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1.1 KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA  

Zavod OŠ Miren opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost kot javno službo, katere trajno in 

nemoteno opravljanje je v javnem interesu, in jo zagotavlja Občina Miren - Kostanjevica. 

Javni zavod Osnovno šolo Miren je ustanovila Občina Miren - Kostanjevica z ustanovitvenim 

aktom št. 28/97 z dne 11. 3. 1998; na delovanje sta vplivala tudi sprememba Odloka o 

ustanovitvi Ur. l. RS št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008 ter Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren Ur. l. RS št. 

76/2009 z dne 30. 9. 2009, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren Ur. l. RS št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016. 

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja od 1. do 9. 

razreda obvezne osnovne šole ter dejavnosti vrtcev za šolski okoliš določen v Odloku o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren. 

V okviru zavoda sta organizirani tudi podružnični šoli, ki imata sedež v Biljah in v Kostanjevici 

na Krasu, ter enote vrtca za izvajanje  predšolske vzgoje, in sicer v Mirnu, Biljah, Kostanjevici 

na Krasu in Opatjem selu. Šolski okoliš zajema kraje: Miren, Orehovlje, Bilje, Lipa, Temnica, 

Novelo, Vojščica, Sela, Korita, Hudi Log, Kostanjevica, Opatje selo, Lokvica in Novo vas. 

Zavod opravlja naloge, ki so predpisane v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 in spremembe), Zakonu o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 

81/06 in spremembe) in Zakonu o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05 in spremembe). 

1.2 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB 

Zavod vodi ravnatelj in drugi organi predpisani z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja.  

V zavodu so oblikovani in redno delujejo naslednji strokovni in drugi organi, ki jih zahteva (ali 

dovoljuje) zakonodaja: 

 svet zavoda, ki ga sestavlja pet predstavnikov zaposlenih, trije predstavniki staršev in 

trije predstavniki ustanovitelja. Predsednik sveta zavoda je Sebastjan Mozetič; 

 učiteljski in vzgojiteljski zbor zavoda, katerih delo vodi v. d. ravnatelj Bogomir Nemec; 

 pomočnica ravnatelja za šolo Ksenija Korče 

 pomočnica ravnatelja za vrtec, Jerica Medvešček Vukoje od 1. 9. 2016 do 24. 7. 2017, 

od 22. 8. 2017 to delo opravlja Metka Vilman 

 svet staršev šole in vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki staršev oddelčnih skupnosti šole 

in vrtca; predseduje mu Šalini Mozetič Goljevšček 

 strokovni aktivi učiteljev in aktivi strokovnih delavk vrtca, ki jih vodijo vodje aktivov; 



Osnovna šola Miren, letno poročilo 2017 

 

 

Stran 6  

 kolegij, ki je posvetovalni organ. Sestavljajo ga vodstvo zavoda in vodje enot ter ostali 

zaposleni, ki se vključujejo po potrebi. 

1.3 KONEC ŠOLSKEGA LETA 2016/17 

V šolskem letu 2016/2017 je OŠ Miren zaključilo 318 učencev razporejenih v 21 oddelkov 

rednega pouka; od tega je na matični šoli 11 oddelkov, na Podružnični osnovni šoli 

Kostanjevica na Krasu 5 in na Podružnični osnovni šoli Bilje 4 oddelki. 

V Mirnu je bilo 2,1 oddelka (52,5 ur) podaljšanega bivanja, v Podružnični osnovni šoli Bilje 1,96 

oddelka (49 ur) in na Podružnični osnovni šoli Kostanjevica na Krasu 2,04 oddelka (51 ur), 

skupaj 6,1 (152,5 ur) oddelka podaljšanega bivanja.  

V vrtcih je bilo v šolskem letu 2016/2017 11 oddelkov, ki jih je obiskovalo 191 otrok, kar 

predstavljala  99 % zasedenost nudenih mest. Enota Bilje je imela 3 oddelke, v katere je bilo 

vključenih 52 otrok, enota Miren 4 oddelke, v katere je bilo vključenih 76 otrok; v enoti Opatje 

selo je bil 1 oddelek s 19 otroki in v enoti Kostanjevica na Krasu, v kateri so bili 3 oddelki z 44 

otroki. 

1.4 ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 2017  

Na OŠ Miren imamo v šolskem letu 2017/18 21 oddelkov, in sicer na matični šoli 11 oddelkov, 

na Podružnični OŠ Kostanjevica na Krasu 5 oddelkov in na Podružnični OŠ Bilje 5 oddelek. 

Šolo obiskuje 340 učencev, kar je za 22 učencev več kot lani. 

V podaljšano bivanje je vključenih 207 učencev, kar predstavlja 95 % vseh učencev razredne 

stopnje, zato imamo na začetku vsakega novega šolskega leta velike težave pri razporejanju 

učencev v oddelke, ki jih lahko oblikujemo na osnovi odobrenih ur. Podaljšano bivanje v Mirnu 

obiskuje 71 učencev, na Podružnični OŠ Bilje 62, na Podružnični OŠ  Kostanjevici na Krasu 

74 učencev.  

V vrtcih je bilo v šolskem letu 2017/2018 11 oddelkov, ki jih je obiskovalo 174 otrok, kar 

predstavljala 90 % zasedenost nudenih mest. Enota Bilje je imela 3 oddelke, v katere je bilo 

vključenih 52 otrok, enota Miren 4 oddelke, v katere je bilo vključenih 68 otrok; v enoti Opatje 

selo je bil 1 oddelek s 17 otroki in v enoti Kostanjevica na Krasu, v kateri so bili 3 oddelki z 37 

otroki. 

1.5 KADROVSKO NAČRTOVANJE 2017 

Tudi v letu 2017 je bilo potrebno kadrovsko načrtovanje prilagajati skozi celo koledarsko leto. 

V kadrovski načrt je obsegal 87 delovnih mest. Sicer so vsa delovna mesta v šoli in vrtcu 

sistemizirana na osnovi veljavnih normativov in standardov brez specifik.   
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1.6 REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  

Naša osnovna naloga je realizacija Letnega delovnega načrta. Realizirali smo vse prednostne 

naloge zapisane v Letnem delovnem načrtu 2016/17 in sorazmerni del za šolsko leto 2017/18. 

Realizirani so bili vsi dnevi dejavnosti in šole v naravi. 

Šola v naravi v šolskem letu 2017/2018: 

 Za 5. razrede  smo od 4. do 8. septembra 2017, izvedli poletno plavalno šolo na 

Debelem rtiču. Udeležilo se jo je 40 od 40 učencev. Cena z upoštevanjem sofinanciranja 

MIZŠ na učenca je  bila 72,16 €.  

 Za 7. razreda smo od 2. 10 – 6. 10. 2017, izvedli naravoslovno šolo v naravi v CŠOD 

Spuhlje. Udeležili so se vsi učenci iz 7. a in 7. b razreda, to je 45 učencev. Cena na 

učenca je bila 110,18 €. 

 Za 3. razred Podružnične OŠ Kostanjevica na Krasu je bila na željo staršev organizirana 

naravoslovna šola v naravi  od 20. 11. – 24. 11. 2017 v CŠOD Cerkno. Udeležilo se je 

vseh 21 učencev. Cena na učenca je bila 89,95 €. 

 Za 4. razred Podružnične OŠ Kostanjevica na Krasu je bila na željo staršev organizirana 

naravoslovna šola v naravi  od 20. 11. – 24. 11. 2017 v CŠOD Livške ravne. Cena na 

učenca je bila 85,49 €. 

V šolskem letu 2016/17 smo imeli dve skupini neobveznih izbirnih predmetov tujega jezika. Na 

Podružnični OŠ  Bilje in Podružnični OŠ Kostanjevica na Krasu . 

V tretji triadi smo v šolskem letu 2016/17 imeli 10 skupin obveznih izbirnih predmetov. Učenec 

lahko izbere 2 uri izbirnih predmetov tedensko – izjemoma, v soglasju s starši, lahko izbere še 

en izbirni predmet. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo, je lahko v celoti ali delno oproščen 

obiskovanja izbirnih predmetov.  

Neobvezni izbirni predmeti se v šolskem letu 2017/2018 izvajajo: 

 na Podružnični osnovni šoli Kostanjevica na Krasu – v 1. razredu tuj jezik angleščina, 

v 4 in petem razredu italijanski jezik 

 na Podružnični osnovni šoli Bilje v 4. in 5. razredu tuj jezik italijanščina 

 na OŠ Miren v 4., 5. in 6. razredu tuj jezik italijanščina. 

Novost v letu 2017/2018 je dve uri tedensko tujega jezika angleščine v tretjem razredu, kar pomeni 

šesturna povečana sistemizacija za učitelje tujega jezika angleščine. 

V tretji triadi imamo v šolskem letu 2017/18 12 skupin izbirnih predmetov. 

Trenutno ima 16 učencev status učenca perspektivnega športnika ali kulturnika, 6 učencev pa 

zaradi obiskovanja glasbene šole uveljavlja oprostitev ene ali obeh ur izbirnih predmetov. 
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V šolskem letu 2016/2017 smo realizirali sledeče projekte: Eko šola (Eko zavest, Eko bralna 

značka, Zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš), Samoevalvacija in akcijski načrt, Unesco šola, 

Festival labirint,  Zdrava šola, Pedagoška akcija za leto 2016, Shema šolskega sadja in 

zelenjave in Teden kulturne dediščine. 

V letošnjem šolskem letu 2017/2018 nadaljujemo z lanskimi projekti, katerim smo dodali še 

dva nova projekta Povezava zavoda v regiji in Vikend bivanja v naravi. 

1.7 VRTCI OŠ MIREN 2017 

V vrtcu vsakoletno načrtujemo v okviru letnega delovnega načrta prednostne naloge in 

obogatitvene dejavnosti  vrtca in oddelkov.  V letu 2017 smo sledili prednostnim nalogam, ki 

smo si jih zadali z letnim delovnim načrtom na začetku šolskega leta 2016/2017. Prednostne 

naloge, ki smo jih tekom leta skušali vpeljati v naše delo in življenje vrtca so bile: 

SAMOEVALVACIJA na temo Razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike, NA OTROKA 

OSREDOTOČENA METODOLOGIJA in PROFESIONALNI RAZVOJ, E – ASISTENT V 

VRTCIH in EKO VRTEC. Projekti v katere smo vključeni v sklopu Eko vrtca so: Zeleni 

nahrbtnik, Varno s soncem, zbiranje odpadkov, Tradicionalni slovenski zajtrk ter izvedli smo 

tudi EKO delavnice s starimi starši. Projekti, ki jih izvajamo tekom celotnega šolskega leta so 

projekt Mali sonček in opismenjevalni projekt Bralna značka. 

Poleg rednega programa v vrtcu nudimo otrokom obogatitveni program dejavnosti. Med te 

dejavnosti sodijo: skrb za zdrave zobe, nastopi  Glasbene mladine po vrtcih (3 nastopi), nastopi 

E - HIŠE eksperimentov (3 nastopi), nastopi dijakinj iz srednje šole Veno Pilon (1 nastop), 

plavalni tečaj, tečaj varnega rolanja, bivanje v naravi CŠOD  in zimovanje, ki pa je odpadlo 

zaradi nizke prijave otrok. 

Ravno tako smo v začetku šolskega 2017/2018 načrtovali prednostne naloge in obogatitvene 

dejavnosti za leto 2017, ki potekajo celo šolsko leto. V začetku šolskega leta 2017/2018 smo 

v tednu otroka organizirali najrazličnejše oblike sodelovanja z bližnjo in širšo okolico na temo 

Povabimo sonce v šolo. V oktobru smo organizirali Mini olimpijado v Opatjem selu in se tako 

vsi skupaj s starši gibali v naravi. Slavili smo Tradicionalni slovenski zajtrk v novembru. V 

decembru so otroci iz vrtca Miren nastopali na Božičnem sejmu v Mirnu. V prazničnem mesecu 

smo priklicali Dedka Mraza, da nas je obiskal in obdaroval po vseh enotah ter pri tem povabili 

tudi zunanje otroke, ki ne obiskujejo vrtca, za kar je poskrbela občina Miren –Kostanjevica.  

Otroci iz vrtca Opatje selo redno sodelujejo s krajevno skupnostjo Opatje selo in nastopajo na 

raznih prireditvah. Z navedenimi dejavnostmi bogatimo naš program vzgojnega dela v vrtcih 

Miren. 

1.8 UČITELJSKI IN VZGOJITELJSKI ZBOR 

Strokovni delavci šole in vrtca se sestajajo na rednih pedagoških konferencah in sejah 

zaposlenih po enotah, kjer obravnavamo različne pedagoške, vzgojne in organizacijske 
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probleme skupne vsem enotam ali specifike posameznih delokrogov. Kolegij kot strokovni 

organ se je sestal na osmih sejah in obravnaval koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, 

pedagoške zadeve, zadeve vodenja in poslovanja ter realizacijo Letnega delovnega načrta. V 

šolskem letu 2016/2017 je bilo opravljenih 24 ur spremljanja pouka in drugih oblik dejavnosti v 

šoli. V šolskem letu 2016/2017 do konca decembra 2016 je bilo opravljenih 14 ur hospitacij. 

V vrtcu se mesečno spremlja otroke po oddelkih; kjer so otroci s posebnimi potrebami, pa je 

spremljanje tedensko. 

Realizacija ur pouka je bila na OŠ Miren 100,92 %, Podružnični OŠ Bilje 99,95% in na 

Podružnični OŠ Kostanjevica na Krasu 99,95%. V celoti smo izvedli planiran obseg 

dopolnilnega in dodatnega pouka, razrednih ur in dni dejavnosti. 

Trenutno imamo 9 učencev z odločbo o usmeritvi s skupno 23 urami dodatne strokovne in 

učne pomoči na teden in enim začasnim spremljevalcem. To so otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, z govorno jezikovnimi motnjami ter dolgotrajno bolni otroci. Učno 

pomoč izvajajo naši učitelji, strokovno pomoč pa šolska svetovalna služba in zunanji izvajalki 

(specialna pedagoginja in logopedinja) v okviru mobilne službe. Dodatna strokovna pomoč se 

izvaja v času pouka oz. po programu, ki ga je za posameznega otroka pripravila strokovna 

komisija. Z individualiziranim programom so seznanjeni tudi starši in se ga med šolskim letom 

evalvira in dopolnjuje, če je potrebno.  

Nadaljuje se pouk za potrebe obeh učencev tujcev v 2. in 5.r. v Mirnu v določenem obsegu 30 

ur. 

Individualizirane programe dela imajo tudi identificirani nadarjeni učenci. Z njimi delamo po 

programu, kot smo ga zastavili že pred leti, poudarki pa so na izkustvenem učenju. Trenutno 

imamo od 5. do 9. razreda 25 takšnih učencev.  

1.9 UČNI USPEH  

Ob koncu šolskega leta 2016/2017 so bili trije učenci negativni. Dva iz devetega razreda, en 

učenec pa iz petega razreda, ki pa je razred ponavljal. V prvem roku sta oba učenca iz 

devetega razreda uspešno opravila popravne izpite. Tako je bil lanski končni učni uspeh 99 %. 

Dosežki naših učencev na NPZ so bili tokrat za šestošolce nekoliko nižji, medtem ko so bili 

dosežki devetošolcev nekoliko višji. Člani strokovnih aktivov za matematiko, slovenščino in 

angleščino in učitelj športa so vsak za svoj predmet izdelali analizo dosežkov učencev OŠ 

Miren na NPZ-ju. Na osnovi analize so oblikovali predloge za nadaljnje delo in izboljšave v 

prihodnjih šolskih letih. Analize so sestavni del Izvedbenega načrta za NPZ na OŠ Miren. Nad 

povprečjem so bili devetošolci pri vseh treh predmetih in sicer pri slovenščini, matematiki in 

športu, dosežki šestošolcev pa so bili pri vseh predmetih pod povprečjem. Ugotovitve analize 

NPZ bomo upoštevali pri nadaljnjem delu in posvečali več pozornosti učnim ciljem, ki so jih 
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učenci na NPZ nekoliko slabše dosegli. Vsebinam, pri katerih se je pokazala vrzel, bomo tudi 

v prihodnjem šolskem letu posvetili še več pozornosti. 

1.10 VZGOJNO DELO  

Strokovni delavci šole se strinjajo, da je bilo v šolskem letu 2015/2016 veliko kršenja Pravil 

šolskega reda, česar v šolskem letu 2016/2017 nismo zaznali. Prav zato je zelo dobro 

poskrbljeno za varnost udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu. Ugotovili smo, da 

učitelji najpogosteje uporabljajo ustno opozorilo in povečan nadzor nad učencem, pogovor po 

pouku, pogovor s šolsko svetovalno delavko ter sodelovanje (obveščanje) staršev, pogovor s 

starši in družbeno koristno delo. Poleg tega iščemo rešitve glede vedenjske problematike na 

ravni oddelka in šole. 

Učitelji na razredni in predmetni stopnji uporabljajo vzgojne ukrepe večinoma dosledno. Izvedli 

smo evalvacijo vzgojnega delovanja, kjer smo ugotovili, da sta Vzgojni načrt in Pravila šolskega 

reda OŠ Miren ustrezna. 

1.11 PREHRANA  

Pomemben segment našega dela je tudi nudenje šolske prehrane. Naša kuhinja je pod stalnim 

nadzorom Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcije za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin in Sanitarske storitve in svetovanja d. o. o. 

Kuhinja deluje skladno z načeli HACCP in upošteva Smernice zdravega prehranjevanja v 

vzgojno izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje in priporočila 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Hrano naročamo preko javnega naročila. V okviru zakonskih določil vključujemo tudi lokalno 

pridelano sezonsko sadje in zelenjavo od drugih dobaviteljev 

V šolskem letu 2016/2017 je malico prejemalo 313 učencev od 318, kar predstavlja 98 % vseh 

učencev, od tega jih je bilo 189 malic subvencioniranih, kar predstavlja kar 60 % malic. 

Na kosila je bil v šolskem letu 2016/2017 prijavljen 269 učenec od 318 učencev, kar pomeni 

85 % vseh učencev. 

Zaposlenih je naročenih na kosilo le 15–18. Imamo tudi zunanje odjemalce, število vsako leto 

narašča, trenutno jih imamo 35. 
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1.12 INVESTICIJE, TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

TER NABAVE V LETU 2017 

Večja vzdrževanja in nabave v letu 2017 so bila v višini 40.980,10 €. 

Skladno s planom nabav za leto 2017 je bilo iz sredstev presežka tržne dejavnosti nabavljenih 

za 18.739,79 osnovnih sredstev in drobnega inventarja:  

- osebno vozilo za prevoz hrane; 

- opremo za učilnice OŠ Miren; 

- opremo za učilnice POŠ Kostanjevica; 

- vgradili smo dve klimi za vrtec Opatje selo. 

 
Investicijsko vzdrževanje je v letu 2017 obsegalo: 

- adaptacija prostora za potrebe knjižnice na POŠ Bilje; 
- izgradnja ekološkega otoka v Mirnu, ki je še v teku; 

- vkop plinohrama  v Mirnu; 

- postavitev zastav na drogovih v Mirnu; 

- obnova prezračevanja v kuhinji Miren; 

- postavitev zunanjega senčenja na vrtcu v Opatjem selu. 

 

Tekoče vzdrževanje na objektih: 

- izvedeno je bilo nujno beljenje šol in vrtcev, glede na potrebe; 

- tekoče se je vzdrževalo  zlasti strojne inštalacije in strojne naprave in druge opreme; 

glede na iztrošenost in odločb prisojnih nadzornih služb 

Zavod OŠ Miren konkurira na državnem razpisu za obnovo IKT opreme in brezžične mreže 
šol.  Na razpisu smo uspeli, zato pričakujemo prvi del realizacije v letu 2018. 
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ENOTA NABAVE IN INVESTICIJE VREDNOST OPRAV. 
INVESTICIJ IN NABAV 

 

 

OŠ MIREN 

Zavese za razredno stopnjo 2.878,96 

Lesena oprema 2.009,64 

Postavitev drogov za zastave 2.350,94 

Ekološki otok V delu  

SKUPAJ 7.239,54 

 

 

KUHINJA MIREN 

Prezračevalni sistem 1.645,47 

Demontaža plinske postaje in vkop 
rezervoarja plina  

V delu investicijo vodi občina  

SKUPAJ 1.645,47 

 

POŠ KOSTANJEVICA 

Lesena oprema 2.234,00 

SKUPAJ 2.234,00 

POŠ BILJE Ureditev knjižnice  8.378,35 

 SKUPAJ 8.378,35 

VRTEC OP. SELO Klimi in rolete 3.840,82 

 SKUPAJ 3.840,82 

 

 

 

 

VSE ENOTE 

Računalniška oprema 938,10 

Učila in učni pripomočki 3.198,13 

Kuhinjska posoda 901,44 

Dostavno vozilo za prevoz hrane 10.492,93 

Pleskanje 2.111,32 

SKUPAJ 17.641,92 

 

SKUPAJ NABAVE IN INVESTICIJE 

 

40.980,10 
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2 FINANČNO POROČILO 
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2.1 FINANCIRANJE ZAVODA 

Zavod je ustanovljen za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega splošnega in predšolskega 

izobraževanja. 

Ostale dejavnosti, ki jih zavod lahko še opravlja: 

 izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje 

 glasbeno izobraževanje 

 storitev menz 

 cestni potniški promet 

 dajanje lastnih premičnin v uporabo 

 obratovanje športnih objektov 

 organiziranje in izvajanje drugih različnih interesnih dejavnosti. 

Delovanje Osnovne šole Miren (v nadaljevanju – zavod), temelji na Zakonu o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11), Zakonu o vrtcih 

(Ur. l. RS, št. 100/05, 25/05, 62/10) in podzakonskih aktih. Področje financ za zavod, ki je 

opredeljen kot določen proračunski uporabnik urejajo naslednje pravne podlage: Zakon o 

javnih financah (Ur.l.RS, št, 11/11, s popravki), Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/99 in 

30/02), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Ur.l.RS, št. 134/03), Pravilnik o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Ur.l.RS, št. 112/09, s popravki, odslej pravilnik EKN), Pravilnik o načinu 

in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.RS, št. 

45/05, s popravki), Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu 

Zakona o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 108/13, odslej pravilnik o usklajevanju po 37. členu), 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur.l.RS, št. 115/02, s popravki) 

Vzgoja in izobraževanje se financira iz: 

 javnih sredstev 

 sredstev ustanovitelja 

 plačila staršev za storitve  

 sredstev od prodaje storitev na trgu 

 iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov. 
 

Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom  za katerega so mu bila dodeljena. 

Letni delovni načrt zavoda je pripravljen za posamezno šolsko leto, financiranje pa poteka po 

koledarskem letu. Zaradi različnega števila učencev in vpisanih otrok v vrtec, se oblikuje 

različno število oddelkov v posameznem šolskem letu. Število oddelkov in otrok  je osnova za 

določitev višine priliva sredstev v šolskem letu.  
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2.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 PRIHODKI 

2.2.1.1 OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE IZ JAVNIH SREDSTEV 

Osnovno izobraževanje se financira iz javnih proračunskih sredstev mesečno po najavah. 

Sredstva za materialne stroške se zavodu določijo na osnovi števila oddelkov in števila 

učencev v posameznem šolskem letu. Število oddelkov vpliva tudi na višino sredstev za 

interesne dejavnosti, izobraževanje, nabavo učil in učnih pripomočkov, za zdravniške preglede, 

spremstvo na ekskurzijah, … 

V šolskem letu 2016/17 je šolo obiskovalo 321 učencev, ki so bili razporejeni v 20 rednih 

oddelkov in 6,1 oddelkov podaljšanega bivanja. V šolskem letu 2017/18 imamo na šoli 340 

učencev, ki so razporejeni v 21 rednih oddelkov in na podlagi dodatno odobrenih ur 

podaljšanega bivanja, 6,28 oddelkov podaljšanega bivanja.  

Ministrstvo je v šolskem letu 2016/17 (januar - junij) subvencioniralo malico 188 učencem, 71 

učencem je subvencioniralo kosilo. V šolskem letu 2017/18 (september – december) je 

Ministrstvo subvencioniralo malico 189 učencem in 66 učencem kosilo v celoti.  

PLAN 

2017

LETO 

2016

LETO 

2017

INDEKS

17/16

INDEKS

R/P

Sredstva za plače 1.279.800,25 1.219.697,46 1.330.211,76 1,09 1,04

Ostali prilivi 47.166,93 48.617,34 51.798,55 1,07 1,10

Regresirana prehrana 47.500,00 45.222,82 51.045,26 1,13 1,07

Subvencija vrtca 2. otrok 32.400,00 26.027,77 22.358,14 0,86 0,69

SKUPAJ 1.406.867,18 1.339.565,39 1.455.413,71 1,09 1,03

Tabela1: Prilivi MIZŠ 

Ministrstvo je v letu 2017 financiralo 1.455.413,71 eur prilivov. Zavod vodi  del sredstev Ministrstva na 
pasivnih časovnih razmejitvah, ker se ta sredstva mesečno ob nastalem dogodku prenašajo med 
prihodke. Sredstva za plače so se v letošnjem letu povečala zaradi napredovanj delavcev v plačne 
razrede in nazive, zaradi odprave plačnih anomalij, povečanja vrednosti dodatnih pokojninskih premij. 
Ostali stroški (materialni stroški, sredstva za učila, ekskurzije, šolo v naravi, solidarnostne pomoči,…) 
so se v primerjavi  z letom 2016 povečali za 9%. Povečanje je na račun večjega števila učencev in 
oddelkov v letošnjem šolskem letu, ki vpliva na višino sredstev za materialne stroške Sredstva za 
regresirano prehrano učencev so se v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 13%. Zakon o šolski 
prehran se je s 1. 2. 2017 spremenil in omogoča v celoti brezplačno kosilo tistim učencem pri katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. 
Zmanjšala pa so se sredstva namenjena za financiranje drugega otroka v vrtcu, za 14%. Ministrstvo 
financira 70% prispevka staršev 19 otrokom.  
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2.2.1.2 DODATNI PROGRAM IZ SREDSTEV USTANOVITELJA 

Dodatni program financira ustanovitelj Občina Miren – Kostanjevica (v nadaljevanju 

ustanovitelj) na osnovi sklepa o financiranju za vsako šolsko leto posebej.  Ustanovitelj nam je 

financiral učitelje za reševanje kombiniranih oddelkov, podaljšano bivanje, varstvo vozačev, 

delno delovno mesto računalnikarja in knjižničarja, spremljevalca za sladkornega bolnika. 

Financiral nam je dve kuharici za pripravo kosil in popoldanskih malic učencem.  

Delovno meso 

Šolsko leto 

2016/17 

Šolsko leto 

2017/18 

Učitelj (reševanje kombiniranih oddelkov + pod. bivanje) 0,45 0,00 

Knjižničar POŠ Kostanjevica 0,25 0,00 

Računalnikar 0,50 0,50 

Varstvo vozačev 0,02 0,00 

Kuharska pomočnica 2,00 2,00 

Spremljevalec sladkorni bolnik 0,50 0,50 

Skupaj 4,75 3,00 

Tabela 2: Število zaposlenih iz sredstev dodatnega programa 

Število zaposlitev, ki jih občina financira s sredstvi dodatnega programa se vsako šolsko leto 

spreminja, ker je le-to povezano s številom učencev, oddelkov in organizacije dela v 

posameznem šolskem letu. V šolskem letu 2016/2017 je bilo na šoli 20 rednih oddelkov, od 

katerih je bil en kombiniran in 6,10 oddelkov podaljšanega bivanja. V letošnjem šolskem letu 

imamo 21 rednih oddelkov, nobenega kombiniranega oddelka ter 6,28 oddelkov podaljšanega 

bivanja. Šola v letošnjem letu ni potrebovala dodatnega financiranja učitelja za reševanje 

kombiniranega oddelka. Glede na to, da Ministrstvo financira samo zaposlene za pripravo 

malic, nam tudi v letošnjem letu občina financira dve kuharski pomočnici za pripravo kosil in 

popoldanskih malic. Urejanje spletnih strani vrtca in šole ter urejanje programa e asistenta nam 

omogoča polovična zaposlitev računalnikarja. Spremljevalec učenca, ki je sladkorni bolnik 

ostaja tudi v letošnjem šolskem letu. 
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Materialni stroški 33.193,80 32.105,56 33.811,20 1,05 1,02

Tekoče vzdrževanje 7.516,80 7.067,52 7.622,40 1,08 1,01

Plače 77.598,52 89.790,47 61.102,68 0,68 0,79

Šport 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1,00 1,00

Regresirana prehrana 400,00 347,20 484,40 1,40 1,21

Prevozi 1.500,00 1.586,07 1.500,00 0,95 1,00

SKUPAJ 123.609,12 134.296,82 107.920,68 0,80 0,87

I

R/P
PRILIVI

LETO

2016

PLAN

2017

LETO

2017

I

17/16

Tabela 3: Prilivi  dodatni program 

Osnova za določitev višine sredstev za materialne stroške in za tekoče vzdrževanje, je število 

rednih oddelkov in oddelkov podaljšanega bivanja ter število učencev v posameznem šolskem 

letu. Od meseca januarja do meseca avgusta je bilo v materialne stroške vključeno število 

oddelkov in učencev šolskega leta 2016/17, od meseca septembra naprej pa število oddelkov 

in učencev šolskega leta 2017/18. Povečanje rednih oddelkov, oddelkov podaljšanega bivanja 

in učencev z mesecem septembrom, je vplivalo na povečanje višine materialnih stroškov in 

stroškov tekočega vzdrževanja. 

Višina plač in osebnih prejemkov, se je v letošnjem letu zmanjšala za 32%. Že v šolskem letu 

2016/17 se je število zaposlenih, ki so financirani s sredstvi dodatnega programa zmanjšalo, s 

šolskim letom 2017/18 se je število zaposlenih še zmanjšalo. 

Ustanovitelj nam je tako kot lansko leto prispeval sredstva za šport v višini 3.400,00 eur. 

Sredstva smo namenili za nabavo športnih rekvizitov in za pokrivanje stroškov povezanih s 

tekmovanji učencev. Financiral nam je prevoze učencev v višini 1.500,00 eur ter kosila 

učencev v višini 484,40 eur. 

Občina nam je v letošnjem letu financirala nekaj del tekočega vzdrževanja, in sicer v višini 

6.090,39 eur. 

2.2.1.3 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 

Zavod pripravlja učencem dopoldanske in popoldanske malice, kosila. Prilivi teh sredstev 

predstavljajo prihodke zavoda. Prevoze, vstopnine in ostale dodatne dejavnosti, ki jih zavod 

organizira za učence (v okviru letnega delovnega načrta), jih prefakturira. V letošnjem letu je 

zavod oblikoval popravek vrednosti v višini 1.002,72 eur. Zavod neplačnikom mesečno pošilja 

opomine, večje terjatve pa so vodene preko sodišča.  
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PRIHODKI PLAN 2017  LETO 2016  LETO 2017
INDEKS

17/16

INDEKS 

R/P

Malica učenci 20.099,70 18.512,92 19.868,34 1,07 0,99

Kosila učenci 88.753,70 93.701,30 96.417,74 1,03 1,09

Popoldanska malica 8.000,00 8.951,40 8.882,40 0,99 1,11

Drugo 0,00 1.220,44 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 116.853,40 122.386,06 125.168,48 1,02 1,07

Tabela 4: Prihodki prodaje proizvodov in storitev 

V letošnjem letu je bil priliv sredstev od prodaje proizvodov in storitev višji od priliva lanskih 

sredstev za 2%. Na porast višine sredstev je vplivalo večje število učencev, ki obiskujejo našo 

šolo. 

2.2.1.4 PREDŠOLSKA VZGOJA  

Predšolska vzgoja se financira iz sredstev ustanovitelja, sredstev drugih občin (otroci s stalnim 

prebivališčem v drugi občini), sredstev staršev in sredstev Ministrstva (drugi otrok v vrtcu).  

Občina M - K 559.936,21 534.817,91 545.666,96 1,02 0,97

Starši 214.191,61 208.537,64 210.346,67 1,01 0,98

Druge občine 59.973,65 57.394,07 50.024,14 0,87 0,83

MIZŠ 2. otrok 32.400,00 26.027,77 22.358,14 0,86 0,69

SKUPAJ 866.501,47 826.777,39 828.395,91 1,00 0,96

Tabela 5: Prihodki predšolska dejavnost

PRIHODKI PLAN 2017 LETO 2016 LETO 2017
I

17/16

I

R/P

 

Graf 1: Struktura financiranja predšolske vzgoje 
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V letošnjem letu beležimo rahel porast sredstev za predšolsko vzgojo. Razlog je v povečanju 

cen vzgojno varstvenih storitev z mesecem oktobrom. Delež financiranja po posameznih 

financerjih se v primerjavi z lanskim letom ni spremenil.  

2.2.1.4.1 PRISPEVEK USTANOVITELJA 

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. l. RS, št. 97/03, 

77/05, 120/05, 93/15), zavod vsako leto pripravi predlog cene programov, ki ga posreduje 

ustanovitelju  v sprejem. Cene vzgojno varstvenih so se v oktobru spremenile. 

Ustanovitelj nam zagotavlja sredstva za plače in osebne prejemke ter za materialne stroške 

na podlagi mesečnih zahtevkov. Poleg tega nam ustanovitelj zagotavlja sredstva za dodatno 

strokovno pomoč za otroke z odločbo o usmeritvi, sredstva za boleznine, za otroke, ki koristijo 

odsotnost zaradi bolezni, ki neprekinjeno traja več kot 15 delovnih dni,  sredstva za poletne 

rezervacije in izpise, prevoze v višini 1.500,00 eur. Na dan 1.1.2017 je bilo v vrtec vključenih 

187 otrok. Razporejeni so bili v 11 oddelkov, (3 oddelki prvega starostnega obdobja, 5 oddelkov 

drugega starostnega obdobja in 3 kombinirani oddelki). Na dan 31. 12. 2017 je bilo v vrtec 

vpisanih 171 otrok, ki so razporejeni prav tako v 11 oddelkov (2 oddelka prvega starostnega 

obdobja, 6 oddelkov drugega starostnega obdobja in 3 kombinirane oddelke).  Naše vrtce 

obiskuje 16 otrok, ki imajo stalno prebivališče v drugi občini. Za te otroke šola mesečno izstavlja 

račune za oskrbo občinam, v katerih imajo otroci stalno prebivališče. Dva otroka, ki obiskujeta 

naše vrtce prihajata iz tujine zato do znižanega plačila nista upravičena.  

2.2.1.4.2 PRISPEVEK STARŠEV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO 

Starši morajo vsako leto oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kar jim omogoča 

znižano plačilo vrtca. Na podlagi višine bruto osebnega dohodka na družinskega člana, v 

primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in na podlagi 

premoženja družine, se starše razporedi v plačilne razrede, ki določajo prispevek staršev. V 

letošnjem letu je bil prispevek staršev za 1% višji od prispevka lanskega leta. Problem, ko starši 

ne oddajo vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na CSD, je bil s septembrom rešen. 

Starši so v tem primeru morali pokrivati 77% cene vrtca, sedaj pa se jim upošteva odločba, 

kljub temu, da so jo vložili prepozno. Razporeditev staršev v plačilne razrede je podan v spodnji 

tabeli in grafu. 
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Oproščeni plač. 0 4 2 1*(1) 0 7 4,09 4,09

1. plačni razred 10 13 1 2 0 16 9,36 13,45

2. plačni razred 20 17 0 5 0 22 12,87 26,32

3. plačni razred 30 30 2 5*(2) 0 36 21,05 47,37

4. plačni razred 35 30 2 5 0 37 21,64 69,01

5. plačni razred 43 20 2 1 0 23 13,45 82,46

6. plačni razred 53 16 3 1 0 20 11,70 94,15

7. plačni razred 66 3 1 0 0 4 2,34 96,49

8. plačni razred 77 4 0 0 0 4 2,34 98,83

100% plačila 100 0 0 0 2 2 1,17 100,00

Skupaj 137 13 20 2 171 100

* otroci iz drugih občin katere delno financira tudi MIZŠ

Tabela 6: Razporeditev plačil staršev v plačilne razrede na dan 31. 12. 2017

Kumul.Skupaj
%

otrok

%

plačila
Plačilni razred

Št. 

otrok

naša

občina

Št. 

otrok

druge

občine

Št. 

otrok

tujci

Št. 

Otrok

MIZŠ

 

Graf 2: Razporeditev plačil staršev v plačilne razrede 

2.2.1.5 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

Zavod je ustanovljen tudi za izvajanje storitev menz in dajanje nepremičnin v uporabo. Zavod 

prodaja kosila delavcem zavoda, zunanjim odjemalcem in omogoča uporabo šolskih prostorov 

fizičnim in pravnim osebam. Poleg tega kuhinja zavoda pripravlja jedi za posebne priložnosti. 

Od teh sredstev je zavod dolžan obračunavati in plačevati davek na dodatno vrednost in si 

zmanjševati stroške za odbitni delež vstopnega DDV. S prihodki od prodaje blaga in storitev 

na trgu zavod pokriva živila, materialne stroške, amortizacijo in zaposlene. Do meseca 

septembra je bilo iz sredstev trga zaposlenih 1,31 delavcev,  s septembrom se je delež 

zmanjšal na enega delavca.  V letošnjem letu so se prihodki tržne dejavnosti za 2% višji od 

lanskega leta in znašajo 51.017,11 eur.  
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Prehrana zaposleni 8.551,70 9.202,06 10.197,90 1,11 1,19

Kosila zunanji 37.000,00 37.384,56 36.230,60 0,97 0,98

Uporaba šol. prostorov 4.757,00 3.496,99 4.498,43 1,29 0,95

Drugo 0,00 0,00 90,18 0,00 0,00

SKUPAJ 50.308,70 50.083,61 51.017,11 1,02 1,01

Tabela 7: Prihodki tržna dejavnosti

PRIHODKI PLAN 2017 LETO 2016 LETO 2017
I

16/15

I

R/P

 

2.2.1.6 FINANČNI IN DRUGI PRIHODKI 

Finančne in druge prihodke zavod pridobiva z izterjavami škod, izterjavami terjatev do 

uporabnikov naših storitev, iz donacij ter prejetimi obrestmi.  

Šolski sklad Osnovne šole Miren je leto 2017 začel z 9.394,15 eur sredstev. V letošnjem letu je bilo iz 

sredstev sklada nabavljenih za 1.243,59 eur osnovnih sredstev in učnih pripomočkov. Za pomoč 

učencem, katerih starši so oddali prošnjo za pomoč na šolski sklad in katerih dohodki ne presegajo 

zneska dogovorjenega v Pravilniku šolskega sklada, znašajo 84,00 eur. Za izlet v Avstrijo je bilo 

namenjenih 130,00 eur. Šolski sklad je v letu 2017 pridobival sredstva od prispevkov staršev, od akcij 

zbiranja starega papirja in odpadnega olja ter odpadnih kartuš ter organizacije prireditev. Skupna 

prejeta sredstva sklada na dan 31. 12. 2017 znašajo 1.949,67 eur. Višina zbranih sredstev ni v celoti 

prikazana v prihodkih, ampak so vodena ločena za vsako enoto šole in vrtca posebej na časovnih 

razmejitvah in se ob nastalem dogodku prenašajo med prihodke oz. med dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve. Končno stanje sredstev sklada na dan 31. 12. 2017 je 9.886,23 eur.  

Delež vstopnega DDV se je v letu 2017 zmanjšal iz 3% na 2%.  

PRIHODKI LETO 2016 LETO 2017 I17/16 

Zavarovalnica za škodo 87,36 576,00 6,59 

Izterjane terjatve 215,57 293,33 1,36 

Šolski sklad 268,79 962,29 3,58 

Prejete obresti 552,10 421,81 0,76 

Izravnave 1,98 0,00  

SKUPAJ 1.125,80 2.253,43 2,00 

Tabela 8: Finančni in drugi prihodki v letu 2017 
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2.2.1.7 ZBIRNIK PRIHODKOV 

Proračunska sred. 2.153.555,73 2.073.504,29 2.159.992,29 1,04 1,003 84,746

1. Ministrstvo 1.374.467,18 1.315.964,26 1.422.165,65 1,08 1,035 55,798

  - MIZŠ 2. otrok 32.400,00 26.027,77 22.358,14 0,86 0,690 0,877

2. Dodatni program 121.709,12 136.786,69 115.268,51 0,84 0,947 4,523

3. Predšolska vzgoja 561.436,21 534.817,91 547.566,96 1,02 0,975 21,484

  - Druge občine 59.973,65 57.394,07 50.024,14 0,87 0,834 1,963

4. Drugo 3.569,57 2.513,59 2.608,89 1,04 0,731 0,102

Prispevek staršev 214.191,61 208.537,64 210.346,67 1,01 0,982 8,253

Prodaja blaga in stor. 116.853,40 122.386,06 125.168,48 1,02 1,071 4,911

Tržna dejavnost 50.308,70 50.083,61 51.017,11 1,02 1,014 2,002

Finančni prihodki 800,00 767,67 715,14 0,93 0,894 0,028

Drugi prihodki 500,00 358,13 1.538,29 4,30 3,077 0,060

SKUPAJ 2.536.209,44 2.455.637,40 2.548.777,98 1,04 1,005 100,00

Tabela 9: Zbirnik  prihodkov

DELEŽ

2017
PRIHODKI PLAN 2017 LETO 2016 LETO 2017

I

17/16

I

R/P

V tabeli je prikazan zbirnik vseh prihodkov Osnovne šole Miren v letu 2017. Šola vodi 

2.548.777,98 eur na prihodkih, ostala sredstva vodi na časovnih razmejitvah. Sredstva 

porabljena za nabavo osnovnih sredstev pa na sredstvih v upravljanju. Prihodki zavoda so v 

letošnjem letu za 4% višji od prejšnjega leta. Največje povečanje prihodkov beležimo pri 

postavki drugi prihodki. Tu so vodeni prihodki prejetih iz donacij, obresti in izterjanih terjatev. 

Šola je bila v šolskem letu 2016/17 in je še naprej vključena v projekt Shema šolskega sadja. 

Stroške pokriva Ministrstvo za kmetijstvo. Športna zveza Planica delno pokriva stroške 

plavalnega tečaja za vrtčevske otroke ter učence šestih razredov. Višina ostalih prihodkov ne 

odstopa od višine prihodkov prejšnjega leta. 

 

Graf 3: Prihodki po virih financiranja 
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 ODHODKI 

2.2.2.1 STROŠKI BLAGA 

Stroški živil 125.250,00 122.740,66 119.572,04 0,95 0,97 44,69

Pomožni material 24.937,30 23.309,91 23.378,35 0,94 1,00 8,74

Material za čiščenje 7.743,75 6.831,79 9.757,53 1,26 1,43 3,65

Material za vzdrževanje 2.000,00 664,67 1.747,04 0,87 2,63 0,65

Pisarniški material 8.465,76 6.502,80 9.592,80 1,13 1,48 3,58

Učni pripomočki 4.000,00 5.049,97 5.389,55 1,35 1,07 2,01

Šport 280,56 327,47 625,61 2,23 1,91 0,23

Delovna obleka 2.100,00 0,00 2.822,90 1,34 1,05

Časopisi, revije 2.000,00 2.595,64 2.375,88 1,19 0,92 0,89

Električna energija 37.000,00 35.804,29 31.977,12 0,86 0,89 11,95

Gorivo za ogrevanje 53.106,00 49.446,89 50.872,46 0,96 1,03 19,01

Pogonsko gorivo 3.391,28 3.133,54 3.538,27 1,04 1,13 1,32

Plin 5.724,15 4.734,84 5.938,91 1,04 1,25 2,22

SKUPAJ STROŠKI BLAGA 275.998,80 261.142,47 267.588,46 0,97 1,02 100,00

DELEŽ

2017

PLAN 

2017

LETO

2016

LETO

2017

I

R/P

I

17/16

Tabela 10: Stroški blaga v letu 2017 s primerjavo z letom 2016 

Stroški blaga so se v letu  2017 v primerjavi z letom 2016 povečali za 2% in predstavljajo 

10,55% vseh stroškov zavoda. Stroški čistil in plina so večji zaradi dinamike naročanja. Pod 

postavko šport so v letošnjem letu vodene tudi pohvale za bralno značko, nabavljena je bila 

delovna obleka za delavke v vrtcu in zaposlene v kuhinji. Ostali stroški ostajajo v okviru lanskih. 

2.2.2.2 STROŠKI STORITEV 

V letu 2017 je zavod imel za 2% stroškov storitev več kot v letu 2016. Stroški posameznih 

storitev v letošnjem letu so podani v spodnji tabeli. Največje odstopanje v primerjavi s prejšnjim 

letom je pri strošku vode. Razlog je v povišanju stroškov vodarine. V letošnjem letu so bili 

opravljeni zdravniški pregledi za večino zaposlenih, društvo Sprememba.si je na naši šoli 

izvajalo predavanja tako za učence kot za starše. Skupaj z zavarovalnim agentom smo 

pregledali zavarovalne police in zmanjšali strošek zavarovanja, zaradi omejitev s strani občine 

smo omejili študentsko delo. 
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Prevozi 3.000,00 2.366,10 3.173,35 1,06 1,34 2,43

Telefon 9.500,00 10.156,44 9.198,16 0,97 0,91 7,03

Znamke, provizija, tiskovina 2.300,00 2.841,68 3.902,42 1,70 1,37 2,98

Tekoče vzdrževanje 48.000,00 43.299,68 43.632,92 0,91 1,01 33,35

Odvoz smeti, komunalne storitve 9.618,86 10.537,05 8.987,40 0,93 0,85 6,87

Poraba vode 13.738,24 13.395,75 19.742,75 1,44 1,47 15,09

Kotizacije in seminarji 9.389,27 8.360,01 6.107,66 0,65 0,73 4,67

Zdrav.st. var. pri delu , požarna 3.500,00 4.148,78 9.350,53 2,67 2,25 7,15

Šola v naravi 1.401,40 898,88 1.435,37 1,02 1,60 1,10

Predavanje za starše, prireditve 102,56 102,36 542,70 5,29 5,30 0,41

Avtorski honorarji, pod. pogodbe 271,24 270,70 240,63 0,89 0,89 0,18

Revizija 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razvijanje filmov, okvirjanje 134,04 133,77 7,46 0,06 0,01

Razpisi, pravne storitve 2.200,00 91,59 491,69 5,37 0,38

Druge storitve 720,00 2.375,30 1.914,22 2,66 0,81 1,46

Študentski servis 2.500,00 4.943,01 175,60 0,07 0,04 0,13

Prijave tekmovanja 801,60 1.038,91 945,75 1,18 0,91 0,72

Registracija vozil 506,13 625,71 839,14 1,66 1,34 0,64

Vstopnine učenci 5.690,80 10.171,76 6.824,18 1,20 0,67 5,22

Službeno potovanje - povračilo str. 2.073,98 2.136,26 2.335,95 1,13 1,09 1,79

Izobraževanje- povračilo str. 1.858,51 2.167,34 3.614,80 1,94 1,67 2,76

Plačilni promet, provizija 154,17 167,85 175,39 1,14 1,04 0,13

Zavarovanje 9.000,00 8.560,41 7.175,83 0,80 0,84 5,49

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 128.660,80 128.789,34 130.813,90 1,02 1,02 100

DELEŽ

2017

PLAN 

2017

LETO

2016

LETO

2017

I

R/P

I

17/16

 
Tabela 11: Stroški storitev v letu 2017 s primerjavo z letom 2016 

2.2.2.3 AMORTIZACIJA 

Amortizacija osnovnih sredstev za leto 2017 znaša 141.636,92 eur. Obračunana je v skladu s 

predpisanimi stopnjami. Vrednost amortizacije, ki povečuje odhodke zavoda je 19.918,94 eur. 

Delež te amortizacije je vključen v ceni naših storitev, razlika pa zmanjšuje obveznost za 

sredstva prejeta v upravljanje. V letošnjem letu je višina amortizacije višja za 15% zaradi 

amortizacije vrtca v Biljah, ki je bil zgrajen v lanskem letu. Način izračuna deleža amortizacije, 

ki si  šola priznava v stroških je enak kot vsa leta, je pa posledično zaradi višje celotne 

amortizacije zavoda višja tudi amortizacija, ki povečuje stroške zavoda. 
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Amortizacija v breme sredstev v upravljanju 106.153,66 121.717,98 1,15

Amortizacija lasten del 16.965,87 19.918,94 1,17

Skupaj amortizacija 123.119,53 141.636,92 1,15

AMORTIZACIJA
LETO

2016

LETO

2017

INDEKS

17/16

Tabela 12: Amortizacija v letu 2017 s primerjavo z letom 2016 

2.2.2.4 STROŠKI DELA  

Višina stroškov dela je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 

št. 108/09, s popravki), na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 57/08 s popravki), ZUPPJS17 (Uradni list RS št. 88/16) Pravilnika o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole  (Uradni list RS, št. 57/07 s popravki), Pravilnika o 

normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05 

s popravki) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list R, št. 40/12 s popravki). 

▪ Plača 1.625.527,14 1.593.180,64 1.642.328,68 1,03 0,78

▪ Prispevk i delodajalca 258.754,62 257.370,86 265.814,63 1,03 0,13

▪ Pokojninske premije 5.771,07 5.393,66 15.365,99 2,85 0,01

Skupaj plača 1.890.052,83 1.855.945,16 1.923.509,30 1,04 0,91

▪ Regres za LD 71.133,09 66.318,00 75.370,87 1,14 0,04

▪ Jubilejna nagrada 1.414,90 2.079,04 1.703,66 0,82 0,00

▪ Odpravnina 6.735,01 19.106,46 7.062,36 0,37 0,00

▪ Solidarnostna pomoč 577,51 577,51 1.155,02 0,00 0,00

▪ Terensk i dodatek 84,00 40,32 117,60 2,92 0,00

▪ Prevoz zaposlenih 40.999,95 39.490,17 42.943,39 1,09 0,02

▪ Prehrana zaposlenih 60.994,92 64.111,40 64.054,16 1,00 0,03

Skupaj osebni prejemki 181.939,38 191.722,90 192.407,06 1,00 0,09

▪ nagrade dijakom in študentom 0,00 0,00 314,59 0,00 0,00

SKUPAJ STR. DELA 2.071.992,21 2.047.668,06 2.116.230,95 1,03 1,00

DELEŽ

2017

PLAN 

2017

LETO 

2016

LETO 

2017

I

17/16

 
Tabela 13: Stroški dela v letu 2017 s primerjavo z letom 2016 

V letošnjem letu se je strošek dela povečal za 3%. Razlog je v ukrepih na področju plač, 

odprave anomalij v mesecu septembru z mesecem julijem. Višina regresa za letni dopust je 

bila v letošnje letu višja, izplačana na podlagi plačne lestvice zaposlenih. Vrednost dodatnih 

pokojninskih premij se je v letošnjem letu povečala. 

V letu 2017 je bilo povprečno zaposlenih 85 zaposlenih, izplačanih je bilo 15.576 ur refundacij.  
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Število Delež Število Število Delež Število

ur % zaposl ur % zaposl

▪ Redno delo 168.387 88,77 80,65 169.557 88,18 81,21 1,01

▪ Povečan obseg* 1.660 0,86 0,80 1.683 0,88 0,81 1,01

▪ Bolovanje 5.043 2,62 2,42 5.479 2,85 2,62 1,09

Skupaj redno delo 175.090 91,05 83,86 176.719 91,90 84,64 1,01

▪ Bolovanje  nad 30 dni 4.324 2,25 2,07 4.968 2,58 2,38 1,15

▪ Nega 1.785 0,93 0,85 3.160 1,64 1,51 1,77

▪ Porodnišk i dopust 4.703 2,45 2,25 3.608 1,88 1,73 0,77

▪ Invalidnina 3.780 1,97 1,81 3.840 2,00 1,84 1,02

Skupaj refundacije 14.592 7,59 6,99 15.576 8,10 7,46 1,07

Skupaj 189.682 98,64 90,84 192.295 100,00 92,10 1,01

        LETO 2016         LETO 2017 Indeks

št. ur

17/16

 
Tabela 14: Zbirnik ur 

*Nadomeščanje, varstvo, spremstvo, interesne dejavnosti, DSP 

2.2.2.5 DRUGI ODHODKI 

Finančni odhodki 0,00 535,19 0,00

Drugi odhodki 0,00 81,55

 - humanitarna pomoč 0,00 81,32

 - izravnave 0,00 0,23 0,00

Izredni odh. 933,23 1.002,72 1,07

 - popravek vrednosti terjatev 933,23 1.002,72 1,07

SKUPAJ 933,23 1.619,46 1,74

ODHODEK LETO 2016 LETO 2017
I

17/16

Tabela 15: Drugi odhodki 2017 s primerjavo z letom 2016  

 ZBIRNIK ODHODKOV 

Stroški blaga 275.998,80 261.142,48 267.588,46 1,02 10,55

Stroški storitev 128.660,80 128.789,34 130.813,90 1,02 5,16

Strošek amortizacije 19.449,08 16.965,87 19.918,94 1,17 0,79

Stroški dela 2.071.992,21 2.047.668,06 2.116.230,95 1,03 83,44

Drugi odhodki 0,00 933,23 1.619,46 1,74 0,06

SKUPAJ ODHODKI 2.496.100,89 2.455.498,98 2.536.171,71 1,03 100,00

DELEŽ

2017
ODHODKI LETO 2016PLAN 2017 LETO 2017

I

17/16

Tabela 16: Zbirnik odhodkov 
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Graf 4: Odhodki v letu 2017 

 

Zavod je v letu 2017 imel 2.536.171,65 eur odhodkov, 3% več kot v letu 2016. Največji delež 

odhodkov zavodu predstavlja strošek dela, in sicer 83,44% vseh odhodkov in je za 3% večji 

kot leto prej. 

 POSLOVNI IZID 

Skupaj prihodki 2.455.637,40 2.548.777,98 1,04

Skupaj odhodki 2.455.498,98 2.536.171,71 1,03

Poslovni izid 138,42 12.606,27 91,07

LETO 

2016

LETO 

2017

INDEKS

17/16

Tabela 17: Poslovni izid 

Leto 2017 je zavod zaključil s pozitivnim poslovnim rezultatom. Zavod je v letošnjem letu 

razbremenil strošek plač, ki se financira s sredstvi tržne dejavnosti in s tem uspel prihraniti del 

sredstev tržne dejavnosti. Za vrednost pozitivnega poslovnega rezultata bomo povečali 

presežke iz prejšnjih let. 

10,55% BLAGO

5,16% STORITVE

0,79% 
AMORTIZACIJA

83,44% STROŠEK 
DELA

0,06%DRUGO
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 BILANCA STANJA 

2.2.5.1 SREDSTVA 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 2.563.172,99

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 363.253,20

Zaloge 2.729,27

SKUPAJ AKTIVA 2.929.155,46

Tabela 18: Sredstva  

Sredstva so v primerjavi z lanskim letom nižja. Opravljena niso bila nobena večja investicijska 

dela, ki bi povečala sedanjo vrednost stavb, nabavljenih je bilo razmeroma malo osnovnih 

sredstev. 

2.2.5.2 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je 4.529,47 eur . 

Nabavna vrednost nepremičnin je 3.943.682,98 eur. Vrednost nepremičnin se je povečala za 

vrednost investicijskih del v knjižnici v Biljah. Nabavna vrednost opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za 28.704,48 eur, amortizacija opreme v 

letošnjem letu je 26.581,85 eur, odpisanih je bilo za 11.808,58 eur osnovnih sredstev.  

2.2.5.3 KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Naše kratkoročne terjatve do kupcev v višini 246.211,63 eur predstavljajo terjatve do kupcev 

naših storitev (malice, kosila, prispevka staršev za plačilo vrtca, kosila in malice delavcev, 

zunanjih kosil in najema šolskih prostorov).  

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 186.104,71 eur, so 

terjatve do Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ministrstva za kmetijstvo, Zavoda za 

šolstvo, ZŠ RS Planica, Krajevne skupnosti Miren, Občine Miren – Kostanjevica in ostalih 

lokalnih skupnosti, ki nam nakazujejo sredstva po najavah prve dni v mesecu za pretekli 

mesec. 

Terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje znašajo 3.976,90 eur. To so terjatve za 

delavce, ki so na bolniški odsotnosti nad 30 dni in za tiste, ki so koristili spremstvo ali nego. 

2.2.5.4 ZALOGE 

Zavod z letošnjim letom vodi samo zalogo živil. Z letošnjim letom je celotni zavod prešel iz 

ogrevanja s kurilnim oljem na toplotno ogrevanje . Na dan 31. december 2017 je zavod imel 

na zalogi za 2.729,27 eur živil, kar je tudi skupna vrednost zalog zavoda na dan 31. 12. 2017.  
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2.2.5.5 OBVEZNOST DO VIROV SREDSTEV 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 234.541,55

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 2.692.002,77

Pasivne časovne razmejitve 2.611,14

SKUPAJ PASIVA 2.929.155,46

Tabela 19: Obveznost do virov sredstev  

2.2.5.6 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti zavoda do zaposlenih (plače, nadomestila, 

prispevki na plače) in znašajo 178.345,17 eur. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 

35.035,14 eur, obveznost za plačilo DDV po obračunu je 317,00 eur.  Zavod vodi preko 

časovnih razmejitev sredstva šolskega sklada, sredstva akontacij za vpis v vrtec, zakup ključev 

za koriščenje kosila in namenska sredstva prejeta za šolsko leto 2017/18. Skupna vrednost 

sredstev vodenih preko časovnih razmejitev je 20.844,30 eur. Na dolgoročnih pasivnih 

časovnih razmejitvah, zavod vodi 2.611,14 eur sredstev. To so sredstva osnovnih sredstev 

nabavljenih s sredstvi šolskega sklada,  podarjena osnovna sredstva za pokrivanje stroškov 

amortizacije. 

2.2.5.7 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

V letu 2017 je zavod s sredstvi tržne dejavnosti nabavil za 12.270,92 eur osnovnih sredstev, 

drugih osnovnih sredstev zavod ni nabavljal. Zavod je v letu 2017 nabavil za 5.857,84 eur 

osnovnih sredstev, ki se amortizirajo v celoti ob nabavi, 372,76 eur sredstev je bilo nabavljenih 

s sredstvi športa. 

Nabavljen drobni inventar v višini 1.902,30 eur je bil v višini 495,31 eur financiran s strani 

šolskega sklada, ostala sredstva je zavod financiral sam. Knjige v vrednosti 2.595,88 eur je 

zavod nabavil s sredstvi učil, učbenike v vrednosti 6.077,54 eur pa s sredstvi učbeniškega 

sklada. 

Na dolgoročnih rezervacijah imamo 2.611,14 eur amortizacijskih sredstev donacij. Skupna 

vrednost presežka prihodkov nad odhodkov je 30.708,95 eur.   
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2.3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI   

 SODILA ZA RAZMERJEVANJE STRŠKOV JAVNE SLUŽBE IN 

TRŽNE DEJAVNOSTI 

Zavod vodi ločeno po stroškovnih mestih prihodke javne službe in prihodke tržne dejavnosti. 

Zavod določi strošek živil na osnovi deleža živil v strukturi cene naših storitev, oz. na osnovi 

primerjave števila izdanih obrokov tržne dejavnosti v primerjavi z vsemi pripravljenimi obroki. 

V letošnjem letu predstavlja strošek živil tržne dejavnosti 18% vseh stroškov živil. Za 

razmejevanje manjših stroškov povezanih z izvajanjem tržne dejavnosti (pisarniški material, 

delovna obleka, gorivo, telefon, znamke, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje) zavod 

uporablja višino vstopnega DDV zavoda, ki je v letošnjem letu 2%. Za razmejevanje večjih 

stroškov povezanih z izvajanjem tržne dejavnosti (voda, elektrika, plin, čistila), zavod upošteva 

delež amortizacije iz strukture cen, ki povečujejo stroške zavoda. V letošnjem letu je ta delež 

13,50%. Delež stroška amortizacije je izračunan na podlagi primerjave stroška amortizacije 

tržne dejavnosti s stroškom celotne amortizacije in je v letošnjem letu 13,07%. Stroške dela je 

dejansko knjigovodsko stanje na stroškovnem mestu trg. 

V letošnjem letu je zavod posloval pozitivno in leto zaključil z 12.606,27 eur presežka prihodkov nad 

odhodki, 8.423,44 eur iz javne službe in 4.182,89 eur iz tržne dejavnosti. 
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▪ Prorač. sred. 1.987.568,86 2.057.612,51 2.085.001,12

▪ Malice, kosila učenci 122.386,06 116.853,40 125.168,48

▪ Starši za vrtec 208.537,64 214.191,61 210.346,67

▪ MIZŠ za vrtec 26.027,77 32.400,00 22.358,14

▪ Druge občine 57.394,07 59.973,65 50.024,14

▪ Drugo 2.513,59 3.569,57 2.608,89

▪ Sredstva trga 50.083,61 50.308,70 51.017,11

Prihodki poslovanja 2.404.427,99 2.484.600,74 2.495.507,44

Finančni prihodki 767,67 800,00 715,14

Drugi prihodki 358,13 500,00 1.538,29

SKUPAJ PRIHODKI 2.405.553,79 2.485.900,74 2.497.760,87 50.083,61 50.308,70 51.017,11

DELEŽ 97,96 98,02 97,99 2,04 1,98 2,01

▪ Strošk i blaga 236.836,40 251.793,94 242.006,23 24.306,08 24.304,95 25.582,23

▪ Strošk i storitev 127.333,63 153.553,04 130.014,22 1.455,71 708,23 799,68

Sk. str. blaga in stor. 364.170,03 405.346,98 372.020,45 25.761,79 25.013,18 26.381,91

Amortizacija 14.627,46 16.769,00 17.315,53 2.338,41 2.680,08 2.603,41

Stroški dela 2.025.766,02 2.051.077,79 2.098.463,53 21.902,04 21.750,22 17.767,36

Finančni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi odhodki 933,23 0,00 1.537,91 0,00 81,55

SKUPAJ ODHODKI 2.405.496,74 2.473.193,77 2.489.337,42 50.002,24 49.443,48 46.834,23

97,96 97,98 98,12 2,04 2,02 1,88

JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST

PLAN

2017

LETO 

2017

LETO 

2016

PLAN

2017

LETO 

2017

LETO 

2016

  
Tabela 20: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

2.4 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Prihodki po načelu denarnega toka v letu 2017 znašajo 

2.552.838,71 eur in so za 4% višji od predhodnega leta. Odhodki po načelu denarnega toka 

znašajo 2.547.445,20 eur in so za 3% višji od predhodnega leta. Zavod je v letu 2017 po načelu 

denarnega toka posloval pozitivno.  

FISKALNO PRAVILO – UGOTAVLJANJE PRESEŽKA PO DENARNEM TOKU- V letu 2016 je 

stopil v veljavo Zakon o fiskalnem pravilu, ki v 5. členu določa, da presežke, ki jih posamezna 

institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, se zbirajo na ločenem 

računu. 

Kljub temu, da je naš zavod imel po načelu denarnega toka pozitiven poslovni rezultat, so 

obveznosti do delavcev in dobaviteljev, ki jih ima naš zavod na dan 31. 12. 2017 višje kot je 

pozitiven rezultat, zato zavod nima presežka, ki bi bilo  potrebno voditi na ločenem računu. 
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LETO LETO INDEKS DELEŽ

2016 2017 17/16 %

Javna služba 2.397.204,56 2.501.517,43 1,04 97,99

▪ Sred. iz drž. proračuna 1.336.300,30 1.448.115,28 1,08 56,73

▪ Sred. iz  proračuna lok . skup. 726.379,62 718.177,58 0,99 28,13

▪ Drugi prih. javne službe 334.524,64 335.224,57 1,00 13,13

Tržna dejavnost 50.305,13 51.321,28 1,02 2,01

▪ Prih. tržne dejavnosti 50.305,13 51.321,28 1,02 2,01

SKUPAJ PRIHODKI 2.447.509,69 2.552.838,71 1,04 100,00

Javna služba 2.407.675,73 2.497.717,08 1,04 98,05

▪ Plače in osebni prejemki 2.009.667,17 2.097.773,23 1,04 82,35

▪ Blago in storitve 398.008,56 399.943,85 1,00 15,70

Tržna dejavnost 54.109,75 49.728,12 0,92 1,95

▪ Plače in osebni prejemki 27.404,32 18.492,04 0,67 0,73

▪ Blago in storitve 26.705,43 31.236,08 1,17 1,23

SKUPAJ ODHODKI 2.461.785,48 2.547.445,20 1,03 100,00

PRESEŽEK PRIH. NAD ODH. -14.275,79 5.393,51 -0,38

Tabela 21: Prihodk i in odhodk i po načelu denarnega toka   

 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 

Konto Namen/dejavnost 
Realizacija  

2016 
FN 2017 

 

Realizacija 

2017 

 

Indeks 

2017/16 

1 2 3 4 6 7 

7 I. SKUPAJ PRIHODKI 2.447.510 2.497.385 2.552.839  

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJ JAVNE SLUŽBE 2.397.205 2.447.076 2.501.517  

  A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 2.062.680 2.116.146 2.166.293  

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.336.176 1.408.790 1.448.115  

7400 Transferni prihodki za tekočo porabo od MIZŠ 1.334.139 1.406.867 1.446.221  

7400 
Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna 

(druga ministrstva) 
2.037 1.923 1.894  

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 726.379 707.356 718.178  

7401 Transferni prihodki za tekočo porabo 726.379 707.356 718.178  
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7401 Transferni prihodki za investicije 0 0 0  

7402 
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 

zavarovanja 
0 0 0  

7403, 

7404 
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0 0  

del 740 

e. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 

naslova  

tujih donacij 

0 0 0  

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz  

sredstev EU 

125 

 
0 0  

7 
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI  

JAVNE SLUŽBE 
334.525 330.930 335.225  

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova  

izvajanja javne službe 
330.346 327.930 332.212  

del 7102 Prejete obresti 500 500 412  

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 
0 0 0  

del 7141 
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne 

službe 
686 500 1.637  

72 Kapitalski prihodki 0 0 0  

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.993 2.000 963  

731 Prejete donacije iz tujine 0 0 0  

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 0 0 0  

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0 0  

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU 
50.305 50.309 51.321  

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 47.080 45.552 46.413  

del 7102 Prejete obresti 0 0 0  

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki 

od premoženja 
3.225 4.757 4.908  

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter  

presežek prihodkov nad odhodki 
0 0 0  
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del 7141 
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja  

javne službe 
0 0 0  

  II. SKUPAJ ODHODKI 2.461.786 2.504.054 2.547.445  

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.751.477 1.782.914 1.820.189  

del 4000 Plače in dodatki 1.556.380 1.596.455 1.614.589  

del 4001 Regres za letni dopust 65.148 69.9836 74.205  

del 4002 Povračila in nadomestila 113.741 108.114 115.531  

400202 Prehrana  63.090 58.160 63.257  

400203 Prevoz 39.317 39.653 42.661  

ostalo 

4002 
Drugo 40 84 118  

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 0  

del 4004 Sredstva za nadurno delo 11.294 10.217 9.495  

del 4005 Plače za delo nerezidentom po pogodbi 0 0 0  

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim  16.208 8.362 15.865  

400901 Odpravnine ob upokojitvi 12.742 6.370 12.692  

400901 Odpravnine iz poslovnih razlogov 0 0 0  

400900 Jubilejne nagrade 2.888 1.415 1.704  

400902 Solidarnostne pomoči 578 578 1.155  

400999 Drugo 0 0 315  

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 258.190 270.060 277.584  

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  139.458 141.087 145.114  

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 110.920 112.870 115.061  

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 939 1.026 974  

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.564 1.539 1.623  

del 4015 
Premije Kolektivnega dodatnega pokojninskega  

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 
5.309 13.538 14.812  

  C. Izdatki za blago in storitve 363.188 383.662 379.577  

4020 Pisarniški material in storitve 151.614 155.279 152.536  
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4021 Posebni material in storitve 19.527 20.692 24.952  

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 120.477 121.940 125.247  

4023 Prevozni stroški in storitve 18.086 15.500 16.592  

4024 Izdatki za službena potovanja 1.982 2.000 2.396  

4025 Tekoče vzdrževanje 51.502 52.000 46.833  

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 0  

4027 Kazni in odškodnine 0 0 0  

4029 Drugi operativni odhodki 15.978 16.251 11.021  

402901 Plačila avtorskih honorarjev  271 271 241  

402902 Plačila po pogodbah o delu 0 0 0  

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa  5.044 2.500 176  

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 10.469 11.283 9.835  

402909 Stroški sodnih postopkov 0 0. 0  

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 0 0 0  

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 0 2.000 0  

4029- 

ostalo 
Drugi operativni odhodki 194 197 770  

403 D. Plačila domačih obresti 0 0 0  

404 E. Plačila tujih obresti 0 0 0  

410 F. Subvencije 0 0 0  

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 0  

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0  

413 I. Drugi tekoči domači transferji 0 0 0  

420 Investicijski odhodki 18.817 20.000 20.367  

4202 Nakup opreme 18.817 15.000 20367  

420 
Druga Vlaganja (investicijsko vzdrževanje in 

podobno) 
0 5.000 0  

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN  

STORITEV NA TRGU 
54.136 47.418 49.728  
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del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova  

prodaje blaga in storitev na trgu 
23.326 16.527 16.281  

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz  

naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
3.379 2.615 2.211  

del 402 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu 
27.431 28276 31.236  

del 420 
D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in  

storitev na trgu 
0 0 0  

  
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV  

NAD ODHODKI 
-14.276 -6.670 5.394  

   od tega iz naslova javne službe -10.445 -9.560 3.800  

  od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu -3.831 2.890 1.593  

Tabela 22: Finančni načrt z realizacijo za leto 2017 

2.5 OCENA GOSPODARNOSTI IN USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

Z oblikovanjem oddelkov na šoli nismo imeli težav, saj ima šola v šolskem letu 2017/2018 še 
en oddelek več. S tem so bile zagotovljene ure pouka za učitelje. Vse poslovne odločitve so 
bile premišljene in racionalno izpeljane. Poskušali smo se izogniti vsem ne nujnim stroškom in 
poslovno leto smo pozitivno zaključili. 

2.6 PREDLOG RAZPOREDITEV SREDSTEV UGOTOVLJENEGA 
POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2017 

Zavod je leto 2017 zaključil s 12.606,27 eur pozitivnega poslovnega rezultata in ga je razporedil 

med presežke prihodkov nad odhodki. Skupaj s presežki iz preteklih let znaša 30.708,95 eur. 

Zavod predlaga, da se del sredstev presežka v letu 2018 porabi za nabavo hladilnika za 

potrebe kuhinje v Kostanjevici ter za nabavo kuhinjskih pripomočkov. Planirana vrednost nabav 

je  2.100,00 eur. Ostala sredstva pa ostanejo nerazporejena za morebitno pokrivanje presežka 

odhodkov nad prihodki v naslednjih letih. Za leto 2017 predlagamo porabo dela sredstev tržne 

dejavnosti za gradnjo lesenega nadstreška za kuhinjo v Mirnu. Planirana vrednost investicije 

je 12.000,00 eur. Ostala sredstva ostajajo nerazporejena za morebitne nenačrtovane, nujne 

nabave in dela, ki se pokažejo tekom leta. 


