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PRAVNA OSNOVA:

28.a člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB 2, 25/08,
98/09-ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in 14. člen Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki
Vrtca Antona Medveda Kamnik.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem in ocena stanja:
Vrtec Antona Medveda Kamnik načrtuje, da bo v bilanci stanja izkazoval okvirno 140.000 €
nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
28. a člen Zakona o vrtcih pravi, da o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oz.
pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči
občina ustanoviteljica.
Občina Kamnik je v poletnih mesecih leta 2013 v enoti Tinkara vodila investicijo sanacije
pohodnih teras. Ob tem se je izkazalo, da je streha na tej lokaciji mestoma zelo kritična in
potrebna sanacije; občinska uprava zato predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki
vrtca iz preteklih let nameni za izvedbo:
- sanacije strehe s suhomontažnimi deli, fasade, zamenjave oken in vrat, elektro luči…
Z obnovo strehe in fasade se bo bolj ali manj v celoti zaključila začeta sanacija ene
najstarejših enot vrtca v občini (gre za prvo namensko grajeno enoto vrtca iz leta 1976).
Prav tako bi občina želela s to enoto kandidirati na razpisu za energetsko sanacijo objektov.

Po predračunih bi stroški obnove s projekti in nadzorom znašali 250.000 €.
2. Cilji in načela:
S predlaganim sklepom se izvaja ustanoviteljska pravica o razporeditvi presežka prihodkov
nad odhodki javnega zavoda.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem sklepa na proračun:
Predlagani sklep ne pomeni dodatnih posledic za proračun.
Zakon o zavodih v 48. členu navaja, da sme zavod presežek prihodkov nad odhodki
uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno.

Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- predlog sklepa

Na podlagi 28.a člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB 2, 25/08, 98/09ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na ….. seji dne ……..… sprejel
naslednji
SKLEP
O RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI VRTCA ANTONA
MEDVEDA KAMNIK

1. člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 100.000 € se nameni za sanacijo
enote Tinkara. Razlika ostane nerazporejena.
2. člen
Ta sklep prične veljati s sprejetjem na Občinskem svetu Občine Kamnik.
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