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PREDLOG SKLEPA:       Občina Dol pri Ljubljani kot ustanovitelj javnega zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri 

Ljubljani, soglaša, da se preostali presežek prihodkov nad odhodki preteklih let 

v OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, porabi v letu 2019 za zamenjavo vrat na 

razredni stopnji matične šole v Dolu in za nakup šolskega kombija za potrebe 

prevoza otrok. 
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Obrazložitev: 

Javni zavod OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, je dne 6.8.2019 Občini Dol pri Ljubljani posredoval 
predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki (v nadaljevanju: presežek) v preteklih letih, ter dne 
5.9.2019 dopolnitev predloga. 

Svet Zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, je na svoji redni seji, dne 26.3.2019, potrdil letno 
poročilo zavoda za leto 2018 in finančni načrt za leto 2019, v katerem so predlagali, da se presežek 
uporabi za investicije in za investicijska vzdrževanja in nakup osnovnih sredstev, natančneje za 
zamenjavo vrat na razredni stopnji matične šole v Dolu in za nakup šolskega kombija za potrebe 
prevoza otrok. 

OŠ je iz poslovanja v letu 2014 izkazala presežek v skupni višini 46.711,92 €, v letu 2015 v skupni višini 
46.507,57 €, v letu 2016 v skupni višini 36.462,37 €, v letu 2017  v skupni višini 29.823,92 €, v letu 2018 
pa je bil izkazan presežek v skupni višini  37.501,00 € (glej Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 
1.1. do 31.12.2018). V letu 2018 je OŠ, skladno s soglasjem občine Dol kot ustanoviteljice, porabila 
14.623,59 € presežka prej navedenih let za pleskanje učilnic avle in jedilnice ter 21.393,91 € za 
zamenjavo vrat na predmetni stopnji in upravi zgradbe v Dolu. 

19. člen Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) določa, da pravne 
osebe ugotavljajo v izidu poslovanja presežek prihodkov nad odhodki ter presežek odhodkov nad 
prihodki (primanjkljaj). Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne 
osebe, pri čemer 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. 28.a člen Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 55/17) določa, da o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju 
presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica. 

33. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra (Ur. 

l. RS, št. 55/2007), Dol pri Ljubljani, določa, da 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 s tem odlokom, uporablja zavod za plačilo materialnih 
stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljice pa tudi za 
plače. 

Za vrtec je torej zakonsko določeno, da o razporeditvi presežka določa občina ustanoviteljica, za šolo 
pa Odlok določa zgolj namen razporeditve presežka, predhodno soglasje ustanoviteljice pa je potrebno 
zgolj v kolikor se presežek uporabi za plače. OŠ Janka Modra ne izkazuje vira ustvarjenega presežka, vsi 
prihodki in odhodki se vodijo enotno in jih je smiselno porabiti za investicije v tem zavodu, ki so v korist 
vseh deležnikov. 
 
Ker pa o presežku na dejavnosti vrtca odloča občina ustanoviteljica, predlagam Občinskemu svetu, da 
sprejme sklep, s katerim soglaša, da se presežek iz preteklih let porabi v letu 2019 za zamenjavo vrat 
na razredni stopnji matične šole v Dolu in za nakup šolskega kombija za potrebe prevoza otrok. 
 
 
Priloga: 

- Dopis OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, z dne 6.8.2019 in 5.9.2019 
- Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1. do 31.12.2018 za OŠ Janka Modra, Dol pri 
Ljubljani 
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Podatki so v EUR

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani
Videm 17
1262 Dol pri Ljubljani, Videm
Matična številka: 5083354000
Šifra proračunskega uporabnika: 64912
Podskupina proračunskega uporabnika: 3.1.

Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1. do 31.12.2018

2018 2017

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 4.733.745 4.484.669

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 4.732.545 4.483.701

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

0 0

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 1.200 968

B) FINANČNI PRIHODKI 2 3

C) DRUGI PRIHODKI 1 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 4.733.748 4.484.672

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 943.124 948.530

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0

STROŠKI MATERIALA 529.509 545.191

STROŠKI STORITEV 413.615 403.339

F) STROŠKI DELA 3.746.619 3.503.055

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 3.034.632 2.820.626

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 470.974 457.061

DRUGI STROŠKI DELA 241.013 225.368

G) AMORTIZACIJA 2.256 1.785
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2018 2017

H) REZERVACIJE 0 0

J) DRUGI STROŠKI 0 0

K) FINANČNI ODHODKI 0 0

L) DRUGI ODHODKI 2.089 67

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0

N) CELOTNI ODHODKI 4.694.088 4.453.437

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 39.660 31.235

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0

Davek od dohodka pravnih oseb 2.159 1.411

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 37.501 29.824

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja

0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

164 141

Število mesecev poslovanja 12 12


