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 Otlica 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- 11/2017
Datum: 11.4.2019

Župan
Tadej Beočanin

4. Sklep o porabi presežka iz leta 2018
V letu 2018 je Javni zavod Osnovna šola Otlica posloval s pozitivnim izidom v višini 6072,99
evrov.
Svet zavoda Osnova šola Otlica je po predhodni uskladitvi z ustanoviteljem, občino Ajdovščina, na
2. seji, dne 21. 2. 2019, sprejel sklep o razporeditvi presežka iz let 2017 in 2018.
Sklep številka 4:
Svet zavoda Osnovna šola Otlica sprejme letno poročilo za leto 2018 in razporeditev
ugotovljenega poslovnega izida – presežka prihodkov nad odhodki iz let 2017 in 2018 v skupni
višini 8274,59 EUR za:
nakup oblek za folklorno skupino, pralnega stroja, ognjevarne omare, vzpostavitev
brezžičnega omrežja v okviru projekta SIO 2020 v letu 2019 ali letu 2020, za zunanjo revizijo
in stroške ob 150 letnici šolstva na Gori.
Svet zavoda Osnovna šola Otlica je soglasno sprejel sklep številka 4.
Presežek sredstev iz leta 2018 je ustvarjen iz javne in tržne dejavnosti.

Podroben predlog
Za leto 2019 ne načrtujemo investicij.
V primeru, da nam bo ustanovitelj namenil sredstva, bomo ureditev ploščadi pred šolo izvedli v letu
2020.

Neporabljena sredstva iz poslovnega leta 2017 v višini 2201,60 EUR nameravamo v letu 2019
porabiti v skladu s sklepom Občine Ajdovščina:
1. Nakup oblek za folklorno skupino.
2. Nakup novega pralnega stroja (po potrebi).
3. Nakup ognjevarne omare.
4. Stroške ob 150 letnici šolstva na Gori.

Sredstva iz poslovnega izida iz leta 2018 nameravamo porabiti:
1. Vzpostavitev brezžičnega omrežja v okviru projekta SIO 2020 v letu 2019 ali 2020
(2138,58 EUR).
2. Zunanja revizija (2400 EUR).
3. Stroške ob 150 letnici šolstva na Gori (1534,41 EUR).

