, 127/06ZJZP), 28. a člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09-IUZGK, 36/10-ZIU, 62/10ZUJPS, 40/11-ZUJPS-A in 40/12-ZUJF), 23. Člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda
na področju vzgojnoizobraževalne dejavnosti v občini Križevci (Ur.l. RS 69/99, 130/04) , je občinski
svet občine Križevci na ______ seji dne _____ sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k sprejetemu sklepu Sveta Zavoda OŠ Križevci glede
razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po poslovnem poročilu za leto 2016 in sicer:
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.466,56 € se nameni za:
-

Na stroškovnem mestu ŠOLA se presežek v višini 1.506,90 € nameni za nabavo učil za fiziko,
matematiko, tekmovanja;
Na stroškovnem mestu VRTEC se presežek v višini 918,49 € nameni za nabavo otroških
odejic in podlog za ležalnike;
Na stroškovnem mestu DRUŽBENA PREHRANA in TELOVADNICA se presežek v višini 41,17 €
nameni za vzdrževalna dela v kuhinji;

Številka:
Datum:
mag. Branko Belec
župan

Vročiti:
- OŠ Križevci, Križevci pri Ljutomeru 16 b, Križevci pri Ljutomeru
- Arhiv

Obrazložitev:
Javni zavod OŠ Križevci je zaključil poslovno leto 2016 s pozitivnim poslovnim rezultatom. Poslovno
poročilo je obravnaval Svet zavoda dne 27.02.2017 in poročilo tudi potrdil.
V skladu z veljavno zakonodajo in ustanovitvenimi akti ima občina ustanoviteljica pristojnost, da
odloči ali poda soglasje k razporejanju presežka prihodkov nad odhodki po zaključnih računih.
OŠ Križevci je predložila poslovno poročilo in sklep Sveta zavoda, iz katerega izhaja namen porabe
presežka.
Pravne podlage o odločanju o poslovnem rezultatu javnih zavodov:
48. člen Zakona o zavodih – presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in
razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno;
19. člen Zakona o računovodstvu – presežek se razporeja ali primanjkljaj se krije v skladu z zakonom
in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe;
28. a člen Zakona o vrtcih – o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju
presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica;
23. člen Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojnoizobraževalne
dejavnosti v občini Križevci - presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo
proizvodov oziroma storitev, se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju
ustanovitelja.

