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OBČINSKI SVET OBČINE IZOLA 
Sončno nabrežje 8 
6310 IZOLA 

Številka: 
Datum: 7.5.2019 

ZADEVA: Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki preteklih let Osnovne šole Livade 
Izola v letu 2019 

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Livade Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 17/17 - UPB) predlagamo Občinskemu 
svetu v obravnavo predlog sklepa Sveta Osnovne šole Livade Izola, sprejetega na 7. redni seji sveta 
šole z dne 23.4.2019, in sicer o porabi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 15.356,29 
EUR za investicije in nakup opreme, ki se bodo izvajale v letu 2019, in sicer za naslednje namene: 

VHP190064319 

Investicijski transferi - nakup opreme Ocenjena vrednost v EUR 
Osnovna šolska oprema 3.963,78 € 

2. Vetrolov v prizidku šole 1.344,44€ 
Zamenjava dotrajanih notranjih vrat 4.084,56€ 

4. Prispevek za plačilo projektne dokumentacije za 
urejanje šolske okolice v višini   

do 5.963,51€ 

V skupni vrednosti: 15.356,29 € 

Utemeljitev: 
1. Veliko število učencev in dotrajanost šolske opreme sta razloga za nujen dokup osnovne šolske 
opreme, predvsem stole in mize za učilnice. V letu 2019 nameravamo opremiti dve učilnici razrednega 
pouka. 
2. Postavitev vhoda, oblikovanje in lega vhoda v prizidek Osnovne šole Livade Izola so razlogi, da 
se v šoli srečujemo s težavami v zvezi z zagotavljanjem varnega prihoda učencev v šolo skozi vhodna 
vrata v prizidku. Ob močnejših sunkih vetra namreč postanejo vrata zelo nevarna, saj se sama odpirajo 
oziroma zapirajo kljub nameščenemu ustreznemu zapiralu. Zato smo pridobili predračun v zgornjem 
znesku za izgradnjo ene stene vetrolova. 
3. Zaradi dotrajanosti in uporabe čistil predvsem v sanitarijah smo načrtovali zamenjavo dotrajanih 
notranjih vrat v sanitarijah in eni učilnici. 
4. V letošnjem šolskem letu je bila na šoli ustanovljena skupina za ureditev šolske okolice, ki jo 
sestavljajo predstavniki šole, skupnosti učencev šole, staršev in ustanovitelja Občine Izola. V skupino 
je vključen tudi Inštitut InnoRenevv, ki bo pripravil idejno zasnovo in sodeloval pri oblikovanju ustreznih 
elementov. 
Zato predlagamo, da se razlika obstoječih sredstev iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let 
nameni prispevku za plačilo projektne dokumentacije za urejanje šolske okolice Osnoven šole Livade 
Izola. 

Osnovna šola Livade Izola 
Scuola elementare Livade Isola 

Livade št. 7, 6310 Izola-lsola 
tel.:05 / 662 55 60 

faks:05 / 662 55 61 
e-mail: o-livadeizola.kp@guest.arnes.si 



Sprejem sklepa nima nobenih finančnih posledic za občinski proračun, saj ima zavod sredstva v višini 

15.356,29 EUR že zagotovljena na računih preteklih presežkov prihodkov nad odhodki. 

Zahvaljujemo se vam za ugodno rešitev in vas lepo pozdravljamo, 

V vednost: 

- Danilo Markočič, župan 

- Urad za družbene dejavnosti (po E - pošti) 

Osnovna šola Livade Izola 
Scuola elementare Livade Isola 

Livade št. 7, 6310 Izola-lsola 
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Osnovna šola Livade Izola 
Scuola elementare Livade Isola 

Livade 7, 6310 Izola-lsola 
tel.:05/662 55 60 

faks:05/662 55 61 
e-pošta: tajništvo.os-livade@guest.arnes.si 

Izola, 24.4. 2019 
Štev.: 900-5/2019/2 

IZVLEČEK ZAPISNIKA 
7. redne seje sveta šole, 

ki je bila v torek, 23. 4. 2019, ob 17.30, v zbornici šole 

Prisotni člani sveta šole: 
• predstavnice šole: Gardi Peršolja, Ivica Šiško, Nataša Škof 
• predstavnica staršev: Dubravka Vabič 
• predstavnici ustanovitelja: Romina Kralj, Monika Mavsar 

Prisotni vabljeni: 
• ravnateljica, Maja Cetin 
• namestnica računovodkinje, Almira Samotorčan 

Odsotni člani sveta šole: 
• predstavnici šole: Irena Panger Viler, Jadranka Tominec 
• predstavnika staršev: Nataša Likon, Alen Vadnov 
• predstavnica ustanovitelja: Svetlana Jovanovska Zrnič 

Odsotni vabljeni: 
• sindikalna zaupnica, Janja Prelec 

Zapisničarka: Dolores Čendak Vozila 

Predlagani dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika zadnje redne seje sveta šole 
2. Sprejem Programa dela, kadrovskega in finančnega načrta za leto 2019 
3. Obravnava predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let 
4. Informacija o novih Pravilih šolske prehrane 
5. Predlogi in mnenja 

K3) Obravnava predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let 

Ga. ravnateljica je povedala, da je iz prejšnjih let še neporabljen presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 15.356,29 evrov, zato je podala predlog, da se presežek, nameni za: 

• osnovno šolsko opremo (stoli, mize) v višini 3.963,78 evrov 
• vetrolov v prizidku šole v višini 1.344,44 evrov 
• zamenjavo dotrajanih notranjih vrat v višini 4.084,56 
• prispevek za plačilo projektne dokumentacije za urejanje šolske okolice v višini 

5.963,51 evrov. 
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Osnovna šola Livade Izola 
Scuola elementare Livade Isola 

Livade 7, 6310 Izola-lsola 
tel.:05/662 55 60 

faks:05/662 55 61 
e-pošta: tajnistvo.os-livade@guest.arnes.si 

Člani sveta šole so se s predlogom strinjali, zato je bil sprejet naslednji sklep 

46. sklep 
Člani sveta šole potrjujejo porabo presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v višini 
15.356,29 evrov, in sicer za 

• nabavo osnovne šolske opreme (stoli, mize) v višini 3.963,78 evrov, 
• vetrolov v prizidku šole v višini 1.344,44 evrov, 
• zamenjavo dotrajanih notranjih vrat v višini 4.084,56 in 
• prispevek za plačilo projektne dokumentacije za urejanje šolske okolice v višini 

5.963,51 evrov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Zapisala 
Dolgres Čendak Vozila 
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