DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

1430 HRASTNIK

Telefon: 03 56 54-391
Fax: 03 56-54-369
www.hrastnik.si
email: obcina.hrastnik@hrastnik.si

OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK

Številka: 032-20/2020
Datum: 15. 5. 2020

__

ZADEVA: Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je občina Hrastnik za leto 2019:
-

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik,
Glasbena šola Hrastnik,
Vrtec Hrastnik,
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik,
Kulturno rekreacijski center Hrastnik,
Mladinski center Hrastnik,
Zdravstveni dom Hrastnik.

Namen: Seznanitev s poročili in sprejem sklepov o porabi presežka prihodkov nad odhodki
Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o lokalni samoupravi (U.l. RS št.
94/07 – UPB, 27/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), Statut občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17).
Poročevalci: Ravnatelji oz. direktorji javnih zavodov
Predlog sklepov:
Občinski svet se je seznanil s poslovnim in finančnim poročilom javnih zavodov za leto 2019 in
sprejel naslednja sklepa:
1. Občinski svet izdaja soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let
javnemu zavodu Glasbena šola Hrastnik.
2. Občinski svet izdaja soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let
javnemu zavodu Vrtec Hrastnik.

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 HRASTNIK

Občinski svet
Telefon: 03 56 54-350
Fax: 03 56-54-369
www.hrastnik.si
email:
obcina.hrastnik@hrastnik.si

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 – UPB2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 19. člena Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02- ZJF-C, 114/06-ZUE), 39. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Glasbena šola Hrastnik (UVZ št. 8/08, 33/09) in 18. člena Statuta Občine (UVZ št.
28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik na ___ seji dne _____ sprejel
SKLEP
o izdaji soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let
javnega zavoda Glasbena šola Hrastnik

1. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Glasbena šola Hrastnik po stanju 31.12.2019 znaša
1.387 €.
Presežek se uporabi za nakup osnovnih sredstev.
2. člen
Javni zavod mora v 30 dneh od uporabe presežka iz 2. odstavka 1. člena tega sklepa posredovati
ustanovitelju ustrezna dokazila, iz katerih bo razvidna namembnost in višina porabe sredstev.

3. člen
Ta sklep velja takoj.

Številka: 410-103/2019
Datum, _________
Župan
Marko FUNKL

Dostaviti:
1. Glasbena šola Hrastnik, Cesta 1. maja 61, 1430 Hrastnik
2. Občinski svet – tu
3. Spis tu

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 HRASTNIK

Občinski svet
Telefon: 03 56 54-350
Fax: 03 56-54-369
www.hrastnik.si
email:
obcina.hrastnik@hrastnik.si

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 – UPB2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 19. člena Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02- ZJF-C, 114/06-ZUE), 35. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Hrastnik (UVZ št. 8/08,21/10) in 18. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ št.
28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik na ___ seji dne _____ sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let
javnega zavoda Vrtec Hrastnik

1. člen

Presežek prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Vrtec Hrastnik po stanju 31.12.2019 znaša
16.305,07 €.
Presežek se nameni za investicijsko vzdrževalna dela na objektih.
2. člen
Javni zavod mora v 30 dneh od uporabe presežka iz 2. odstavka 1. člena tega sklepa posredovati
ustanovitelju ustrezna dokazila, iz katerih bo razvidna namembnost in višina porabe sredstev.
3. člen

Ta sklep velja takoj.

Številka: 410-103/2019
Datum, _________
Župan
Marko FUNKL

Dostaviti:
1. Vrtec Hrastnik, Novi Log 11a, 1430 Hrastnik
2. Občinski svet – tu
3. Spis tu

Obrazložitev:
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, morajo v
skladu s tretjim odstavkom 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), najpozneje do 28. februarja tekočega
leta predložiti županu letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami, ne pa tudi občinskemu
svetu. Ne glede na to se je župan odločil, da se s poročili seznani tudi občinski svet.
Letno poročilo mora biti pripravljeno skladno z določili Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.
23/99, 30/02- ZJF-C, 114/06-ZUE), obrazložitve oz. pojasnila pa v skladu z določili Pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske in druge pravne osebe javnega prava (Uradni
list. RS št 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16) in
Navodili o pripravi zaključnega računa državnega proračuna in občinskih proračunov ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list. RS št. 12/01, 10/06, 8/07 102/10 in spremembe).
Zavodi so v predpisanem roku dostavili vsa omenjena poročila, ki so jih posredovali tudi Agenciji
Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve.
I. Izid poslovanja javnih zavodov v letu 2019
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je pregledal poslovna in finančna poročila javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina in ugotovil, da so le ti v letu 2019 poslovali v skladu z
zastavljenimi cilji, opredeljenimi v delovnih in finančnih načrtih za leto 2019.
S presežkom prihodkov nad odhodki so v letu 2019 poslovali vsi javni zavodi in sicer: Vrtec Hrastnik
(16.305,07 €), Glasbena šola Hrastnik (1.386,78 €), Knjižnica Antona Sovreta (709,72 €), Osnovna šola
narodnega heroja Rajka Hrastnik (3.718,76€), Mladinski center Hrastnik (1.692,00 €) Kulturno
rekreacijski center Hrastnik (7.333,95 € ) in Zdravstveni dom Hrastnik (100.365,00 €)
II. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
V ustanovitvenih aktih javnih zavodov je tudi opredeljen način razpolaganja s presežki prihodkov nad
odhodki. V 17. členu Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava (Ur l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,
97/12, 100/15, 75/17) je opredeljeno, da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki najprej
porabi za pokritje presežka odhodkov iz prejšnjih let, preostanek pa se razporedi za druge namene v
skladu s predpisi. Na osnovi določil 48. člena Zakona o javnih zavodih se sme presežek prihodkov nad
odhodki zavoda uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače
določeno. To določilo je opredeljeno tudi v odlokih o ustanovitvi javnih zavodov v občini Hrastnik,
presežek pa se lahko uporabi v soglasju z ustanoviteljem.
Za uporabo ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki in izdajo soglasja sta se z vlogo obrnila
naslednja javna zavoda, katerih ustanoviteljica je občina Hrastnik in sicer:
1. Glasbena šola Hrastnik
Iz bilance stanja na dan 31.12.2019 je razvidno, da znaša nerazporejen del prihodkov nad odhodki
javnega zavoda Glasbena šola Hrastnik 1.387 €. V 39. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Glasbena šola Hrastnik (UVZ št. 8/08,33/09) je opredeljeno, da se presežek prihodkov nad odhodki
uporablja za plačila materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije v soglasju z
ustanoviteljem. Iz vloge za izdajo soglasja in sklepa sveta zavoda je razvidno, da želi Glasbena šola
Hrastnik ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.387 € nameniti za nabavo osnovnih
sredstev.

2. Vrtec Hrastnik
Iz bilance stanja na dan 31.12.2019 je razvidno, da znaša nerazporejen del prihodkov nad odhodki
javnega zavoda Vrtec Hrastnik skupaj 16.305,07 €. V 35. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Hrastnik (UVZ št. 8/08, 21/10) je opredeljeno, da se presežek prihodkov nad odhodki uporablja
za plačila materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije v soglasju z ustanoviteljem. Iz
vloge za izdajo soglasja in sklepa sveta zavoda, je razvidno, da želi Vrtec Hrastnik presežek prihodkov
nad odhodki v višini 16.305,07 € nameniti za investicijsko vzdrževalna dela na objektih.

Hrastnik, maj 2020

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Priloga:
-

Predlogi sklepov o izdaji soglasja

