OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18)
in 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99, 30/02 in 114/06) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne 11.4.2019 sprejel naslednji

SKLEP
Osnovni šoli Dobravlje se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz
leta 2018 in preteklih let, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.
Številka: 41032- 9/2017
Datum: 11.4.2019

Župan
Tadej Beočanin

ZADEVA: PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA –
PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2018 IN IZ PRETEKLIH LET
Na Osnovni šoli Dobravlje je vzpostavljeno redno spremljanje in nadzor uresničevanja finančnega
načrta ter namenske rabe sredstev. Prizadevamo si za pozitivni poslovni izid ob koncu leta, nemogoče
pa je natančno predvideti kakšen bo le-ta, ker obseg prihodkov in odhodkov presega dva milijona €.
Nekateri računi za preteklo leto prihajajo še v januarju in tudi februarju. Šola potrebuje nekaj denarja
na računu, saj lahko kadarkoli pride do nepredvidenih izdatkov.
1. Skupni presežek po odbitku davka od odhodkov pravnih oseb je v letu 2018 znašal 44.192,88
€, od tega 39.453,05 € na javni službi, 4.739,83 € pa na tržni dejavnosti.
a) Predlagamo, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 iz javne službe porabi za:
nabavo opreme
 izdelava brezžičnega omrežja v sklopu projekta ARNES SIO 2020 (6.017,38 €)
 tri klimatske naprave (PŠ Črniče, PŠ Skrilje, matična šola Dobravlje, predviden strošek
5.500,00)
 plinska peč za telovadnico, stara je dotrajana (2.500,00 €)
 dva bojlerja, eden za Dobravlje, eden za Vip. Križ, oba sta dotrajana (skupaj predvideno
1.600,00 €)
 nabava čistilnega stroja za Dom krajanov Črniče (predvideno in odobreno že v sklopu Letnega
poročila za leto 2017, vendar neizvedeno, ker so se pojavili drugi nepredvideni stroški
(5.000,00 €)
 dva reflektorja s stojali za telovadnico za potrebe šolskih prireditev (1.354,20 €)
 mala prožna ponjava za pouk športa (800,00)
 projektor ali televizor LED za opremo učilnice za filmsko vzgojo (1.000,00 €)
 teleobjektiv za obstoječi fotoaparat za panoramsko fotografijo (krožek fotografija) (400,00 €)
 server (računovodstvo potrebuje ločen server)
 računalniški program za evidentiranje prevzema obrokov
 nepredvideni stroški za potrebe pouka in drugega nujnega dela
b) Iz tržne dejavnosti se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 porabi za:
 prenovo kuhinje na podružnični šoli Črniče, ki bo predvidoma potekala v letu 2020
Opomba: znesek presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti iz leta 2018 je osnova za izračun
dovoljenega obsega sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu. Sredstva se dejansko izplačujejo iz tekočih sredstev. Glede na obstoječa sredstva predlagamo, da
se delavcem v administrativno računovodski službi izplača delovno uspešnost v maksimalnem znesku.
Navedeno je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnikom o določitvi obsega
sredstev za delovno uspešnost z naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja
izobraževanja znanosti in športa in Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje in blaga in storitev
na trgu).

2. Skupni presežek iz preteklih let znaša 7.615,08 €, od tega 4.631,77 € iz javne službe in 2.983,31
iz tržne dejavnosti.
a) Predlagamo, da se presežek iz preteklih let iz javne službe porabi za
 prenovo kuhinje na podružnični šoli Črniče, ki bo predvidoma potekala v letu 2020

b) Presežek iz preteklih let iz tržne dejavnosti pa se porabi za:
 prenovo kuhinje na podružnični šoli Črniče, ki bo predvidoma potekala v letu 2020

Mirjam Kalin,
ravnateljica

