OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12 in 85/15) in 19. člena
Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na svoji 15. redni seji dne 21.4.2016 sprejel naslednji

SKLEP

Osnovni šoli Dobravlje se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz
leta 2015 in iz preteklih let kot je predlagano in specificirano v predlogu o porabi presežka, ki
je priloga tega sklepa.

Številka: 41032- 10/2014
Datum: 21.4.2016

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN

Svet zavoda OSNOVNE ŠOLE DOBRAVLJE
Dobravlje 1
5263 Dobravlje
Datum: 2. 3. 2016
SKLEP
O SPREJETJU PREDLOGA RAZPOREDITVE
UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA
PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ PRETEKLIH LET
Na seji sveta zavoda dne 2. 3. 2016, je bil sprejet sklep, da se potrdi predlog ravnateljice za
razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Skupaj znaša presežek iz
preteklih let 76.530,28 EUR, od tega 15.431,15 EUR iz leta 2015. V letu 2015 je presežek na
javni službi znašal 981,40 EUR in na tržni dejavnosti pa 14.449,75. Šola bo sredstva namenila
za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje kot je razvidno v spodaj navedenih točkah.
Osnovna šola Dobravlje bo presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 porabila oz.
namenila za:
a) opremo
− nabava parno-konvekcijske peči (20.435,81 EUR)
− nabava računalnikov (3.050,00 EUR)
− nabava garderobnih omaric za dečke (8.168,83 EUR)
− tri klimatske naprave (učilnica biologije, učilnica 5. razreda v Dobravljah in PŠ
Črniče) (3.639,51 EUR)
− nabava kosilnice za travo (877,00 EUR)
b) investicijsko vzdrževanje
− brušenje in lakiranje parketa na podružnici Vipavski Križ (iz sredstev za vzdrževanje,
iz presežka le v primeru, da tekoče sredstva ne bodo zadoščala)
− železna vrata pred podružnico Skrilje (3.000,00 EUR)
c) del sredstev bo šola namenila za nujne nepredvidene stroške do katerih pride zaradi
nepričakovanih okvar opreme ali nujnih vzdrževalnih del.
d) kritje stroškov za izvajanje projekta Zdrav življenjski slog za januar in februar 2016, v
primeru, da šola ne bi bila ponovno izbrana na razpisu.
e) dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu želi šola izplačati delavcem v administrativno računovodski službi (v skladu z
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilniku o določitvi obsega sredstev za delovno
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja
izobraževanja, znanosti in športa in Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu) (7.225,00 EUR bruto bruto)
f) V letu 2015 je že bilo podano soglasje k porabi presežka iz preteklih let za nabavo
službenega vozila in izdelavo in montažo senčil za podružnici Črniče in Skrilje. Nov službeni
avtomobil je šola naročila v letu 2015, vendar bo dobava zaradi novega modela v letu 2016.
Prav tako so bila naročena dela za izdelavo in montažo senčil že v letu 2016, vendar se je to
zaradi razlogov na strani izvajalca izvršilo januarja 2016.
(avtomobil 21.000,00 EUR, senčila 4.659,64 EUR)
Predsednica sveta zavoda Osnovne šole Dobravlje
Ana Čelik Čibej

