Številka: 9000-3/2021-4
Datum: 4.6.2021
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2017 in 2018 –
VRTEC MENGEŠ

PRAVNA PODLAGA:

19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C
in 114/06 - ZUE), 37. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
18/96, 7/07, 4/08 in 2/10) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

PRIPRAVLJAVEC:

Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš, Marko Kocjan,
občinska uprava

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Neža Zalokar, računovodja Vrtca Mengeš

PRILOGE:
- Predlog sklepa
- Dopis Vrtca Mengeš št. 410-0006/2020-1 z dne 14. 5. 2021
OBRAZLOŽITEV:
Vrtec Mengeš je v letu 2017 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.072,80 €, v letu
2018 pa 9.294,24 €. Vrtec Mengeš presežek ustvari iz izvajanja tržne dejavnosti (prodaja hrane in
najemnine) in iz ostanka sredstev za plače zaradi bolniških odsotnosti.
V času epidemije se je delo v vrtcu močno spremenilo. Vzgojitelji so pričeli z uporabo IKT, kar
pomeni, da se je pričelo komuniciranje s starši in otroki ter medsebojno sodelovanje na daljavo.
Kljub odprtju imajo še vedno veliko omejitev, tako, da bi strokovni delavci nujno potrebovali
računalnike pri svojem delu. Vse skupne sestanke še vedno izvajajo preko zooma, prav tako
načrtovanja. Tudi sodelovanje z zunanjimi ustanovami poteka na daljavo. Uvedli so tudi web vrtec,
kjer vsak strokovni delavec dnevno pregleduje prisotnost otrok, prav tako mora tudi vzgojitelj
vnesti pravilne podatke za kuhinjo in konec meseca zaključiti vnešeno obdobje.
Ker Vrtec Mengeš ne razpolaga z zadostnim številom računalnikov in jih nujno potrebujejo, vas
prosimo, da jim omogočite nakup 12 računalnikov iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz
let 2017 in 2018.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

Na podlagi 2. odstavka 19. člena Zakona o računovodstvu se presežek prihodkov nad odhodki
razporeja v skladu z odločitvijo ustanovitelja, zato je k navedenemu predlogu porabe presežka
potrebno soglasje Občinskega sveta Občine Mengeš.
FINANČNE POSLEDICE:
Sprejem sklepa ne bo imel finančnih posledic za proračun Občine Mengeš.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta
2017 in 2018 v Vrtcu Mengeš, v predloženem besedilu.

Franc JERIČ
župan

Pregledala: Franc Jerič, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave;

predlog sklepa
Na podlagi 2. odstavka 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in
114/06 - ZUE), 37. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 18/96, 7/07, 4/08 in 2/10) in 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), je Občinski svet Občine Mengeš na svoji ______redni
seji, dne______ sprejel

SKLEP
O PORABI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2017 IN 2018 V
VRTCU MENGEŠ

I.
Občinski svet Občine Mengeš soglaša, da se v Vrtcu Mengeš presežek prihodkov nad odhodki iz
leta 2017 in 2018, v skupni višini 10.367,04 EUR, nameni za nakup računalnikov.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
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Franc JERIČ
župan

