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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet         PREDLOG 

 

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami) in 

17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB) je občinski 

svet Občine Miren-Kostanjevica na 20. redni seji dne 7.7.2016 sprejel naslednji 

 

SKLEP  

o porabi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Miren  

 
1. 
  

Osnovna šola Miren presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 25.802,93 EUR 

razporedi na naslednji način: 

 v letu 2016 v višini 4.500,00 EUR za nabavo hladilnikov za potrebe kuhinje, 

 v letu 2016 v višini 2.800,00 EUR za nabavo garderobnih omaric v Podružnični šoli Bilje, 

 v letu 2016 v višini 1.300,00 EUR za nabavo čistilnega stroja,  

 v višini 17.202,93 EUR – nerazporejena sredstva,  
kot izhaja iz Predloga razporeditve sredstev presežka prihodkov nad odhodki z dne 

24.6.2016, ki je priloga tega sklepa.  

 

 

2. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

Številka: 014-0011/2016 

Datum: 7.7.2016 

Mauricij Humar 

Župan 

 

 

 

 

 

 



 

 

O B R A Z L O Ž I T E V: 

19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami) 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 v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. 
Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in v skladu z odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.  
 
Drugi odstavek 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami) 
določa, da sme zavod presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj 
dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno.  
 
41. člen Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren določa, 
da se presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma 
storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih 
dejavnosti v skladu s tem odlokom, uporablja za plačilo investicijskega vzdrževanje in 
investicij na podlagi letnega plana, ki ga je odobril ustanovitelj.  
 
Iz letnega poročila Osnovne šole Miren in Predloga razporeditve sredstev presežka 
prihodkov nad odhodki z dne 24.6.2016 izhaja, da je presežek prihodkov nad odhodki iz leta 
2015 znašal 12.362,25 EUR, skupaj s presežki iz preteklih let pa 25.802,93 EUR.  
 
OŠ Miren je predlagala, da zavod presežek v višini 4.500,00 EUR nameni za nabavo 
hladilnikov za potrebe kuhinje, presežek v višini 2.800,00 EUR nameni za nabavo 
garderobnih omaric v Podružnični šoli Bilje ter presežek v višini1.300,00 EUR nameni za 
nabavo čistilnega stroja, preostanek sredstev pa ostane nerazporejen. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predlog sklepa in ga sprejme. 
 

 

Pripravila: Roberta Filipič, družbene dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 


