OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) in 19. člena
Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99 in št. 30/02) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na svoji 27. redni seji, dne 18.4.2013, sprejel naslednji

SKLEP

Osnovni šoli Dobravlje se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot
je predlagan in specificiran v sklepu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.

Številka: 41032-12/2011
Datum: 18.4.2013

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK

SKLEP PREJME:
- Osnovna šola Dobravlje
- Arhiv, tu
PRILOGA:
- Sklep o porabi presežka

OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE
Dobravlje 1
5263 Dobravlje

Datum: 27. 2. 2013

ZADEVA: PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA
IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2012 IN IZ
PRETEKLIH LET

Na Osnovni šoli Dobravlje je vzpostavljeno redno spremljanje in nadzor uresničevanja
finančnega načrta ter namenske rabe sredstev. Prizadevamo si za pozitiven posloven izid ob
koncu leta, nemogoče pa je natančno predvideti koliko presežka bo nastalo, saj se nam je že
dvakrat zgodilo, da smo konec meseca oktobra ali novembra od Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport prejeli sredstva, za katere je bilo ob začetku šolskega leta
napovedano, da jih ne bo. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 znaša 8.185,56 EUR,
iz preteklih let ostaja 42.314,60 EUR, skupaj torej 50.500,16 EUR.
Na šoli obstajajo številne potrebe, ki se nanašajo na delovanje šole, zato predlagamo, da se
presežek uporabi za spodaj našteto opremo oziroma investicije.
1. Popravilo strehe športne dvorane v Dobravljah
Občinski svet Občine Ajdovščina je že lansko leto Osnovni šoli Dobravlje podal soglasje k
predlogu razporeditve presežka prihodkov nad odhodki pod pogojem, da se del sredstev
porabi za investicijsko vzdrževanje, natančneje za popravilo strehe športne dvorane v
Dobravljah. Šola se trenutno s pomočjo zaposlenih na Občini Ajdovščina odloča med dvema
ponudbama:
- Ponudba št. 1 predvideva sanacijo strehe v znesku 16.824, 40 brez DDV (20.189,28 z
DDV). Ponudba obsega zamenjavo strešnih kupol z novimi svetlobniki v strehi iz
polikarbonata z vsemi potrebnimi deli.
- Ponudba št. 2 predvideva odstranitev kupol in montažo kritine kot je obstoječi tip
TRIMO z vsemi potrebnimi deli. Ta investicija je dražja in znaša 29.689,20 EUR brez
DDV (35.627,04 EUR z DDV), za kar bi bilo potrebno izvesti postopek javnega
naročila.
Želimo, da bi bila odločitev strokovna, rešitev pa trajna ne glede na stroške. V primeru, da se
odločimo za dražjo ponudbo, upamo, da bomo del sredstev prejeli tudi od Občine Ajdovščina,
saj želimo del presežka porabiti tudi za izboljšave pogojev dela na šoli.

2. Nabavo računalnikov in opreme za vzpostavitev e- redovalnice
Na šoli želimo z novim šolskim letom vzpostaviti e-redovalnico, zato pa bomo potrebovali
nekaj novih računalnikov za opremo razredov in programsko opremo. Oprema vseh učilnic z

računalniki je že dolgo naš cilj, saj je organizacija in izvedba pouka vedno bolj odvisna od
uporabe IKT tehnologije (e- gradiva, e-učbeniki).
3. Druga oprema
-

-

Stroj za odstranjevanje premazov: na šoli nujno potrebujemo nov stroj za
odstranjevanje premazov. Najem stroja se ne izplača, saj je površina za čiščenje velika,
stroški nabave stroja pa se gibljejo od 1000,00 do 1500,00 EUR.
Grafična preša: za izvedbo likovnega pouka potrebujemo novo grafično prešo
(predvideni stroški: do 1.500,00 EUR), stara je dotrajana in je z njo težko delati.

4. Del sredstev ostane nerazporejen
Predlagamo, da del sredstev ostane nerazporejen in se ga porabi za nujne nepredvidene
izdatke. Želimo tudi, da del sredstev ostane na računu in se ga varčuje za nakup novega
službenega vozila v bližnji prihodnosti.

Ravnateljica
Mirjam Kalin

