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, 30/02 in 114/06) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na svoji 6. redni seji dne 21.4.2015 sprejel naslednji

SKLEP
Osnovni šoli Dobravlje se podaja soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki kot
je predlagano in specificirano v predlogu o porabi presežka, ki je priloga tega sklepa.
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PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA –
PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI 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 kakšen bo le-ta, saj se vedno pogosteje
dogaja, da prejmemo navodila od Ministrstva za finance ali Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, ki nam nalagajo, da sredstva porabimo za točno določen namen. V letu 2014
šola nepričakovano izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz dveh razlogov:
- povračilo sredstev za izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij v celoti,
- prihranek pri materialnih stroških zaradi prenove podružnice Skrilje.
Zaradi tega načrtujemo, da bomo večino opreme in investicijskih vzdrževanj, ki smo jih
predvideli v nrp-jih v letu 2015 in 2016 lahko krili iz sredstev presežka prihodkov nad
odhodki. Ta vključujejo:
a) opremo
- nabava službenega avtomobila
- potrebna oprema za podružnico Skrilje (garderobe, omare, INOX pulti za kuhinjo …)
- goli za zunanje igrišče v Dobravljah
- senčila za učilnice na podružnici Črniče
- nakup skenerja za tajništvo
- nabava računalnikov za Dobravlje, PŠ Skrilje in PŠ Vipavski Križ
- klimatska naprava za učilnico v Dobravljah
- nakup 3 D FULL HD DLP projektorja
b) investicijsko vzdrževanje
- zamenjava PVC plošč v Dobravljah
- brušenje in lakiranje parketa v Vipavskem Križu
c) del sredstev želimo pustiti za nujne nepredvidene stroške do katerih pride zaradi
nepričakovanih okvar.
V upanju na odobritev našega predloga se vam že vnaprej zahvaljujemo in vas lepo
pozdravljamo.
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