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OBČINSKI SVET
Številka: 602-0003/2021
Datum: 12.5.2021
OBČINSKI SVET
OBČINE BOROVNICA
ZADEVA:
NAMEN:

Sprejem Sklepa o soglasju k razporeditvi presežka iz
poslovanja OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica v letu 2020
Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Statut Občine Borovnica (Ur. list RS št. 67/2016)
Zakon o vrtcih (ZVrt-UPB2,Ur. L. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09
– ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 55/17)
Bojan Čebela, Župan Občine Borovnica

GRADIVO PRIPRAVIL:

Matjaž Žbogar, višji svetovalec

MATIČNO TELO:

Odbor za družbene dejavnosti

POROČEVALEC:

Daniel Horvat, ravnatelj

PREDLOG SKLEPA

Občina Borovnica kot ustanovitelj javnega zavoda OŠ dr.
Ivana Korošca Borovnica soglaša z razporeditvijo
presežka iz poslovanja OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica v
letu 2020.

PRAVNA PODLAGA:

Obrazložitev:
1. Uvod
Javni zavod Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica je posredoval predlog porabe
presežka prihodkov nad odhodki iz poslovanja leta 2020. Predlog porabe presežka zavoda je
na svoji 12. redni seji dne 23. 2. 2021 potrdil Svet zavoda OŠ dr. Ivana Korošca.
2. Ocena stanja in cilji
OŠ je iz poslovanja v letu 2020 izkazala presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini
18.776,79 EUR, in sicer 18.416,13 EUR iz delovanja javne službe in 360,66 EUR iz tržne
dejavnosti.
Zavod vodi ločeno evidenco za šolo in za vrtec. Šola izkazuje presežek odhodkov nad
prihodki (primanjkljaj) v višini 14.192,94 EUR pri izvajanju javne službe, ter presežek
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prihodkov nad odhodki 97,77 EUR pri tržni dejavnosti. Vrtec izkazuje presežek prihodkov
nad odhodki v višini 32.609,07 EUR iz javne službe in 262,89 EUR iz tržne dejavnosti.
Temeljna določba, ki določa namen uporabe ustvarjenega presežka v zavodih, je Zakon o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe), ki predpisuje, da sme zavod presežek prihodkov
nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi
drugače določeno. Zakon o računovodstvu določa, da o uporabi presežka prihodkov nad
odhodki oziroma presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj zavoda.
2.1. Razporeditev presežka iz poslovanja javne službe vrtca
28. a. člen Zakona o vrtcih o razporeditvi presežka iz naslova javne službe določa naslednje:
»Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo,
se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov« in »O razporeditvi presežka
prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem
računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica.«
Presežek iz javne službe vrtca se je v preteklih letih pustil nerazporejen ali pa se je namenil
za razne nabave. Tokratni predlog OŠ, ki ga je potrdil tudi Svet zavoda, pa je, da se
presežek iz leta 2020 upošteva v ekonomski ceni za leto 2021, saj bi sicer ta morala sredi
leta dvigniti.
Zaradi bistvenih sprememb elementov ekonomske cene (dvignili so se stroški dela zaradi
dviga minimalne plače in regresa), ki jo je za leto 2021 sicer potrdil Občinski svet na svoji 11.
seji 22. 12. 2020, bi se moralo ekonomska cena s sklepom občinskega sveta zopet dvigniti s
1. 5. 2021. Po izračunu OŠ, bi bila sprememba v 1. starostni skupini iz 559,33 EUR na
567,05 EUR oz. 1,38%, pri 2. starostni skupini pa iz 410,75 EUR na 418,29 EUR oz. 1,83%.
V primeru, da se presežek iz lanskega leta upošteva pri izračunu ekonomske cene, pa je
povišanje cene minimalno, zaradi česar spremembe ekonomske cene za letošnje leto
občinski svet ne bi sprejemal.
2.2. Razporeditev presežka iz poslovanja tržne dejavnosti
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlok o preoblikovanju
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica o
razporeditvi presežka iz tržne dejavnosti določata:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev,
ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti
v skladu z aktom o ustanovitvi, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.«
Predlog OŠ, ki ga je potrdil tudi svet zavoda je, da se presežek iz poslovanja tržne dejavnosti
tako osnovne šole kot vrtca prerazporedi za sofinanciranje nabave posode in inventarja v
šolski kuhinji in kuhinji vrtca.
3. Ocena finančnih posledic
Negativnih ekonomskih posledic v primeru soglasja k sprejeti razporeditvi presežka ne bo oz.
bodo za občino pozitivne.
Če se presežek iz poslovanja javne službe vrtca ne bi namenil za kritje ekonomske cene, bi
se morala ekonomska cena povišati, v ekonomski ceni pa je udeležba občine približno 65%.
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Pripravil:
Matjaž Žbogar
Višji svetovalec
Bojan Čebela
Župan
Priloge:
- Predlog OŠ za soglasje

5-5

13. seja občinskega sveta

MNENJE ODBORA
Odbor za družbene dejavnosti daje pozitivno mnenje k predlogu razporeditve presežka iz
poslovanja OŠ dr. I. Korošca v letu 2020 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
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(predlog sklepa)
Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Ur. l .RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica
na __ seji dne _________ sprejel

SKLEP
Občina Borovnica kot ustanovitelj javnega zavoda OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica soglaša z
razporeditvijo presežka iz poslovanja OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica v letu 2020.
1. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja javne službe vrtca v višini 18.416,13 se
upošteva pri izračunu ekonomske cene programov vrtca v letu 2021.
2. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja tržne dejavnosti osnovne šole v višini 97,77
EUR se razporedi za sofinanciranje nabave posode in inventarja v šolski kuhinji.
3. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja tržne dejavnosti vrtca v višini 262,89 EUR
se razporedi za sofinanciranje nabave posode in inventarja v šolski kuhinji.

Številka: 603-0003/2021-2
Datum:

ŽUPAN
Bojan Čebela

Sklep prejme:
Osnovna šola dr. Ivana Korošca – osebna vročitev
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