OŠ Toneta Šraja Aljoše

Svet šole
Nova vas, 09. 06. 2016

ZAPISNIK
1. korespondenčne seje sveta šole. Predlog sklepa s priloženimi glasovnicami ter gradivo:
Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2016 okvirno pojasnilo k finančnemu načrtu,
je bilo poslano vsem članom sveta šole v glasovanje po elektronski pošti dne 25. 05. 2016 s
prošnjo, da izpolnjeno glasovnico vrnejo do 05. 06. 2016.
Dnevni red:
1. Potrditev finančnega načrta po načelu denarnega toka za leto 2016 v predlagani obliki.

REZULTAT GLASOVANJA:
Vrnjene glasovnice: 10 veljavnih, 0 neveljavnih, skupno 11 možnih.
Glasovnice, ki potrjujejo predlog sklepa: 10 glasovnic (so sestavni del zapisnika).

Ad 1.
Finančni načrt po denarnem toku za leto 2016, Okvirno pojasnilo k finančnemu načrtu in
glasovnico so člani sveta šole prejeli po e-mailu 25. 05. 2016.
Gradiva sta sestavni del zapisnika.
Finančni načrt po načelu poslovnega dogodka za leto 2016 in kadrovski načrt 2016 sta bila
potrjena na 11. seji sveta šole dne 25. 02. 2016.
1. Finančni načrt 2016 po načelu denarnega toka
Izhodišče MIZŠ:
Dne 29. 03. 2016 smo od Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ, št. dopisa:
406-34/2016) prejeli »Sklep o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2016 do vključno 05. 09.
2016«).
Po tem sklepu nam MIZŠ zagotavlja sredstva do 05. 09. 2016 znesku 462.566,98 eur
(448.937,80 eur za stroške dela, 13.629,18 eur za programske mat.stroške), tako da smo
sredstva po navodilu MIZŠ preračunali sorazmerno na vse leto 2016, kar predstavlja
616.755,97 eur, od tega:
- 598.583,73 eur za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, sindikalni zaupnik,
premije za kolektivno dodatno pok. zav., interesne dejavnosti, dodatna str. pomoč
učencem za učno pomoč, spremstvo ekskurzij, prevoz in prehrana zaposlenih, regres
za letni dopust, jubilejne, solidarnostne pomoči in odpravnine) in
- 18.172,24 eur za programske materialne stroške (materialne stroške, izobraževanje
delavcev, dodatki za ekskurzije spremljevalcev, ekskurzije učenci, nabava učil,
zdravstveni pregledi delavcev, sofinanciranje šole v naravi).

54. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14,13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) ter zaradi izvrševanja
81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07
Na podlagi informacije Ministrstva za izobraževanje znanost in šport z dne 11.02.2015 v
povezavi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za
leti 2014 in 2015 (Ur.ll. št. 95/14 z dne 29.12.2014) 49. člen določa, da predstojniki
neposrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov (občine) posredujejo
posrednim pror.uporabnikom (šole) iz svoje pristojnosti izhodišča za pripravo finančnih
načrtov po sprejemu proračuna občine za leto 2016.
Izhodišča Občine Bloke so:
- Pogodba št. 26/16 z dne 15.03.2016 o sofinanciranju dejavnosti v letu 2016 (37.500
eur za amortizacijo in materialne stroške; 4.000 eur za prevoze učencev)
- Postavka iz proračuna občine Bloke za dejavnost vrtca v letu 2016 (210.000 eur za
plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev; 20.000 eur za tekoče
transfere v vrtcu)
Finančni načrt za leto 2016 po načelu denarnega toka smo prilagodili izhodiščem MIZŠ in
Občine Bloke. Skupni znesek prihodkov po sklepu MIZŠ za leto 2016 je 616.756 eur, vpisan
v kolono 4: »Finančni načrt 2016 – vir: sklep MIZŠ« v vrstico »7400«.
V kolono 5: »Finančni načrt 2016 – OSTALO« v vrstico »7400« vpišemo sredstva v znesku
30.000 eur, ki niso vključena v ta sklep: za OŠ Nova vas ta sredstva predstavljajo:
- subvencionirana plačila staršem za varstvo otrok v vrtcu za
drugega (70 %) in tretjega (100 %) otroka
13.000,00
- subvencionirana plačila staršem za učence v šoli za malice in kosila
15.600,00
- subvencije za šolo v naravi
1.400,00
Skupaj:
30.000,00

SKLEP:
Potrdi se Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2016 v predlagani obliki.

Zapisnikar
Valerija Jerič

Predsednik sveta šole
Andreja Mestek

