----- Original Message ----From: Boža Bolčina
To: 'Katarina Ambrozic - Obcina Ajdovscina'
Sent: Wednesday, April 15, 2015 3:26 PM
Subject: RE: seja odbora

Dopolnjujemo predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodka od odhodki:

PREDLOG SKLEPA: Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 v višini 24.249 € se
razporedi za:
-

investicije v višini 20.000 €,
stroške dela v višini 4.249 €.

Obrazložitev:
Svet zavoda je predlagal, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 20.000,00 € razporedi za
investicije. Finančna sredstva potrebujemo za posodabljanje učne tehnologije, prenosne računalnike
in projektorje. Del sredstev pa se nameni za opremo in ureditev novih poslovnih prostorov Ljudske
univerze Ajdovščina. Časovni okvir je seveda odvisen od tega, kdaj se bo izpeljala investicija v nove
prostore, kar pa je odvisno od ustanovitelja, Občine Ajdovščina.
Del presežka v višini 4.249 € pa se razporedi za pokrivanje stroškov dela, če s prihodki ne bomo
zagotavljali zadostnih sredstev. Ljudska univerza Ajdovščina si je namreč še v letu 2013 zagotavljala iz
evropskih sredstev finančna sredstva za plače zaposlenih za 8 oseb. S 1. 7. 2015 nimamo več
zagotovljenih sredstev iz tega naslova, ker novi razpisi (finančna perspektiva 2014-2020) še niso
objavljeni. Ker ne vemo, kdaj lahko računamo na evropska sredstva za sofinanciranje dejavnosti, smo
del presežka namenili za pokrivanje stroškov dela za primer premostitve tega obdobja.

Občina Ajdovščina
Občinska uprava
Cesta 5. maja
5270 Ajdovščina
Zadeva: Predvidena razporeditev presežkov prihodkov nad odhodki OŠ Otlica
Kot osnovna šola z manjšim številom oddelkov imamo na voljo zelo malo sredstev in moramo z
njimi ravnati nadvse preudarno. V lanskem letu smo prvič poslovali negativno, ker nam MIZŠ ni
izplačalo vseh sredstev za odpravo prve polovice tretje četrtine nesorazmerij v plačah javnih
uslužbencev. Zato smo bili pri poslovanju v letu 2014 izredno racionalni in smo varčevali na vseh
področjih, morda kar nekoliko pretirano. Poleg tega je bila zima pri nas v primerjavi z leti prej dosti
bolj »topla« in smo za ogrevanje porabili manj sredstev. Vse to in pa vrnitev sredstev za tretjo
četrtino s strani MIZŠ je pripomoglo k temu, da smo v letu 2014 poslovali pozitivno.
Presežek teh sredstev bi porabili strogo namensko (nakup osnovnih sredstev, učil, izboljševanja
prostorskih pogojev predvsem v starejšem delu šole, ki je že kar dotrajan in bo potrebno v bližnji
prihodnosti marsikaj obnoviti).
Predvidena poraba presežka v letu 2014:
Presežek sredstev bomo namenili za:
1. Zamenjavo svetil v starejšem delu šole (okrog 2000 evrov), kar bo pripomoglo k boljši
osvetljenosti prostorov in k manjši porabi električne energije.
2. Nabava odra in praktikablov za namen prireditev (okrog 7000 evrov).
3. Nabava vsaj ene interaktivne table (naša šola nima še nobene) (okrog 2500 evrov).
4. Ureditev sistema ključavnic na šoli (okrog 3800 evrov).
5. Ostala sredstva pa za morebitno investicijsko vzdrževanje, nabave osnovnih sredstev, ali
plačilo materialnih stroškov.

Lep pozdrav.
Ravnatelj
Aleksander Popit

Številka: 450-1/2014-6
Datum: 13. 4. 2015

OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a
5270 AJDOVŠČINA

Dopolnitev predloga k porabi presežka
Spoštovani,
presežek prihodkov nad odhodki bomo na Osnovni šoli Šturje Ajdovščina porabili za nakup
računalniške in druge opreme za potrebe pouka na matični šoli in v Budanjah. Del presežka
bo ostal nerazporejen in bo tudi namenjen nakupu različne opreme.
Specifikacija:
12 računalnikov (monitorji, miške, tipkovnica, montaža)
2 prenosna računalnika
9 projektorjev (z ostalo opremo za montažo)
3 tiskalniki
Vrednost približno od 16.000,00 do 18.000,00 EUR
1 fotoaparat
1 kamera
Vrednost približno 1.000,00 EUR
Program za izdelavo urnika, vrednost približno 600,00 EUR
Ognjevarna omara-mala, vrednost približno 500,00 EUR
Oprema za novo učilnico (mize, stoli, omare), vrednost približno 3.000,00 – 4.000,00 EUR

Lepo pozdravljeni.
Lea Vidmar,
ravnateljica

Osnovna šola Šturje, Bevkova 22, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 365 38 00
fax.: 05 365 38 07

