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Uvod 

V Letnem poročilu 2016 navajamo in opisujemo predvsem analizo stanja in dogodkov, v katerem, 

da smo si v tem letu prizadevali delovati v skladu z vizijo in poslanstvom ter Programom dela za 

leto 2016 in Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2015/2016 in delno tudi Letnim delovnim 

načrtom za šolsko leto 2016/2017. 

 

V šolskem letu 2015/20161 so bili v program OŠ Otočec vključeni 204 učenci v 13 oddelkih.  

Na dan 31.12.2016 je bilo v program šole vpisanih 222 učencev, ki so bili razporejeni v 14 oddelkov. 

 

V šoli smo bili uspešni pri realizaciji programa dela. Tudi v tem  letu smo veliko pozornosti in časa 

namenili izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev.  

Najodmevnejši dogodek je bila obeležitev 150. letnice šolstva na Otočcu oziroma 30. letnice šolske 

stavbe na Šolski cesti na Otočcu. 

Promocijo šole navzven smo dosegali z uspešnim sodelovanjem na vseh organiziranih prireditvah v 

okviru MO Novo mesto, uspešno smo se predstavljali na športnih tekmovanjih, tekmovanjih v šahu, 

tekmovanjih iz znanja in različnih likovnih natečajih.  

Pozitivno ocenjujemo tudi prizadevnost učencev, sodelovanje s starši, ki skupaj z zaposlenimi 

prispevajo k odličnim dosežkom in uspehom šole. 

OŠ Otočec je  šola v primestnem okolju Novega mesta. Šolski okoliš obsega 24 naselij. Za polovico 

učencev je organiziran dnevni šolski prevoz s kombijem in avtobusom.  

Šola je stalno poglabljala izboljševanje kakovosti, razvijala sodelovalno in organizacijsko kulturo 

ter implementirala primere dobre prakse. V 2016 je izvedla samoevalvacijo na področju preverjanja 

in ocenjevanja znanja ter ugotavljala zadovoljstvo staršev z realizacijo izvedbe programa v šolskem 

letu 2015/2016. 

                                            

1 Podatki na dan 24.6.2016. 
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Šola je v šolskem letu 2015/2016 izvedla različna tekmovanja iz znanja, kjer so učenci osvojili 

sedem zlatih priznanj in petintrideset srebrnih.  

OŠ Otočec si bo tudi v prihodnje prizadevala, da bo v ospredje postavljala učence ter skupaj s starši 

in zaposlenimi gradila odnos, ki bo temeljil na zaupanju in strokovnosti. 

 

Leto 2016 si bomo zapomnili po pomembni obletnic naše šole in vseh spremljevalnih dogodkih, na 

številne uspešne projekte in velike uspehe naših učencev tako pri šolskem delu kot na dejavnostih 

izven šole. Zdrava šola in različne ekološke akcije prispevajo k prepoznavnosti v šolskem okolišu.  

Šolska klima je pustila pečat tudi na zaposlenih – uspešno smo se usposabljali v vzgoji za vrednote, 

se družili v prijetnem okolju. 
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1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

V splošnem delu poslovnega poročila se vsi podatki o izvedbi programa nanašajo na šolsko leto 

2015/2016. Vsebina, ki se nanaša na izvedbo letnega delovnega načrta, je opisana v Poročilu o 

uresničitvi Letnega delovnega načrta OŠ Otočec za šolsko leto 2015/20162. 

1.1 Kratka predstavitev zavoda 

OŠ Otočec je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je z Odlokom o ustanovitvi vzgojno 

izobraževalnega zavoda OŠ Otočec3 (Ur. l. RS  št. 75/2008, 53/2010, 7/2013) ustanovila Mestna 

občina Novo mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 

Šolski okoliš, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, je določen v Odloku o 

ustanovitvi in obsega območje KS Otočec. OŠ Otočec je samostojna matična enota brez podružnic. 

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja ter druge dejavnosti z namenom 

racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja (pripravo šolske prehrane za učence, 

organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, …). Vzgojno-izobraževalna dejavnost 

poteka od 1. do 9. razreda osnovne šole v skladu s predmetnikom in veljavnimi učnimi načrti. Javno 

veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom. 

Za učence s posebnimi potrebami poteka vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Ur.l. RS, št. 

58/2011, 90/2012, 5.člen).  

                                            

2 Sprejet na seji sveta šole dne 29.9.2016. 

3 http://www.uradni-list.si/1/content?id=87884 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=87884
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Šola pri svojem delu uporablja elektronsko vodenje pedagoške dokumentacije. Za obveščanje 

zainteresirane javnosti pa pomembne informacije o šoli objavlja na spletni strani šole. 

1.2 Organiziranost in predstavitev pomembnejših organov 

1.1.1 Poročilo sveta zavoda 

Najvišji organ zavoda je svet zavoda, ki se je konstituiral 23. 10. 2012 in imel štiriletni mandat do 

22. 10. 2016. Sestavljali so ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev ter pet 

predstavnikov šole. Predsednik sveta šole je bil Matej Šiško. 

Svet zavoda, se je v letu 2016 sestal petkrat, od teh sta bili dve seji izveden korespondenčno. Svet 

se je sestajal v naslednji zasedbi: Matej Šiško (predsednik), Špela Udovič, Duško Prosinečki, Erika 

Švirt, Franci Žura (predstavniki šole); Maja Oberstar Falkner, Mihael Škrget, Tania Jelen 

(predstavniki staršev); Darja Goršin Bevc, Miran Zupančič (namestnik predsednika), Janez Kocjančič 

(predstavniki ustanovitelja).  

Svet šole je na svojih sejah obravnaval oziroma sprejemal: 

- Letno poročilo o delovanju šole za leto 2015, 

- Program dela (Finančni in kadrovski načrt) zavoda za leto 2016, 

- Poročilo o delovanju skupnosti učencev šole, 

- Poročilo o šolski prehrani 

- Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016, 

- Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017, 

- Poročilo o samoevalvaciji za leto 2015, 

- Oceno delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2015, 

- seznanjal z delovanjem šolskega sklada, 

- potrjeval Cenik šolskih storitev za šolsko leto 2016/2017, 

- obravnaval poročilo o delovanju sveta staršev 

- se seznanjal s tekočim poslovanjem šole. 

 

V letu 2016 se je začel postopek za konstituiranje novega sklica sveta šole, ki je imel ustanovitveno 

sejo 12.2.2017. 



 

15 

 

15  15 

1.1.2 Pedagoški vodja in poslovodni organ 

Ravnateljica Mateja Rožman ima mandat za vodenje šole od 1.9.2014 do 31.8.2019. V letu 2016 je 

opravljala delo v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi v veljavni zakonodaji. 

1.1.3 Strokovni organi 

Strokovni organi v šoli so učiteljski zbor, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci, oddelčni učiteljski 

zbor, ki opravlja vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku ter strokovni aktivi, ki jih 

sestavljajo učitelji istih predmetnih področij in razredniki. 

Slika 1: Organizacijska shema OŠ Otočec 

 

Iz organizacijske sheme  je razvidno, da je dejavnost na šoli zelo razvejana, saj se isti strokovni 

delavci pojavljajo v različnih vlogah. 

1.3 Glavni podatki o poslovanju 

Pogoje za delo šole zagotavljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Mestna občina 

Novo mesto. OŠ Otočec pridobiva sredstva za delovanje tudi iz: 
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- prispevkov učencev oziroma njihovih staršev, 

- sredstev od prodaje storitev in izdelkov, 

- donacij ter 

- iz drugih virov. 

1.1.4 Šolski sklad 

OŠ Otočec je v šolskem letu 2003/2004 ustanovila šolski sklad, iz katerega financiramo nakup 

nadstandardne opreme za izvajanje pouka.  

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev (v letu 2016 so se zbirali s prostovoljnimi mesečnimi 

prispevki v višini 1,50 €) in donacij. V letu 2016 smo s sredstvi šolskega sklada financirali nakup 

računalnika, didaktičnih in družabnih iger za učence in delno pokrili stroške fotokopiranja. Starši 

so v letu 2016 prispevali za 137 učencev (67 %). 

Tabela 1: Finančni tok šolskega sklada 

Šolski sklad  

promet 2016 

Začetno stanje 

(1.1.2016) 

Prilivi Odlivi Končno stanje 

(31.12.2016) 

OŠ Otočec 1.899,35 € 2.317,50€ 1.918,35 € 2.298,50 € 

Upravni odbor šolskega je imenovan za obdobje od 21.10.2015 do 20.10.2019. Predsednica 

upravnega odbora šolskega sklada je Simona Kastelic. 
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2 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
posrednega uporabnika4 

 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13), 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00 ZPDZC, 127/06 

ZJZP), 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 

58/09,  64/09,  65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J ), 

 Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11, 40/12-ZUJF), 

 Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/2012-

ZIPRS1314, 105/2012, 25/13, 46/2013(ZIPRS1314-A), 56/13(ZŠtip-1), 63/13 – ZOsn-I, 63/13 

ZJAKRS-A, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 101/13 ZDavNepr, 107/13, 

85/14 ZUJF-B, 95/14 ZIJF-C, 90/15, 102/15 ZUJF-D), 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94, 

49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 79/11), 

 Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13), 

 Pravilnik o šolskem koledarju (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12), 

 Pravilnik o dokumentaciji v OŠ (Uradni list RS, št. 61/12, 51/13), 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 

57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15), 

 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovne šole in spremembe (Uradni list RS, 

št. 16/99, 12/11, 101/11, 21/12, 17/13, 14/2014), 

                                            

4 http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/#c56 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012104&stevilka=3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012105&stevilka=4001
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/#c56
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 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola otočec in  

sprememb in dopolnitve (Uradni list RS, št. 75/2008, 53/2010, 7/13), 

 Zakonske podlage, ki se nanašajo na računovodsko poročilo so sestavni del računovodskega 

poročila ter drugi zakonski in podzakonski akti. 

OŠ Otočec je v letu 2016 upoštevala vso veljavno zakonodajo s področja izobraževanja, javne 

uprave, računovodstva ter notranje akte OŠ Otočec. 

2.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega 
programa dela in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih 
programov 

1.1.5 Poslanstvo in vizija 

Zaposleni smo sprejeli naše VREDNOTE pri delu na OŠ Otočec, ki jih želimo posredovati tudi svojim 

učencem: 

- SPOŠTOVANJE do samega sebe, do učencev, sodelavcev, staršev in obratno: želimo doseči, 

da bodo vsi ti spoštovali nas. Prvi korak za dosego tega cilja je preprost - nasmeh in prijazen 

pozdrav. 

- ODGOVORNOST do sebe, do svojih dejanj in dela, odgovornost do drugih in do okolja. 

- VEDOŽELJNOST – vodi nas zavest, da je človekova moč v znanju in da je zato za otroka 

znanje popotnica v življenje. 

Po omenjenih vrednotah smo oblikovali svoje POSLANSTVO, ki se glasi:  

Z besedo in zgledom želimo vzgajati vztrajnega, delovnega, poštenega, odgovornega in znanja 

željnega človeka. 

Te vrednote in delo z omenjenim poslanstvom pa so pot do uresničitve VIZIJE, ideala, ki smo si ga 

zastavili: 

Naša šola naj postane prijazna in varna za učence, zaupanja vredna za starše, vabljiva za 

učitelje in nepogrešljiva za širše družbeno okolje. 
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Dolgoročni cilji zavoda so določeni za področje vzgojno-izobraževalnega procesa. Osnovni cilj naše 

šole je sodobnost, aktualnost in vsebinska pestrost tako programa kot metod in oblik dela. Učence 

želimo opremiti z dobrim in uporabnim znanjem za življenje. V šoli smo sledili Načrtu izboljšav, ki 

je bil pripravljen za obdobje med leti 2012 – 2016. 

Izpostavljeni dolgoročni cilji: 

 Zagotavljanje kakovosti pouka ob dobrih pogojih, vključno s strokovno avtoriteto 

učitelja ter z medpredmetnim sodelovanjem. 

 Ohranjati in spodbujati pozitivno organizacijsko klimo, torej dobre medsebojne odnose 

med učenci, starši, vsemi zaposlenimi ter ostalimi udeleženimi.  

 Motivirati učence za učenje učinkovitih učnih strategij ter spodbujati za dobre učne in 

tekmovalne dosežke v znanju, športu ter na ostalih področjih. Opolnomočiti učence s 

posebnimi potrebami in učence Rome. Vključevati šolo v različne projekte, s poudarkom 

na zdravem načinu življenja, trajnostnem razvoju in razvijanju pozitivne samopodobe. 

 Stalno posodabljati materialne pogoje za izvajanje pouka in dejavnosti. Skrbeti za čiste 

in urejene šolske prostore in okolico šole. 

 Nadgrajevati sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter skrbeti za izboljšave. 

2.3 Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega 
načrta ali v njegovem letnem programu dela z oceno uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce po 
posameznih dejavnostih 

Pri določanju kratkoročnih ciljev za leto 2016 šola temelji predvsem na ciljih, oblikovanih na letnem 

nivoju in so delno predstavljeni v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2015/2016 oziroma 

izhajajo iz uspešnosti realizacije Programa za leto 2015. Sproti se prilagajamo trenutnim potrebam 

učencev in zaposlenih. 

Cilji v letu 2016 so bili naslednji: 

 kakovostna priprava in izvedba vzgojno izobraževalnega programa s poudarkom na 

medpredmetnem povezovanju, 

 izboljšanje kompetenc učenja pri učencih in njihovih dosežkov ter razvijati njihovo 

odgovornost, 
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 vzpostaviti sistem elektronskega oziroma v čim večji meri brezpapirnega poslovanja ter 

arhiviranja pedagoške in poslovne dokumentacije, 

 izboljšanje materialnih pogojev. 

V letu 2016 smo realizirali dogodke ob 30. obletnici naše šole na sedanji lokaciji oziroma 150. 

obletnice šole na Otočcu.  

2.4 Realizacija pomembnejših ciljev v letu 2016 

V letu 2016 smo realizirali zastavljene cilje izvedbe programa. V celoti smo realizirali načrtovan 

pouk in ostale dejavnosti. 

V šoli smo spodbujali učenje tujih jezikov. Angleščino se učijo vsi učenci že od 1. razreda, druga 

tuja jezika pa sta še nemščina in italijanščina. 

Pri kazalcih uspešnosti je potrebno izpostaviti, da je bilo leto še uspešnejše pri učnih dosežkih 

(manj je bilo učencev, ki niso napredovali), med tem, ko je povprečna zaključena ocena enaka. 

Učencem z učnimi težavami smo zelo sistematično nuditi pomoč, predvsem pa pomoč natančno 

spremljali.  

Nadaljevali smo z izvedbo načrtovanih programov in projektov, v letu 2016 smo se pridružili 

programu Erasmus+ s poudarkom na diferenciaciji. 

Učencem smo omogočali razvijanje različnih kompetent, tako s področja sodobne tehnologije, 

vzgoje za vrednote, branja, raziskovanja...). 

Tudi strokovni delavci so razvijali svoja znanja in kompetence, tako v organiziranem šolskem 

usposabljanju, kot na podlagi lastnih interesov. 

Izvedli smo tudi nekaj dejavnosti, ki v začetku leta še niso bili predvideni. Gra za različne projekte, 

na katere smo se odzvali ob ponudbi. 

Najbolj ponosni pa smo na obeležitev vseh dejavnosti, ki so potekale v okviru 150 letnice šolstva 

na Otočcu. 
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2.5 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

1.1.6 Pregled števila učencev med šolskimi leti 2012/2013 in 2016/2017 

Tabela 2: Podatki o številu učencev 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/2016 2016/20175 

Število oddelkov devetletke 11 12 13 13 14 

Število učencev 187 191 210 204 222 

Iz tabele je razvidno, da se število vpisanih učencev in oddelkov od leta 2012/2013 povečuje. V 

zadnjih petih letih se je število vpisanih učencev povečalo za 18 %.  

Tabela 3: Podatki o vpisih in izpisih učencev iz programa OŠ Otočec 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/20176 

Učenci, ki obiskujejo šolo v 

drugem šolskem okolišu 

33 48 30 29 16 

Učenci, prihajajo iz šole v 

drugem šolskem okolišu 

13 13 17 16 27 

Razlika -20 -35 -13 -13 +11 

Razlika med številom vpisanih in izpisanih učencev na šoli se je zadnja leta zmanjševala. Od leta 

2016/2017 je opazen pozitvni trend – več učencev prihaja iz drugih okolišev kot učencev iz našega 

okoliša v sosednjih šolah. 

                                            

5 31.12.2016 

6 31.12.2016 
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Na podlagi podatkov statističnega urada je opazen dvig števila rojstev v našem šolskem okolišu. 

Glede na dostopne podatke do leta 2021 pričakujemo močno povečanje števila učencev (do 80 

učencev). 

1.1.7 Kazalniki uspešnosti 

1.1.7.1 Učna uspešnost 

Tabela 4: Napredovanje učencev v naslednji razred ob koncu šolskega leta na dan 31. 8. 

RAZRED 
Avgust 2014 Avgust 2015 Avgust 2016 

 

NAPREDOVALI 

NISO 
NAPREDOVALI NAPREDOVALI 

NISO 
NAPREDOVALI NAPREDOVALI 

NISO 
NAPREDOVALI 

1. 29 2 37 2 
28 

 

2. 31 1 30  
36 

 

3. 16  30  
29 

1 

4. 18  16  
30 

 

5. 17  18  
15 

 

6. 15 1 18  
16 

1 

7. 14  15  
18 

 

8. 29  14 1 
16 

 

9. 18  27 2 
14 

 

Skupaj 187 4 205 5 202 2 

Učna 
uspešnost 

97,9 % 

 

97,6 % 

  
99,02 % 

 
 

Iz razpredelnice je razvidno, da je bila učna uspešnost učencev ob koncu šolskega leta 2015/2016 

– 99,02 % ter, da sta razred ponavljala dva učenca. Podatek je v zadnjih treh letih relativno 

primerljiv s prejšnjimi šolskimi leti. Strokovni delavci nudijo učno šibkejšim učencem različne 

oblike pomoči. Ocenjujemo, da je vzpostavljen sistem pomoči na šoli zelo uspešen. 
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1.1.7.2 Dosežki učencev na tekmovanjih v znanju 

Tabela 5: Dosežki tekmovanj iz znanja v šolskih letih med 2013/2014 in 2015/2016 

 

Iz razpredelnice je razvidno, da so učenci v šolskem letu 2015/2016 dosegli 230 bronastih, 35 

srebrnih in 7 zlatih priznanj na sedemnajstih tekmovanjih. Delež učencev, ki so dosegli zlata 

priznanja se je povečal; v zadnjih treh letih se je za 70 % povečal delež doseženih bronastih 

priznanj, predsvem s področja matematike. Zadovoljni smo tudi s popularizacijo matematike. 

 Tekmovanje 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Bronasto  

(šolsko) 

Srebrno 

(regijsko) 

Zlato 
(državno) 

Bronasto  
(šolsko) 

Srebrno 

(regijsko) 

Zlato 

(državno) 

Bronasto  
(šolsko) 

Srebrno 

(regijsko) 

Zlato 

(državno) 

1.  ANGLEŠČINA (9.r)  2   6 1  4 1  

2.  ANGLEŠČINA (8.r) 4     2   2   

3.  ASTRONOMIJA 1     2   3 1  

4.  BIOLOGIJA  5 1   2   3   

5.  FIZIKA 3 2 1 4 2  5 3  

6.  GEOGRAFIJA 1   4   3   

7.  KEMIJA 1 1   6 1  2   

8.  LOGIKA 12 2   9 1 1 21  1 

9.  MATEMATIKA  40 3 1 42 3  65 4  

10.  
RAZVEDRILNA 

MATEMATIKA 

4 
3 1 

9 3 1 6 3  

11.  SLOVENŠČINA  1   22 2 1 25   

12.  ZGODOVINA 3     5 1  7   

13.  MATEMČEK (1.-6.r)  7 1 47 12  34 10 4 

14.  KRESNIČKA       19   

15.  VESELA ŠOLA 7 2   7 2  5 2  

16.  LOGIČNA POŠAST 
 

    
6 20 1 26 11 2 

17.  
TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA PRVE 
POMOČI 

 3. 

mesto 
 

      

18.  MALE SIVE CELICE 
 4. 

mesto 
 

      

 SKUPAJ ŠOLA 81 24 4 173 48 4 230 35 7 

 
Število vpisanih 

učencev 
191   210   204   

 % vseh učencev 42,4 % 12,6 % 2,1% 82,3% 22,8% 1,9% 112% 17,5% 3,4% 
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Učenci so sodelovali pri slovenski bralni znački ter angleški bralni znački. Učenci so sodelovali na 

sedemnajstih likovnih natečajih. Šola je prvič sodelovala na tekmovanju Kresnička – naravoslovje 

za učence od 1. do 7. razreda. 

Pomembne uvrstitve so dosegli učenci tudi na športnih tekmovanjih. Učenci so bili v šolskem letu 

2015/2016 aktivni na različnih športnih tekmovanjih, tako skupinskih kot individualnih. Na 

državnem nivoju so bili učenci najuspešnejši v naslednjih športnih panogah: atletiki, 

spomladanskem krosu, mali odbojki, odbojki na mivki, namiznem tenisu. Na občinskem tekmovanju 

v šahu so učenci tudi dosegli prvo mesto, tako ekipno kot posamično. V tekmovanju za 

najuspešnejšo šolo na športnem področju v MO Novo mesto smo z 930 osvojenimi točkami osvojili 

7. mesto.  

Uspešni športniki šole so se udeležili 7. festivala športa mladih, ki je potekal 8.6.2016 v Kopru. 

1.1.7.3 Dosežki učencev pri Nacionalnem preverjanju znanja 

Tabela 6: Dosežki učencev7 pri Nacionalnem preverjanju znanja 2016 – 6. razred 

 MATEMATIKA 

(%) 

SLOVENŠČINA 

(%) 

ANGLEŠČINA  

(%) 

OŠ Otočec 49,48 55,88 53,43 

Državno povprečje 53,79 54,46 53,43 

Razlika v dosežkih -4,31 +1,42 +3,88 

Dosežki šestošolcev so bili v šolskem letu 2015/2016 pri slovenščini in angleščini nad slovenskim 

povprečjem, pri matematiki pa pod slovenskim povprečjem. 

                                            

7  
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Tabela 7: Dosežki učencev8 pri Nacionalnem preverjanju znanja 2016 – 9. razred 

 MATEMATIKA 

(%) 

SLOVENŠČINA 

(%) 

FIZIKA 

(%) 

OŠ Otočec 55,69 52,18 50,64 

Državno povprečje 55,51 53,54 50,17 

Razlika v dosežkih +4,18 -1,36 +0,47 

Dosežki devetošolcev so bili pri nacionalnem preverjanju znanja pri matematiki in fiziki nad 

slovenskim povprečjem, pri slovenščini pa malo pod slovenskim povprečjem. 

1.1.7.4 Primerjava dosežkov devetošolcev med leti 2014 in 2016 

Tabela 8: Primerjava dosežkov pri matematiki – 9. razred med leti 2014 in 2016 

 NPZ- MAT (%) 

2014 

NPZ – MAT (%) 

2015 

NPZ – MAT (%) 

2016 

OŠ Otočec 46,63 58,59 55,69 

Državno povprečje 53,39 56,96 55,51 

Razlika v dosežkih -6,76 +1,63 +4,18 

Primerjava dosežkov NPZ pri matematiki pokaže, da so bili dosežki učencev v zadnjem letu spet 

nad slovenskim povprečjem. 

                                            

8 RIC  
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Slika 2: Primerjava dosežkov NPZ – matematika med leti 2014 in 2016 

 

Tabela 9: Primerjava dosežkov pri slovenščini – 9. razred med leti 2014 in 2016 

 NPZ- SLJ (%) 

2014 

NPZ- SLJ (%) 

2015 

NPZ – SLJ (%) 

2016 

OŠ Otočec 51,74 61,22 52,18 

Državno povprečje 55,07 58,62 53,54 

Razlika v dosežkih -3,33 +2,60 -1,36 

Primerjava dosežkov NPZ pri slovenščini pokaže, da se dosežki učencev v zadnjih treh letih gibljejo 

okoli povprečja: v zadnjem  šolskem letu 1,36 % pod slovenskim povprečjem. 
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Slika 3: Primerjava dosežkov pri slovenščini – 9. razred med leti 2014 in 2016 

 

1.1.7.5 Realizacija pouka 

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program.  

Tabela 10: Realizacija obveznega in razširjenega programa po triletjih9 

Vzgojno izobraževalno obdobje Realizacija obveznega 
programa 
2015/2016 

(%) 

Realizacija razširjenega 
programa 
2015/2016  

(dopolnilni, dodatni) 
(%) 

Prvo vzgojno izobraževalno obdobje 101,70 104,76 

Drugo vzgojno izobraževalno obdobje 101,16 103,57 

Tretje vzgojno izobraževalno obdobje 102,64 123,57 

ŠOLA skupaj 101,69 108,63 

                                            

9 Podatki vpisani na  Portal MIZŠ 
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Skupna realizacija obveznega in razširjenega programa je bila na šoli je bila 102,91 %. Nižje 

realizacije od 95 % ni bilo pri nobenem predmetu.  

V šolskem letu 2015/2016 je šola izvajala osem izbirnih predmetov: nemščino II, filozofija za otroke 

– etična raziskovanja, šport za sprostitev, sodobno pripravo hrane, obdelava gradiv – kovine in 

gledališki klub. Vsi predmeti so bili v povprečju realizirani 100,29 %.  

Neobvezni izbirni predmeti (angleščina, šport, italijanščina) so bili realizirani 97,96 %. 

Dnevi dejavnosti so bili v celoti realizirani (100%). 

V šolskem letu 2015/2016 smo imeli štiri oddelke podaljšanega bivanja v skupnem številu 73 ur na 

teden. Zaradi zmanjšanega števila učencev na predmetni stopnji, so v PB dopolnjevali strokovni 

delavci iz predmetne stopnje. Zaradi potreb staršev smo PB podaljšali do 16. ure.  V podaljšano 

bivanje je bilo vključenih 116 učencev. 

Jutranje varstvo je bilo organizirano od 6.00 do 8.15. V JV je bilo vključenih 28 učencev iz 1. 

razreda. V drugo skupino je bilo vključenih 15 učencev od 2. do 5. razreda, za njih je bilo potrebno 

delno sofinanciranje staršev.  

Dopolnilni pouk je bil namenjen učencem z učnimi težavami in učencem, ki določene snovi niso 

razumeli, so bili dalj časa odsotni ali so potrebovali ponovno razlago. V šolskem letu 2015/2016 je 

dopolnilni pouk redno obiskovalo 54 učencev (26,5 %).  

Dodatni pouk je nudil učencem bolj poglobljeno znanje predmeta in večjo zahtevnost ter pripravo 

na razna tekmovanja. Dodatni pouk je v šolskem letu 2015/2016 je redno obiskovalo 97 učencev 

(47,5 %).  

V šolskem letu 2015/2016 smo izvajali 29 različnih interesnih dejavnosti. Načrtovane interesne 

dejavnosti so bile v celoti realizirane. Podrobnejše poročilo je opisano v Poročilu o realizaciji 

letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016.  

Po predmetniku sta šoli pripadali na oddelek 2 uri interesnih dejavnosti. Šola je izvedla 881 ur, kar 

je 106 % realizacija. 
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Tabela 11: Realizacija šole v naravi v šolskem letu 2015/2016 

Vrsta šole Trajanje Razred Datum Kraj Št. udeleženih 

učencev 

Zimska šola 5 dni 5. a 
15.- 

19.2.2016 
Cerkno 15 

Naravoslovna 

šola 
5 dni 

7. in 8. 

razred 

1.2.- 

5.2.2016 
Libeliče 25 

V šolskem letu 2015/2016 je šola organizirala zimsko šolo v naravi za učence 5. razreda (poudarek 

na smučanju) in naravoslovno šolo za učence 7. in 8. razreda. 

Tabela 12: Realizacija tečaja plavanja v šolskem letu 2015/2016 

Vrsta tečaja Razred Datum Kraj Število 
udeleženih 
učencev 

Neudeleženi 

Plavalni tečaj – 10 
urni 

1.razred 2.-6.11.2016 
Novo 
mesto 

25 
3 

Plavalni tečaj – 20 
urni 

3.razred 
2. do 
6.11.2016 

Novo 
mesto 

26 
4 

V šolskem letu 2015/2016 je šola organizirala tečaj plavanja za učence 1. in 3. razreda, ki se ga je 

udeležila večina učencev. 

Za učence, ki čakajo na nadaljevanje pouka oziroma na šolski prevoz, smo organizirali varstvo 

vozačev in ga tudi skrbno evidentirali. 

2.6 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 

1.1.8 Sodelovanje pri projektih 

V šolskem letu 2015/2016 je OŠ Otočec sodelovala v različnih programih in projektih: 

 PROGRAMI IN DEJAVNOSTI, ki spodbujajo zdrav način življenja: 
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- Zdrava šola (rdeča nit Duševno zdravje) 

o Prijateljski razredi (šolski projekt) 

o Ekološke dejavnosti (zbiralne akcije), projekt KEMSO 

o Gledališka predstava Napo v kraljestvu nevarnih snovi 

o Zelene straže 

o Ločevanje odpadkov v šolski stavbi 

o Aktivno sodelovanje na Dnevu Zemlje v Novem mestu 

o Pomen in spodbujanje zajtrka pri učencih 

o Skrb za zdrave in čiste zobe 

o Predavanja in delavnice z zdravstveno vzgojnimi vsebinami (vsi učenci) 

o Varna raba interneta 

o Delavnice za učence in strokovne delavce »Ko me strese stres« 

o Dan šole »Poskrbi zase« 

o Tabor za (nadarjene) učence (dve izvedbi) 

 

- Tradicionalni slovenski zajtrk, dan slovenske hrane 

- Shema šolskega sadja in zelenjave 

 PROGRAMI IN DEJAVNOSTI, ki spodbujajo gibanje: 

o Program Zdrav življenjski slog (1.3.2017 do 31.8.2017) 

o Sončkov tek 

o Tek prijateljstva 

o Pet minut za zdravje 

o Program Zlati sonček 

o Program Krpan 

o Testiranje gibalnih sposobnosti za športno-vzgojni karton 

 

 PROGRAMI IN DEJAVNOSTI za spodbujanje branja 

o Nacionalni program Rastem s knjigo 

o Sončnica na rami 

o Tečaj hitrega branja 

o Naša mala knjižnica 
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o Šolske knjižnice - vez med preteklostjo in sedanjostjo 

o Bralna značka v slovenskem in angleškem jeziku 

 

 PROGRAMI IN DEJAVNOSTI za spodbujanje prostovoljstva 

o Teden otroka (DPM Mojca) 

o Obisk dedka Mraza (DPM Mojca) 

o Mesec prostovoljstva 

Realizacija projektov je podrobneje predstavljena v Poročilu o realizaciji letnega delovnega načrta 

2015/2016. 

1.1.9 Druge dejavnosti 

Šola oddaja v uporabo šolske prostore v popoldanskem času za izobraževalne namene in telovadnico 

za športne dejavnosti učencev, v večernih urah tudi za rekreacijo odraslih.  

Od leta 2015 dalje šola polovico pridobljenih sredstev od uporabnin telovadnic vračamo 

ustanovitelju. 

Šola organizira in sodeluje na različnih prireditvah (projektno in raziskovalno delo, tematske 

razstave, tekmovanja, javni nastopi in obeležja ob spominskih dnevih in državnih praznikih). 
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1.1.9.1 Šolska prehrana 

Šola pripravlja vse obroke v lastni kuhinji. Učenci uživajo obroke v jedilnici.  

Tabela 13: Podatki o prijavljenih učencih na šolsko prehrano na dan 1.9. 

Prijavljeni 
obroki za 
učence 

2013/ 

2014 

Delež  

(%) 

2014/ 

2015 

Delež  

(%) 

2015/ 

2016 

Delež  

(%) 

2016/ 

201710 

Delež (%) 

Število vpisanih 
učencev 

191  208  204  222  

Malica - skupaj 190 99,5  208 100 203 99.6 222 100 

Subvencionirana 
malica 

85 44,5  114 54,8 99 48,5 113 50,9 

Kosilo - skupaj 167 87,4  186 89,9 179 87,7 184 82,9 

Subvencionirano 
kosilo (MIZŠ, 
občina- v celoti, 
delno) 

29 15,2  23 12,5 22 10,8 35 15,8 

Popoldanska 
malica 

31 16,2  30 14,4 33 16,2 44 19,8 

Šolska kuhinja pri pripravi obrokov upošteva smernice zdrave prehrane in upoštevanja načel dobre 

higiene in sistema HACCP. Pripravlja šolsko prehrano za učence (malico, kosilo in popoldansko 

malico), zaposlene in občasno za zunanje uporabnike. 

  

                                            

10 Podatki o subvencijah na dan 31.12.2016 
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2.7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE 
FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH  

Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2016, ugotavljamo, da je šola poslovala gospodarno in uspešno. 

Šola je na vseh področjih kakovostno delovala.  

Tabela 14: Pregled poslovanja v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 

 2015 2016 Indeks 

2016/2015 

CELOTNI PRIHODEK (€) 1.042.366 1.098.321,31 105,4 

CELOTNI ODHODEK (€) 1.041.974 1.098.306,43 105,4 

PRESEŽEK PRIHODKOV (€) 393 14,88  

 

2.8 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 
IZVAJANJU PROGRAMA 

Večjih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v letu 2016 ni bilo.  

2.9 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 
DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET 

Kakovost vzgoje in izobraževanja je izpolnjevanje potreb in pričakovanj vseh udeležencev (učenci, 

starši, zaposleni, ustanovitelj, dobavitelji, država). Menimo, da smo uspešno združevali poslovne 

naloge s pedagoškimi, sledili strokovnim in zakonodajnim novostim, upoštevali potrebe učencev, 

staršev, zaposlenih in okolja ter bili ob vsem tem tudi prepoznani. Tako kot predhodna leta je bilo 

tudi leto 2016 zelo uspešno, saj smo uresničili zastavljene cilje oziroma realizirali več kot smo 

načrtovali.  

Uresničevanje zastavljenih ciljev spremljamo redno na tedenskih jutranjih sestankih, na mesečnih 

sestankih učiteljskega zbora, sejah sveta zavoda in sveta staršev. Učenci sodelujejo na urah 

oddelčnih skupnostih, njihovi predstavniki pa na sestankih skupnosti učencev šole.  
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Na področju izboljšanja materialnih pogojev je nerealizirana ostala fasada šole oziroma potrebna 

energetska sanacija šolske stavbe. V letu 2016 je bilo izvedenih veliko dejavnosti v zvezi z 

načrtovano obnove šolske stavbe ter načrtovano gradnjo objekta za vrtec pri osnovni šoli. 

V šolskem letu 2015/2016 je šola ob koncu pouka ugotavljala zadovoljstvo staršev in učencev 

(natančno poročilo je sestavni del Poročila o uresničitvi letnega delovnega načrta 2015/2016) ter 

anketo o šolski prehrani.  

Izvedli smo tudi anketo za starše o varnosti šolskih poti. 

2.10 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

Zaposleni smo si prizadevali za kakovostno delo in iskali učinkovite in inovativne učne pristope, da 

bi v vse zahtevnejšem okolju dosegali želeno uspešnost in učinkovitost, ki ohranjajo zadovoljstvo 

učencev, staršev, lokalne skupnosti in ostalih deležnikov. Na področju gospodarjenja s sredstvi smo 

v letu 2016 dosegli dobre rezultate, pozorno smo spremljali materialne stroške ter redno vzdrževali 

delovna sredstva, naprave in zgradbo. Investicije in investicijsko vzdrževalna dela so potekala skozi 

celo leto.  

2.11 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

Šola vodi poslovne knjige na osnovi Zakona o računovodstvu in Pravilnika o računovodstvu ter ostale 

ustrezne zakonodaje. Poleg navedene zakonodaje ima šola interna pravila za nadzor poslovanja: 

Pravilnik o popisu, Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin in Register tveganj. 

Prejete račune pred plačilom odobri ravnateljica, likvidira pa poslovna sekretarka, ki hkrati 

pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente.  

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: 

 pri mesečni najavi količnikov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih 

stroških  (zahtevke posredujemo ministrstvu), 

 pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil, 

 preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila, 

 preverjanju plačil položnic, 
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 spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani 

poslovnih partnerjev. 

1.1.10 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA 

Na osnovi Samoocenitvenega vprašalnika smo pripravili tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora 

javnih financ (priloga). 

1.1.11 NOTRANJA REVIZIJA 

V letu 2016 je bila na OŠ Otočec izvedena notranja revizija podjetja DINAMI-NR, ki sta jo zvedla 

Zorka Hrovat, delavka v notranji reviziji in Bojan Grilc, državni notranji revizor (Dinamik, 

Ljubljanska cesta 41, Novo mesto). Notranja revizija, ki je vključevala pregled postopkov 

napredovanja zaposlenih v plačne razrede in nazive, je potekala od 20.5.2016 do 24.5.2016. 

Pri pregledu je bilo ugotovljenih nekaj priporočil, ki jih je šola po pregledu odpravila in jih bo tudi 

v prihodnje upoštevala. 

1.1.12 ZUNANJA REVIZIJA 

V letu 2016 je bil 14.4.2016 opravljen redni inšpekcijski nadzor Inšpektorata Republike Slovenije za 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Namen nadzora je bil celoten pregled organizacije 

in sistema varstva pred požarom v zavodu. Ugotovljenih je bilo nekaj pomanjkljivosti (periodika 

usposabljanj za požarno varnost, izračun potrebnega števila gasilnikov, namestitev evakuacijskih 

načrtov na vidno mesto), ki smo jih odpravili in dne 10.5.2016 o tem obvestili pristojni inšpektorat. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je 30.6.2016 opravil strokovni pregled organizirane šolske 

prehrane. Med predlogi za izboljšanje je določanje jedilnikov za popoldansko malico, energijsko 

vrednotenje obrokov, o čemer smo pristojne po vzpostavitvi obvestili. 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (Center za mikrobiološke analize živil, vod in 

drugih vzorcev okolja, Novo mesto) je dne 11.10.2016 opravil pregled higienskega stanja kuhinje 

in varnosti hrane. Podano je bilo strokovno mnenje za poostritev higienskih ukrepov. Na zadnjem 

pregledu (v letu 2017) ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti. 
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2.12 POJASNILA PO PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI IN ZAKAJ 

Pri pregledu Finančnega načrta za leto 2016 je bilo ugotovljeno, da večjih odstopanj ni bilo. 

2.13 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo 
okolja, regionalni razvoj ipd. 

Gospodarstvo 

Šola se povezuje z gospodarstvom pri organizaciji in izvedbi tematskih dni (večinoma naravoslovnih 

in tehniških) in delovanju šolske kuhinje. 

Sociala 

V sodelovanju Zdravstvenim domom Novo mesto smo organizirali sistematske zdravstvene preglede 

s predavanji za učence 1., 3. , 6. in 8. razreda. Zobozdravstveni pregledi so bili organizirani za vse 

učence. V akciji za čiste zobe so tekmovali učenci od 1. do 4. razreda. Učenci šole so sodelovali 

tudi na tekmovanju ekip prve pomoči.  

S Policijsko postajo Novo mesto redno sodelujemo na področju splošne varnosti in varnosti v 

cestnem prometu. 

S Centrom za socialno delo Novo mesto redno sodelujemo pri nalogah, ki izhajajo iz družinskih in 

socialnih stisk. 

Varstvo pri delu  

Za področje varnosti in zdravja pri delu je pooblaščeno podjetje Borštnar &Co, d.o.o., ki za šolo 

opravlja periodične kontrole in notranji nadzor s tega področja. Za področje medicine dela je 

pooblaščeno podjetje Polje Harmonije. 

 Izjava o varnosti, velja od 14.3.2016. 

 Priloga k Izjavi o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja – zdravstvena ocena, velja od 

januarja 2016. 
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 Vsi zaposleni so po načrtu opravili tudi preglede na medicini dela in bili usposobljeni (3) za 

varno delo. 

 V letu 2016 so bili opravljeni potrebni pregledi in meritve: pregled telovadnice in igrišča.  

 V letu 2016 smo zabeležili pet poškodb učencev (ureznina, odrgnina na poti v šolo, zlom 

golenice, udarec vrstnice, udarec v prst). Med zaposlenimi je bila evidentirana ena poškodba 

na delovnem mestu. 

Za varnost učencev skrbijo vsi strokovni delavci, ki opravljajo dežurstva v času odmorov v šolskih 

avlah in jedilnicah. Strokovni delavci spremljajo učence tudi pri prevozih s šolskim avtobusom.  

Tehnično varovanje na šoli opravlja podjetje GVS Globalno varnostni servis, d.d., ki opravlja redne 

preglede okolice šole in preverjanje vklopa alarma. 

Varstvo pred požarom 

Za področje požarne varnosti je pooblaščeno podjetje Borštnar &Co, d.o.o., ki za šolo opravlja 

periodične kontrole in notranji nadzor s tega področja.  

 V letu 2016 so bili opravljeni potrebni pregledi in meritve: hidranti in gasilniki, redni pregled 

plinske instalacije, meritvah emisij snovi v zrak. 

 V letu 2016 je bilo opravljeno usposabljanje za odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov 

(1). 

 Trije zaposleni so opravili usposabljanje za varstvo pred požarom. 

 Opravljen je bil pregled stanja požarne varnosti in pregled. 

 Vajo evakuacije smo izvedli 12.10.2016 in je v celoti uspela. 

 Posodobili smo evakuacijski načrt (6.5.2016), pripravljen je bil izračun potrebnega števila 

gasilnikov (4.5.2016). 

Varstvo okolja 

Dvakrat letno organiziramo zbiralno akcijo odpadnega papirja, v januarju pa še zbiralno akcijo 

starih koledarjev. Skozi šolsko leto zbiramo zamaške, baterije, tonerje in kartuše. Ob šoli imamo 

ekološki otok in navajamo vse zaposlene in učence na zbiranje in ločevanje odpadkov. Odpadke 

ločujemo tudi v učilnicah. Prizadevamo si predvsem za zmanjšanje količine odpadkov. 
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Tabela 15: Podatki o zbranem odpadnem papirju 

 2013 2014 2015 2016 

Zbrani papir 23.670 kg 29.570 kg 30.770 kg 29.413 kg 

Količina zbranega papirja je bila v letu 2016 primerljiva glede na zadnje obdobje. Zbiralne akcije 

so na šoli postala ustaljena praksa, pa tudi vsi zaposleni in učenci med letom ločujemo in zbiramo 

papir. Zbrana sredstva smo namenili za nakup dveh tiskalnikov, projektorja, računalnika, obeskov 

za ključe, delnega kritja prispevkov za devetošolce in naj eko razred, ponjave za mivko, dodatne 

mize in stole v jedilnici.  

Prav tako je že utečena zbiralna akcija starih koledarjev v mesecu januarju. Stare stenske koledarje 

učenci uporabljajo pri pouku za izdelovanje plakatov.  

Regionalni razvoj 

Osnovna šola Otočec sodeluje z Zavodom za zaposlovanje, OE Novo mesto.   

Urejanje prostora 

Vse leto skrbimo za prijetno okolje v šoli (razstave na šolskih hodnikih in jedilnici, urejeno delovno 

okolje v učilnicah) in izven nje (skrb za šolsko igrišče v času podaljšanega bivanja). Šola aktivno 

sodeluje pri urejanju šolske okolice.  

V času pouka in dejavnosti zagotavljamo varno okolje in skrbimo za varne šolske poti. V letu 2016 

je bila med starši izvedena anketa o varnosti šolskih poti. Z ugotovitvami smo seznanili pristojne 

na MO Novo mesto. 

Sodelovanje z lokalnim okoljem 

 vlaganja ustanoviteljice MO Novo mesto (prevozi učencev, tekmovanja), 

 povezava z OŠ v regiji  – izmenjava kadrov z OŠ Brusnice (poslovni sekretar do 31.3.2016, 

učitelj geografije, učitelj tehnike), OŠ Veliki Gaber (učitelj glasbe), OŠ Raka (učiteljica 

likovne umetnosti), OŠ Stopiče (specialna pedagoginja), 
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 sodelovanje z OŠ na Dolenjskem (izobraževanja, tekmovanja učencev v znanju in športu), 

 vpisi naših učencev v srednje šole (predstavitev programov, informativni dnevi, delavnice), 

 sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (KPIS, šola v naravi, 

regresirana prehrana, učbeniški sklad, izobraževanja, javni razpisi…), 

 predavanja in delavnice za starše in učence,  

 sodelovanje na različnih likovnih in literarnih natečajih, 

 sodelovanje z lokalnimi društvi in KS Otočec (prireditve, čistilne akcije, razstave, delavnice, 

uporaba prostorov, …) ter lokalnimi podjetji. 
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2.14 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 

1.1.13 Sistemizacija delovnih mest 

Delovna mesta so zasedena v skladu s sistemizacijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

V kuhinji sta zaposleni kuharici in kuharska pomočnica (od 1.9.2016 v deležu 0,3), ki so večinoma 

financirane iz lastnih sredstev in s soglasjem ustanovitelja.  

Za določen čas (do 31.8.2019) je zaposlena ravnateljica.  

  
SISTEMIZACIJA 

2016/2017 

Število oddelkov 14 

Število učencev (1.9.tekočega leta) 223 

    

Učitelj RP 10,55 

Drugi učitelj v 1.r 0,91 

Dopolnilni/dodatni (1-5) 0,46 

NIP (1,4,5) 0,41 

Plavalni tečaj 0,08 

UČITELJ 1.-5.r 12,41 

    

UČITELJ 6.-9.r 5,05 

Dopolnilni/dodatni (6-9) 0,18 

IZBIRNI PREDMETI 0,54 

NEOBVEZNI IP 0,09 

SKUPAJ (6-9) 5,86 

    

UČITELJ OPB 3,12 

JV 0,5 

IiSUP 0,32 

Zbor.petje 0,27 

Romi   

ID-9.l 0,14 

Koles.izpit 0,04 

UČITELJI  - ostalo 4,39 



 

41 

 

41  41 

SKUPAJ PEDAGOŠKI KADER 22,66 

    

RAVNATELJ 1 

SVETOVALNI DELAVEC 0,8 

KNJIŽNIČAR 0,7 

RAČUNALNIČAR 0,3 

ORG. ŠOLSKE PREHRANE 0,05 

LABORANT 0,09 

RAČUNOVODJA 0,85 

POSLOVNI SEKRETAR 0,85 

HIŠNIK IV 1 

KUHAR IV 0,56 

ČISTILEC II 3 

SKUPAJ DRUGA DELA 9,2 

    

SKUPAJ 31,86 

 

1.1.14 Analiza kadrovanja 

Na področju zaposlovanja ni bilo pomembnih posebnosti. Kadrovska struktura je glede na stanje v 

preteklem letu približno enaka. Število zaposlenih se je glede na povečanje učencev in posledično 

števila oddelkov, povečalo. 

Ob začetku šolskega leta 2016/2017 je prišlo do kadrovskih sprememb: 

 v kuhinji je bila dodatno zaposlena kuharska pomočnica (v času delitve kosil in malice), 

 po upokojitvi učitelja tehnike smo za čas šolskega leta 2016/2017 učno obveznost 

prerazporedili že zaposlenemu učitelju, 

 zaradi povečanega števila oddelkov smo za določen čas zaposlili učiteljico za poučevanje na 

razredni stopnji, 

 učitelj geografije in zgodovine od 1.9.2016 dalje ni več dopolnjeval na OŠ Brusnice, 

 za izvajanje dodatne strokovne pomoči na šoli izvaja pomoč surdopedagoginja (Zavod za 

gluhe in naglušne Ljubljana). 
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Na dan 31.12.2016 je bilo na OŠ Otočec zaposlenih skupaj 36 delavcev (od tega ena delavka na 

porodniškem dopustu), prevladujejo strokovni - pedagoški delavci (28), izobrazbena struktura pa 

je naslednja: 

Tabela 16: Zaposleni na dan 31. 12. 2016 po izobrazbi  

  I. II. III IV V VI VII VIII SKUPAJ 

Bolonjske 
stopnje       I. II. III.  

NDČ PDČ    1 4 7 19 1 32 

DČ PDČ       1 1 2 

NDČ KDČ      1  1 2 

DČ KDČ          

 SKUPAJ    1 4 8 20 3 36 

Legenda: 

NDČ – nedoločen čas 

DČ – določen čas 

 

PDČ – polni delovni čas 

KDČ – krajši delovni čas 

Izobrazbena struktura je dobra, vendar zaposlene v skladu z možnostmi spodbujamo k dodatnemu 

izobraževanju in strokovnemu spopolnjevanju.  

Tabela 17: Število strokovnih delavcev po nazivih na dan 31. 12. 2016 

Naziv 

2016 

Brez naziva 

3 

Mentor 

15 

Svetovalec 

9 
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Slika 4: Strokovni delavci po nazivih na dan 31.12.2016 

   

Tabela 18: Podatki o številu zaposlenih na dan 31. 12. v določenem letu 

Delovno mesto 2013 2014 2015 2016 

Strokovni delavci 26 27 27 28 

Administrativni delavci 3 2 2 2 

Tehnični delavci 6 6 6 6 

SKUPAJ 35 35 35 36 

Od vseh na porodniškem dopustu  1 1 1 

Invalidi 

Na OŠ Otočec sta bila na dan 31.12.2016 zaposlena dva delavca z odločbo o priznani invalidnosti. 

En delavec opravlja delo v obsegu 50 % delovnega časa, drugi pa od 1.11.2016 dalje delo v polnem 

delovnem času z omejitvami. Od skupnega števila zaposlenih predstavlja delež zaposlenih invalidov 

5,5 %. 

  

brez naziva

MENTOR

SVETOVALEC

SVETNIK

Svetnik 

1 

SKUPAJ 

  28 
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1.1.15 Poročilo o vzdrževalnih delih na šoli 

V letu 2016 smo v skladu z možnostmi skrbeli za vzdrževanje okolice šole in šolske stavbe: 

 Menjava parketa v štirih učilnicah, 

 Obnova pohištva v učilnicah razredne stopnje, menjava miznih plošč v učilnici tehnike, 

ureditev delovnega pulta v učilnici kemije, 

 Ureditev površin za skok v daljino (mivka in ponjava). 

Skrbeli smo za menjavo žarnic, nakup košev za odpadke, popravili žleb na stavbi ... 

Vzdrževali smo tudi računalniško opremo, nabavili številne učne pripomočke in učila ter priročnike 

za učitelje. 
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Drugi del 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO  

Računovodsko poročilo za leto 2016 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov: 

- Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS št.: 23/99, 30/02-1253), 

- Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št.: 11/11 – UPB4, 110/11 in 46/13) 

- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 (Ur.l. RS št.: 96/15) 

- Slovenski računovodski standardi, 

- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur.l. RS št.: 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 90/14, 100/15 

in 84/16), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Ur.l. RS št.: 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 

108/13 in 100/15), 

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

javnega prava (Ur.l. RS št.: 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,120/07,124/08, 58/10, 104/10, 

104/11 in 86/16), 

- Pravilnika o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu  (Ur.l. RS št.: 117/02, 134/03 in 108/13), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih  

sredstev (Ur.l. RS št.: 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Ur.l. RS št.: 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), 

- Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Ur.l. RS št.: 109/13 , 83/14 

in 101/15) 

- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l. RS št.: 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 

43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15 in 68/16) 
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4 POJASNILA K BILANCI STANJA 

Tabela 19: Bilanca stanja 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2016 

   v EUR (brez centov) 

Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 4 5 
  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 
107.674 114.630 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

13.071 13.071 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 12.674 12.533 

02 NEPREMIČNINE 663.180 663.180 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 567.072 565.530 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 434.182 428.735 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

423.013 412.293 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

144.683 138.214 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

48 48 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 29.103 28.195 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 11.536 10.949 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

82.939 78.163 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 18.260 18.166 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 1.757 2.071 

18 NEPLAČANI ODHODKI 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.040 622 

  C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

2.888 1.631 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 2.888 1.631 
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32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0 

34 PROIZVODI 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

255.245 254.475 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

123.315 114.027 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 62.818 60.214 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 18.011 16.634 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 12.545 11.808 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

1.697 2.471 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 28.244 22.900 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-
059) 

131.930 140.448 

90 SPLOŠNI SKLAD 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.211 4.921 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

104.463 109.708 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 24.256 25.819 
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986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

255.245 254.475 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 

 

4.1 Sredstva 

4.1.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi) se je v letu 2016  

spremenila za obračunano amortizacijo v vrednosti 140,30 €. Nova nabavna vrednost programov je 

13.071,17 €, popravki vrednosti 12.673,66 €, sedanja vrednost pa je 397,51 €.  

4.1.2 Nepremičnine 

Vrednost nepremičnin je sestavljena iz vrednosti zemljišča in vrednosti zgradbe. Vrednost zemljišča 

ostaja nespremenjena in je 95.588,77 €.  

Vrednost zgradbe se je zmanjšala za obračunano amortizacijo v vrednosti 1.541,97 €. Popravek 

vrednosti nepremičnin znaša 567.072,40 €. Neodpisana vrednost zgradb in zemljišč znaša 

96.107,52€. 

Tabela 20: Seznam nepremičnin 

INVEN.ŠT. NAZIV NABAVNA VR. ODPISANA VR. SEDANJA VR. 

1986 STAVBNO ZEMLJIŠČE 9.981,05 0,00 9.981,05 

198603 ZELENJAVNI VRT 1.600,00 0,00 1.600,00 

198604 ZELENICA S PARKOM 46.308,84 0,00 46.308,84 

198602 SADOVNJAK 17.684,39 0,00 17.684,39 

198601 DVORIŠČE IN IGRIŠČE 20.014,49 0,00 20.014,49 

1 GRAD.OBJ. ŠOLA + TELOVADNICA 507.657,34 507.657,34 0,00 

2 GARAŽA-KOLESARNICA 6.121,84 6.121,84 0,00 

3 ČEBELNJAK-ČAKALNICA 2.412,90 2.412,90 0,00 
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4 ZAKLONIŠČE - GARDEROBA 51.399,07 50.880,32 518,75 

   SKUPAJ 663.179,92 567.072,40 96.107,52 

 

4.1.3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

Nakupna vrednost opreme (OS) in drobnega inventarja (DI) se je v letu 2016 povečala za nakup v 

znesku 18.000,37 €, od tega oprema (OS) za 3.541,35 € in drobni inventar za 14.459,02 €.  

Tabela 21: Nabava sredstev 

           Sredstva kom Nabava OS 2016 Vir financiranja Lokacija 

Računalnik PCPLUS 1 417,57 € Šolski sklad Kabinet RS 

Računalnik PCPLUS 1 427,98 € Zbiralna akcija papirja 
Računalniška 

učilnica 

Računalnik PCPLUS 1 457,70 € Presežek prihodkov nad odhodki knjižnica 

Tiskalnik  2 106,62 € Zbiralna akcija papirja 

Kabinet ŠVZ 

Računalniška 
učilnica 

Tiskalnik za nalepke 1 367,00 € Presežek prihodkov nad odhodki knjižnica 

Leseni pult 1 752,71 € Presežek prihodkov nad odhodki Učilnica kemije  

Projektor NECM 403W 1 1.011,77 € Zbiralna akcija papirja Jedilnica  

SKUPAJ   3.541,35 €   

Opremo smo posodobili z nakupom računalnikov, projektorja, novo kuhinjsko opremo, opremo za 

vzdrževanje, dokupom opreme za jedilnico, delovno obleko, učne pripomočke, knjige za učence in 

učitelje, ...  
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Tabela 22: Nabava sredstev 

Sredstva Nabava 2014 Nabava 2015 Nabava 2016 
Indeks 

2016/2015 

Osnovna sredstva v vrednosti nad 
500 € 

8.473,75 € 5.712,65 € 3.541,35 € 61,90 

Osnovna sredstva v vrednosti pod 
500 € 

15.865,78 €  16.112,07 €   14.459,02 €           89,70 

Iz preglednice je razvidno, da se je vrednost nakupa osnovnih sredstev in drobnega inventarja glede 

na predhodno leto nekoliko nižja. Vir za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja je: sredstva 

iz MIZŠ za učila, sredstva pridobljena iz  oddajanja telovadnice v uporabo, pripravo kosil, del 

sredstev smo črpali iz šolskega sklada in zbiralne akcije papirja, del sredstev za nakup osnovnih 

sredstev pa je bil financiran iz presežka preteklih let.  

V evidenci osnovnih sredstev v vrednosti pod 500,00 € pa vodimo tudi nakup učbenikov za izposojo 

učbenikov iz učbeniškega sklada in nakup učbenikov za na klop, ki jih je v preteklosti financiral 

MIZŠ. 

Tabela 23: Učbeniški sklad 

 Vrednost nakupa v 
letu 2014 

Vrednost nakupa 
v letu 2015 

Vrednost nakupa 
v letu 2016 

Učbeniški sklad 1.007,10  € 3.019,73  € 6.463,93 € 

Učbeniki na klop 314,67 € 0,00 € 0,00 € 

V letu 2016 smo za potrebe učbeniškega sklada nakupili nove učbenike za posamezne predmete v  

drugem in tretjem triletju. Učbeniki morajo biti potrjeni v Katalogu ustreznih učbenikov. Zaradi 

navedenega je bilo potrebno zamenjati kar nekaj učbenikov, nekaj pa tudi zaradi dotrajanosti. 

Sredstva za nakup učbenikov je nakazal MIZŠ, del pa smo krili iz kratkoročno odloženih prihodkov 

iz preteklih let, ki so bila namensko vodena  na učbeniškem skladu. 

Tabela v nadaljevanju prikazuje seznam osnovnih sredstev z nabavno, odpisano in sedanjo 

vrednostjo sredstev v zavodu OŠ Otočec na dan 31. 12. 2016. 
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Tabela 24: Seznam osnovnih sredstev po kontih 

INVEN.ŠT. NAZIV 
Nabavna 
vrednost 

Odpisana 
vrednost 

Sedanja 
vrednost 

00300 NV=računal.programi 13.071,17 12.673,66 397,51 

040000 Oprema-inventar 9.181,97 8.430,59 751,38 

040001 Oprema-učila 1.781,18 1.305,38 475,8 

040002 Oprema-učila elektronska 1.796,80 1.762,27 34,53 

040003 Oprema-učila 11.992,52 11.992,52 0 

040004 Oprema-športni rekviziti 3.867,69 3.349,19 518,5 

040005 Oprema-računalniki 29.814,67 27.924,91 1.889,76 

040006 Oprema-tiskalniki 560,09 155,53 404,56 

040007 Oprema-pisarniška oprema 2.188,77 2.188,77 0 

040008 
Oprema-telefonska   
Centrala + aparati 2.879,89 2.879,89 0 

040009 Oprema-transportna sredstva 19.776,80 18.293,54 1.483,26 

040010 Oprema-stroji za vzdrževanje 7.918,47 7.490,86 925,03 

040011 Oprema-kuhinjska oprema 46.021,32 42.522,10 3.499,22 

040013 Oprema-avdivizualna sredstva 15.399,72 13.715,69 1.684,03 

Sedanja vrednost osnovnih sredstev nad 500,00 € se iz leta v leto spreminja. Iz prikazanih tabel je 

razvidno, da se sedanja vrednost sredstev znižuje. Vzrok je predvsem manjša nabava sredstev, 

zaradi finančnega primanjkljaja in izguba sedanje vrednosti računalniške opreme. Iz tabele 

osnovnih sredstev je tudi razvidno, da postaja omenjena oprema hitro zastarela, kar vodi v povečan 

odpis sredstev. 

 

Tabela 25: Seznam vrednosti osnovnih sredstev v letih med 2014 in 2016 

Leto Nabavna vrednost Odpisana vrednost Sedanja 
vrednost 

Leto 2014        164.226,20€ 140.243,11€       23.983,09 € 

Leto 2015 163.207,31€ 146.227,87€ 16.979,44€ 

Leto 2016 166.251,06€ 154.684,90€ 11.566,16€ 

4.1.4 Popis osnovnih sredstev 
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Ravnateljica je v letu 2016 imenovala inventurno komisijo za popis osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja, komisijo za popis terjatev in obveznosti. Inventurna komisija za popis osnovnih sredstev 

in drobnega inventarja je popisala sredstva po nahajališčih. Sredstva so bila zložena in pripravljena 

na popis. Določena sredstva so se nahajala na drugi lokacije in so se po oddanem poročilu premestila 

na navedene lokacije. Opazili so tudi, da določeni inventar ni imel inventarne številke (odpadla), 

zato se je inventar označeval naknadno. Komisija je ob popisu ugotovila, da določena osnovna 

sredstva in inventar niso več uporabna oziroma so poškodovana ali uničena, zato jih je predlagala 

v odpis.  

Komisija je ob popisu ugotovila, da sta oprema  v vrednosti 497,42 €  in drobni inventar v vrednosti 

3.673,72 € dotrajana in uničena.  Sredstva so bila tako poškodovana in zastarela, da bi strošek 

popravila znašal več kot je vrednost sredstva, zato smo  s sklepom ravnateljice navedena sredstva 

odpisali in izločili iz uporabe. Med letom so bili iz uporabe izločeni učbeniki iz učbeniškega sklada 

v vrednosti 8.382,29 € zaradi dotrajanosti in izločitve iz seznama potrjenih učbenikov. 

Iz uporabe smo izločili:  

Tabela 26: Odpis osnovnih sredstev 

Inv.št Naziv OS Nabavna vrednost 
Odpisana 
vrednost 

199956 Nahrbtna kosilnica 497,42 497,42 

  SKUPAJ ODPIS OSNOVNIH SREDSTEV 497,42 497,42 

 

Tabela 27: Odpis drobni inventar 

 Sredstva po skupinah Konto Vrednost odpisa 

DI splošno 041-00000 644,12 

DI splošno 041-00 597,87 

Učni pripomočki 041-21 777,72 

Tiskalniki in ups 041-24 436,64 

Športni učni pripomočki 041-25 816,59 

Inventar za vzdrževanje 041-27 10,60 
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Delovna obleka 041-04 222,99 

Kuhinjska oprema 041-28 167,19 

SKUPAJ ODPIS DROBNI INVENTAR 
 

3.673,72 

Ugotavljamo, da se bo v prihodnjih letih še nadaljeval problem potrebnega stalnega posodabljanja 

računalniške in programske opreme. Oprema zelo hitro zastara, zato jo je potrebno nenehno 

posodabljati. Upamo, da bo v prihodnjih letih ministrstvo ponovno objavilo razpis za delno 

financiranje nakupa računalnikov in opreme. 

Tabela 28: Odpis med leti 2014 in 2016 

Oprema Odpis 

2014 

Odpis 

2015 

Odpis 

2016 

Indeks 

2016/2015 

Osnovna sredstva  7.347,86 € 6.731,01 € 497,42 € 7,39 

Drobni inventar   4.903,63 € 12.280,00 € 3.673,72 € 29,92 

 

Slika 5: Primerjava odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja (v eurih) 
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4.2 Kratkoročna sredstva 

V blagajni imamo sredstva v skladu z določenim maksimumom. 

Na dan 31. 12. 2016 smo imeli v blagajni 48,22 € gotovine, na podračunu pri UJP pa 29.103,66 €.  

Na podskupini 120 izkazujemo za 11.536,43 € neplačanih terjatev, od tega 9.496,34 € za šolsko 

prehrano, prehrano delavci 12/16, ostalo pa so terjatve za rekreacijo v šolski telovadnici. Terjatve 

niso sporne. V letu 2016 smo prejeli nakazana sredstva  Vene Dejana s.p. v vrednosti 196,14 € 

(terjatve s pripadojočimi obrestmi). Terjatev smo v letu 2014 dali v izvršbo, vendar smo prejeli 

obvestilo o ustavitvi postopka zaradi ukinitve poslovanja s.p., tako da smo v  letu 2015 terjatev 

obravnavali kot oslabljeno in jo odpisali. Nakazan znesek je v knjigah evidentiran kot 

prevrednotovalni prihodek. 

Na podskupinah 140, 141 in 143 je bilo stanje terjatev 82.938,68 €.  

Na skupini kontov 14 je izkazana terjatev do: 

- MIZŠ 77.804,63 €: za plače december, katera je nakazana v januarju, prehrano za učence – 

subvencija,    

- Mestna občina Novo mesto 3.493,63 €: prehrana za učence in materialne stroške za 

december 2016. 

Izkazane terjatve niso sporne in bodo nakazane v začetku leta 2017. V letu 2016 je zavod od 

ustanoviteljice Mestne občine Novo mesto redno prejemal finančna nakazila za materialne stroške, 

prevoze, in regresirana kosila. Prejeli pa smo tudi nakazanih 8.000,00 € sredstev za stroške 

vzdrževanja – menjavo parketa v štirih učilnicah. 

Na podskupini kontov 152 zavod vodi KRATKOROČNO DANE DEPOZITE v vrednosti 18.259,75 €. Zavod 

ima pogodbo o vezavi depozita 18.218,23 € sklenjeno pri Delavski hranilnici. Zavod ima sredstva 

vezana do 30.3.2017  s pripadajočimi 0,30% nominalno obrestno mero, obresti pa se pripisujejo 

glavnici.  

Na podskupinah kontov 170 pa je bilo stanje terjatev 1.756,77 € (sredstva za izplačilo invalidnin 

november in december 2016, refundacija boleznin in december 2016). 

  



 

57 

 

57  57 

Tabela 29: Terjatve med leti 2014 in 2016 

 

Vrste terjatve Terjatev 
2014 

Terjatev 
2015 

Terjatev 
2016 

Indeks 
2016/2015 

Terjatve do kupcev 120 12.589,04 10.949,28 11.536,43 105,36 

Terjatve do proračunskih 
uporabnikov 

84.109,02 78.162,95 82.938,68 106,11 

Terjatve do ZZZS in ZPIZ 3.569,35 2.071,37 1.756,77 84,81 

 

Terjatve do kupcev so se nekoliko zvišale glede na leto 2015, vendar niso sporne. Kupcem redno 

pošiljamo opomine in jih s tem opozarjamo na zapadle terjatve.  

Vsem partnerjem, ki so imeli odprte terjatve na dan 31. 12. 2016, smo poslali IOP obrazec za 

uskladitev terjatev. Posredni uporabniki občinskih proračunov usklajujemo terjatve in obveznosti 

na podlagi izpiska odprtih postavk ter izpisa stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje. 

Na kontu 190 ima kratkoročne odložene odhodke v vrednosti 1.039,93 €. Med odložene odhodke so 

zajeti prihodki za shemo šolskega sadja in prihodki za tradicionalni zajtrk, ki so bili izvedeni že v 

letu 2016. Med odložene odhodke pa je vknjižena naročnina revij za leto 2017. 

4.3 Zaloge 

Stanje zalog materiala v skladišču kuhinje znaša 2.887,94 €.  Enako stanje zalog živil vodijo tudi na 

analitični evidenci v kuhinji. Količinske zaloge materiala se vrednotijo po nabavni ceni. 

4.4 Obveznosti do virov sredstev 

4.4.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

Na podskupini kontov 220, 240, 241,242 in 243 smo imeli za 19.708,00 € neplačanih obveznosti, ki 

pa niso sporne, saj še niso zapadle v plačilo. Največ odprtih obveznosti beležimo pri dobaviteljih 

prehrane, energije,… 

V skupini 241 vodimo obveznosti do Mestne občine Novo mesto v vrednosti 1.496,25 €. Obveznost 

se nanaša na višino nakazanega  50% prihodka od uporabe telovadnice. Mestna občina Novo mesto 

je Pogodbo o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016 v 10. 



 

58 

 

58  58 

členu zapisala, da mora zavod sredstva, ki jih pridobi z oddajanjem prostorov v uporabo v višini 

50%, trikrat letno na osnovi zahtevka, sredstva nakazati občini. V letu 2016 je zavod občini nakazal 

pridobljena sredstva od uporabe prostorov v višini 4.650,69 € 

V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo  odprte obveznosti za plače, prispevke, dohodnine za mesec 

december, obveznosti do delavcev (izplačilo 5. 1. 2017), in znašajo  75.362,84 €. 

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti do učencev iz neporabljenih namenskih sredstev, 

ki jih nakaže MIZŠ in Mestna občina Novo mesto za delavce ter začasno odloženi prihodki učencev. 

To so sredstva za ekskurzije, sredstva za šolo v naravo, naravoslovne in kulturne dni ter sredstva za 

učence Rome. V letu 2016  znaša obveznost do njih 28.244,28 €.  

V  skupini 291-00 vodimo  nakupe, plačila in porabo sredstev za učbeniški sklad. Na dan 31. 12. 

2016 je stanje na tem kontu 537,18 €. Stanje na kontu učbeniški sklad se spreminja za sredstva 

nakazana od MIZŠ, porabljena sredstva za nakup ali dokup novih učbenikov in sredstva za nakazilo 

skrbniku učbeniškega sklada. Za nabavo novih učbenikov in izplačilo skrbniku učbeniškega sklada 

pa smo porabili 6.534,48 € sredstev. 

V skupini 291-04 vodimo sredstva zbrana iz zbiralnih akcij starega papirja in tonerjev in smo v letu 

2016 pridobili dodatno 3.349,33 € sredstev. Sredstva v višini 4.420,63 € smo porabili za nakup 

računalnikov, projektorja, dodatno opremo za jedilnico,nakup mivke, ponjavo za pokritje mivke na 

igrišču, nagradni izlet za EKO razred, ter delno financiranje izleta za 9. razred v Gardeland. 

V skupini 291-74 vodimo sredstva prejeta od MO NM za prevoze. MO NM je do 30. 6. 2016  nakazovala 

sredstva za prevoz otrok  za prevoženih 59,20 km po 0,70 €/km. Od septembra 2016 se je število 

prevoženih kilometrov, zaradi večjega števila otrok povečalo na 79,20 km. Sredstva, katera se niso 

porabila za vzdrževanje vozila, gorivo in stroške dela, vodimo namensko na kratkoročnih odloženih 

prihodkih.  

Šola ima po zakonu ustanovljen šolski sklad, v katerem se nalagajo prostovoljni prispevki staršev 

učencev naše šole. Šola je v letu 2014 spremenila način financiranje šolskega sklada. Od oktobra 

dalje starši, ki so se odločili za prostovoljni prispevek, nakazujejo 1,50 € na mesec. Pridobljena 

sredstva namensko porabimo za nabavo nadstandardne opreme in fotokopiranje učnih listov 

učencem. V letu 2016 je bilo  dodatno zbrano 2.317,50 €. Denar se je porabil za fotokopiranje 

učencem – 1.000,00 €, nakup računalnika in igre za podaljšano bivanje. Nakup je znašal 1.918,35€. 
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Tabela 30: Primerjava stanja kratkoročno odloženih prihodkov 2015/2016 

Konto Naziv Vrednost 2015 Vrednost 2016 

29100 Učbeniški sklad 1.643,95 € 537,18 € 

29103 Učenci OŠ- šola v naravi 550,00 € 900,00 € 

29104 Zbiralna akcija papirja OŠ Otočec 2.176,97 € 1.105,67 € 

29108 Sredstva za pomoč učencem-donacije 593,13 € 290,87 € 

29109 Namenska sredstva – K. 40,92 € 20,29 € 

29112 
Prihodki za projekt »Zdrav življenjski 
slog« 0,00 2.238,38 € 

29141 MIZŠ- švn 0,15 € 0,15 € 

29142 MIZŠ- švn socialno šibki 85,19 € 9,87 € 

29143 MIZŠ- ekskurzije učencev 0,00 € 340,89 € 

29144 MIZŠ=Romi učni pripomočki 750,02 € 522,93 € 

29170 MO NM-športna tekmovanja 476,53 € 234,13 € 

29171 MO NM -kosila subvencija 32,86 € 32,86 € 

29172 MO NM =naravoslovni kulturne d                  2.093,29 €               1.641,47 € 

29174 MO NM- prevozi 12.532,16 17.871,09 € 

29180 Šolski sklad 1,899,35 € 2.298,50 € 

291802 Šolski sklad - zbornik 25,28 € 0,00 

  SKUPAJ 22.899,80 € 28.244,28 € 

 

4.4.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Sredstva na kontu 922 - Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije so 

se spremenili za kritje stroškov nakupa iz donacij v vrednosti 1.337,68 € in amortizacijo. 

Amortizacija za leto 2016 je znašala 3.673,55 €. V letu 2016 se je povečala vrednost  konta za 

3.913,57 €. V prihodnjih letih se bo iz  teh sredstev kril strošek amortizacije. 

Konto izkazuje po obračunani amortizaciji 3.211,18 € sredstev. 

 

Konto 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 104.462,50 €. 
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Šola je spremenila znesek sredstev prejetih v upravljanje za del obračunane amortizacije in nakup 

osnovnih sredstev. Iz konta presežek prihodkov nad odhodki smo preknjižili sredstva v  višini 

1.577,41 €. Obračunana amortizacija po veljavnih amortizacijskih stopnjah je znašala 6.822,87 €. 

Ker od ustanovitelja nismo prejeli sredstev za kritje amortizacije, smo strošek krili v breme konta 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.  

V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu 

smo obveznosti uskladili z ustanoviteljico. 

Konto 985-00 – Presežek prihodkov nad odhodki 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 znaša 14,88 €. Presežek prihodkov nad odhodki iz 

naslova izvajanja javne službe glede na celotne prihodke predstavlja  0,001 delež.  Prenesli smo ga 

na konto Presežek prihodkov nad odhodki, tako da saldo na dan 31. 12. 2016 izkazuje 24.256,16 €. 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, 

ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v 

skladu s tem odlokom, zavod uporablja v skladu z zakonom, ki ureja način in financiranja vzgoje in 

izobraževanja (Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda).  

5 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Tabela 31: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih 
uporabnikov 

od 01.01.2016 - 31.12.2016 

   

v EUR (brez 
centov) 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 
1.098.032 1.042.153 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.098.032 1.042.153 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

0 0 
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  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 93 214 

763 C) DRUGI PRIHODKI 0 0 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

196 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 196 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

1.098.321 1.042.367 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

205.828 193.697 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 125.398 124.799 

461 STROŠKI STORITEV 80.430 68.898 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

874.707 832.946 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 683.154 657.907 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 110.242 105.697 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 81.311 69.342 

462 G) AMORTIZACIJA 13.121 11.193 

463 H) REZERVACIJE 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 0 1 

467 K) FINANČNI ODHODKI 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 4.650 4.017 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

0 120 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 120 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

1.098.306 1.041.974 
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  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

15 393 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890) 

15 393 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

0 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

31 32 

  Število mesecev poslovanja 12 12 

 

5.1 Analiza prihodkov 

CELOTNI PRIHODKI  doseženi v letu 2016 so znašali 1.098.321,31 € in so bili za 5,37% višji od 

preteklega leta. 

Slika 6: Celotni prihodki v letu 2016 
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Prihodki s področja dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja so: 

 

Prihodki od učencev, staršev  

- za malice, kosila, jutranje varstvo, papir, prevoz, 
predstave, glasila, šola v naravi, učbeniški sklad, 

- za kosila delavcev, uporabo telovadnice, … 

LETO 2015 

115.176,05 € 

   94.592,79 € 

 

    20.583,26 € 

LETO 2016 

112.107,30 € 

   93.515,31 € 

 

    18.591,99 € 

Prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

- za plače, regres, jubilejne nagrade, prevoz in prehrano 
zaposlenih, materialne stroške, izobraževanje zaposlenih, 
učila, spremljevalce ekskurzij, solidarnostne pomoči,.. 

- za ekskurzije učencev, šolo v naravi, regresiranje prehrane 
učencev, učence Rome,... 

837.032,44 € 

 

  811.353,79 € 

 

   25.678,65 € 

894.651,13 € 

 

  868.619,91 € 

 

   26.031,22 € 

Prihodki Mestne občine Novo mesto 

- za materialne stroške, prevoz učencev, računalniško 
opremo, tuj jezik, projektno delo, ... 

- kosila učencev, sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih 
dni, tekmovanja  učencev v znanju 

  58.974,44 € 

   53.053,56 € 

       

     5.920,88 €                                                                        

 75.279,15€ 

   67.624,02 € 

       

     7.655,13 €                                                                        

Prihodki CSD, Zavod za zaposlovanje, Zavod za šport RS 
Planica,… 

27.782,66 € 12.130,34 € 

Sponzorska sredstva / Donacijska sredstva 3.187,61 € 3.863,80 € 

Prihodki od financiranja    213,40 € 93,45 € 

Drugi prihodki    0,00 € 196,14 € 

SKUPAJ PRIHODKI iz dejavnosti osnovnošolskega 
izobraževanja 

1.042.366,60€ 1.098.321,31€ 

Mestna občina je v letu 2016 redno nakazovala  materialna sredstva za: porabo električne energije, 

komunalo, ogrevanje, dimnikarske storitve in varovanje ter zavarovanje. Na osnovi mesečnih 

zahtevkov smo v letu 2016 prejeli 54.116,01 € za kritje navedenih stroškov, kar je 1.13% več  kot 

predhodno leto. Mestna občina je v letu 2016 namenila sredstva v višini 8.000,00 € za tekoče 

vzdrževanje. Zavod jih je namenil za menjavo parketa v štirih učilnicah razrednega pouka. Še vedno 

pa beležimo primanjkljaj sredstev na področju vzdrževanja objekta in sredstev, ki glede na 

življenjsko dobo, potrebujejo obnovo. V letu 2016 je Mestna občina v Pogodbo o zagotavljanju 

sredstev iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016 v 10. členu zapisala, da mora zavod 
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sredstva, ki jih pridobi z oddajanjem prostorov v uporabo v višini 50%, trikrat letno na osnovi 

zahtevka, sredstva nakazati občini.  

Mestna občina Novo mesto zagotavlja sredstva za prevoz učencev v šolo in iz šole s šolskim 

kombijem. V ta namen pokriva stroške prevoza do 24.6.2016 za prevoženih 59,2 km po 0,70 €/km, 

od 1.9.2016 dalje pa za 79,20 km. Cena za prevožen kilometer se je iz 1,10 € znižala na 0,70 €, na 

osnovi kalkulacije stroškov. Tako je zavod v ta namen prejel 8.993,04 €. Ker je bilo dejanskih 

stroškov manj, smo sredstva v višini 5.338,93 € prenesli na kratkoročno odložene prihodke. 

V letu 2016 je ustanoviteljica nakazovala sredstva tudi za prehrano učencev – kosila,  naravoslovne 

kulturne dni in šolska športna tekmovanja. Mestna občina pa je sofinancirala tudi dejavnosti, katere 

so nastale ob praznovanju 150-letnice šolstva na Otočcu v vrednosti 700,00 € 

Zavod je bil v letu 2016 vključen v projekt s katerim smo popestrili pouk in gibanje naših otrok. 

Zavod je vključen v projekt »Zdrav življenjski slog« od 15.03.2016 do 31.8.2017. Za izvedbo tega 

programa imamo dodatno zaposleno osebo v višini 50% zaposlitve.  

Tabela 32: Prihodki po dejavnostih med leti 2014 in 2016 

Vrsta dejavnosti Prihodek 

2014 

Prihodek 

2015 

Prihodek 

2016 

Indeks 

2016/2015 

Prihodki od prehrane za otroke – plačniki 

starši 

71.930,20 € 75.980,45 € 75.170,77 € 98,93 

Prihodki od prehrane za odrasle – 

delavci, zunanji 

11.002,44 € 8.276,60 € 6.299,65 € 76,11 

Uporaba šolskih prostorov 8.413,68  € 7.987,73  € 9.556,38 € 119,64 

Prihodki od priprave hrane so se v letu 2016 sicer znižali glede na prejeta sredstva od staršev. Več 

sredstev pa smo prejeli od MIZŠ in MO NM za subvencionirano prehrano. Na povečanje vpliva število 

učencev, ki je malenkost večje kot predhodna leta in število prijav učencev na kosila. Cena 

prehrane se ni spremenila. MIZŠ še naprej določa ceno dopoldanske malice, ki ostaja 

nespremenjena - 0,80 €. Ostale cene obrokov so določene na osnovi kalkulacije šole. Cena kosila 1. 

r do 3. r. znaša 1,95 €, cena kosila 4. r. do 6. r. je 2,10 €, cena kosila 7. r. do 9. r. je 2,25 €, cena 

PB malice pa je 0,80 €. Šola ima lastno kuhinjo in sama skrbi za pripravo hrane. Za pripravo hrane 
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skrbita dve kuharice, ki sta v šolskem letu 2016/2017 zaposleni v deležu 0,56 (vir: MIZŠ) in 1,44 

(vir: lastna sredstva) ter pomočnica v kuhinji v deležu 0,30 (vir: lastna sredstva). 

Prihodek prehrane od zaposlenih se je znižal glede na preteklo leto zaradi spremenjenih prijav na 

obroke. Delavci imajo še vedno možnost tople in hladne prijave na prehrano.  

Prihodek od uporabe šolskih prostorov se je glede na leto 2015 nekoliko zvišal. Mestna občina je s 

septembrom spremenila način oddajanja telovadnice v uporabo. Uporabniki so razdeljeni v dve 

kategoriji: 

-  uporabniki, ki uporabljajo telovadnico brezplačno (izvajajo se krožki, kjer sodelujejo              

učenci),  

- uporabniki, ki jim je ceno določila občina: z višjo  tarifo 10,00 €/h (uporabljajo športna društva 

MO NM, katera se sofinancirajo s strani občine) in z višjo tarifo 15,00 €/h (zunanji uporabniki, 

fizične osebe). 

 

Zaradi uvedbe novih pravil uporabe telovadnice, je tudi zasedenost višja. Glede na zasedenost 

vidimo še rezerve, saj se še pojavljajo prosti termini ob sobotah in nedeljah. Cena uporabe 

telovadnice je od 1.9.2016 dalje enotno 15,00 €/uro ne glede na čas koriščenja uporabe. Cena za 

predhodno obdobje je bila 12,00 €/h med tednom, sobota in nedelja pa 15,00 €/h. 
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5.2 Analiza odhodkov 

CELOTNI ODHODKI znašajo 1.098.306,43 € in so za 5,41 % višji kot predhodno leto. 
 

Slika 7: Stroški v letu 2016 

 

Tabela 33: Primerjava stroškov med leti 2014 in 2016 

Vrsta stroška Strošek 2014 Strošek 2015 Strošek 2016 Indeks 

2016/2015 

STROŠKI MATERIALA 124.308,92 €    124.798,98 €      125.397,47 € 100,48% 

STROŠKI STORITEV    67.532,89 €    68.897,80 € 80.429,87 € 116,74% 

STROŠKI AMORTIZACIJE 14.206,65 € 11.192,52 € 13.121,34 € 117,23% 

STROŠKI DELA 795.759,30 € 832.946,43 € 874.707,06 € 105,01% 

Stroški materiala se v letu 2016 niso bistveno spremenili. Povišali pa so se stroški storitev. Stroški 

storitev so se v primerjavi na leto 2015 povečali za 16,74%. Višje stroške beležimo predvsem pri 

komunalnih storitvah – odvoz smeti. Višji strošek je zaradi zvišanje stroška odvoza mešanih 

odpadkov. Na višino stroška količine odpadkov nimamo vpliva, ker ima Komunala Novo mesto 

11,42%
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1,19% 0,42%
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narejen elaborat izračuna cene mešanih odpadkov in je vezan na odvoz odpadkov vseh javnih 

zavodov v občini. V letu 2016 so se pojavili dodatni stroški ob organiziranju prireditve ob 150 letnici 

OŠ na Otočcu, vendar smo za vse prejeli donacijska in sponzorska sredstva. V letu 2016 je voden 

tudi strošek zavarovanja objekta in kombija, katerega v preteklem letu ni bilo. V letu 2016 se je 

povečal tudi strošek izobraževanja. 

Tabela 16: Primerjava stroškov materiala med leti 2015 in 2016 

STROŠEK MATERIALA leto 2015 leto 2016 

MATERIAL ZA ČIŠČENJE 3.239,76 3.999,18 

MATERIAL ZA ČIŠČENJE= Š M K 2.082,38 1.949,83 

MATERIAL ZA VZDRŽAVANJE-OPREME 4.599,40 5.060,48 

TEKOČE VZDRŽEVANJE-GRADBENI OBJEKT IN OKOLICA 7.439,66 1.600,48 

TEKOČE VZDRŽEVANJE-KOMBIBUS 55,44 83,86 

STROŠKI VZDRŽEVANJA RAČUNALNIŠKE OPREME 376,01 284,84 

DELOVNA OBLEKA 0,00 228,62 

MATERIAL ZA ŠMK-MALICE 52.961,34 54.157,54 

MATERIAL ZA ŠMK-INVENTAR 39,33 697,27 

ŠMK - SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 1.357,90 1.736,24 

PORABE ELEK.ENERGIJE=ŠOLA 2.693,59 2.985,31 

ELEKTRIČNA ENERGIJA - ŠMK 2.739,42 3.147,69 

PORABA- VODE-KOMUNAL.STORITVE 12.341,14 12.025,87 

PORABA PLINA 148,76 148,76 

PORABA POGONSKEGA GORIVA 1.302,88 1.403,76 

PORABA GORIVA ZA OGREVANJE 16.272,37 15.301,48 

STROŠKI POGOSTITVE NA PRIREDIT 0,00 363,45 

STROŠKI NA ŠOL.TEKMOVANJIH 133,57 237,52 

DI do 2 mesecev ( žoge,igre, kocke) 1.220,25 749,74 

ZDRAVILA-SANITETNI MARTERIAL 680,61 141,93 

PAPIR,BRISAČE+WC PAPIR 2.100,10 3.523,32 

material za dan odptih vrat 0,00 2.433,37 

DIDAKTIČNE IGRE=PB+POUK 340,07 12,99 

MAT.ZA TISKALNIKA=TONER,KARTUŠ 1.548,94 1.404,04 

ELEKTRO=UPRAV.DIST.OMREŽJA OMREŽNINA 6.726,65 6.371,24 

STROŠKI STROKOVNE LITERATURE-REVIJE 663,53 602,67 

PRIROČNIKI-STROŠKI ST.LITERATURE 628,14 854,97 

PISARNIŠKI MATERIAL 613,74 570,91 
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MATERIAL ZA POUK 1.432,58 2.353,99 

MATERIAL ZA POUK-DOKUMENTACIJA 621,23 192,78 

MATERIAL ZA ROME 426,54 570,99 

DRUGI STROŠKI MATERIALA 13,65 202,35 

SKUPAJ 124.798,98 125.397,47 

 

Tabela 34: Primerjava stroškov storitev med leti 2015 in 2016 

STROŠEK STORITEV leto 2015 leto 2016 

ŠOLA V NARAVI 2.780,99 8.786,21 

PREDSTAVE ZA UČENCE 2.317,90 2.944,00 

STROŠKI TEKMOVANJ 1.368,91 2.046,98 

RAČUNALNIŠKE STORITVE 8.857,77 8.584,06 

RAČUNOV.REVIZ.SVETOV.PREDAVANJ 1.621,00 1.201,70 

VAROVANMJE OBJEKTA-videonadzor 4.399,86 4.551,69 

ŠTUDENTSKI SERVIS 0,00 167,05 

ZAVAROV.PREMIJE-GRAD.OBJ+OPREM 0,00 3.483,52 

ZAVAROV.PREMIJE-PREVOZ.SRESTVA 0,00 796,39 

DNEVNICE ZA SLUŽ.POTOV.V SLOV 291,15 53,60 

POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE 492,42 484,04 

ODVOZ SMETI 2.177,70 4.875,46 

PREVOZI=ŠOL.EKSK.,PREDSTAVE 14.494,57 6.530,95 

TELEFON.TELEXS,FAXS,ELEK.POŠTA 2.163,66 2.131,36 

KOMUNALNE STORITVE 0,00 112,54 

DRUGI PREVOZNI STROŠKI 2,90 488,71 

DNEVNICE ZA SEMINARJE+POSVETOV 28,80 451,20 

DIMNIKARSKE STORITVE 199,10 156,89 

PREISKAVA VZORCEV-BRISOV=ŠMK 396,62 678,67 

ZDRAVSTVENE STORITVE -PREGLEDI 764,71 488,29 

VARSTVO PRI DELU, IZVAJANJE VPD IN VPP DEL 1.024,80 1.786,20 

ČLANARINE 0,00 31,25 

VZ= GASILNI APARATI,PLINSKA I. 429,83 381,92 

STROŠKI PREVOZA NA IZOBRAŽEVANJE-KILOMETRINA 933,58 1.093,87 

STROŠKI PREVOZA -KILOMETRINA (OSTALO) 43,90 27,04 

STROŠKI PREVOZA  SPREMSTVO UČENCEV 416,61 376,73 
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IZOBRAŽEVANJE PED.DELAVCEV OŠ OTOČEC 1.151,60 3.255,81 

IZOBRAŽEVANJE TEH.OSEBJA OŠ OTOČEC 220,00 610,52 

IZOBRAŽEVANJE =RAVNATELJ 227,50 267,92 

DRUGI STROŠKI ZA POTOVANJA 20,21 44,50 

TERENSKI DODATEK 13,44 67,20 

NOČITVE NA SLUŽ.POTOV. 86,27 377,49 

PBS PROVIZIJA 34,84 9,62 

UJP- PROVIZIJA ŠMK 77,40 80,30 

UJP-PROVIZIJA 96,24 86,91 

TEKOČE VZ=GRAD.OBJEKTA 10.704,44 9.268,67 

TEKOČE VZ=TRASPORT.SREDSTEV O Š  OTOČEC 666,81 2.203,28 

TEKOČE VZ=DEL.SRED.+OPREME 2.825,20 2.760,75 

NAJEMNINA FOTO.STROJ 1.808,46 1.974,36 

STROŠKI NAJEMA-VODNI BAR 1.112,64 1.239,52 

NAJEM PREDPRAŽNIKOV 820,18 820,19 

TEKOČE VZ-RAČ.OPREME 583,17 487,63 

ODVOZ ORGANSKIH ODPADKOV 488,14 553,21 

POVRAČILO PREHRANE (nadomestilo za dnevnico) 166,86 87,78 

STROŠKI IZ PRETEKLIH LET 90,34 0,00 

DRUGE STORITVE 1.115,52 2.183,97 

STROŠKI PROJEKTA "ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG" 445,00 1.339,92 

POPESTRIMO ŠOLO - STROŠKI PROJEKTA 936,76 0,00 

SKUPAJ 68.897,80 80.429,87 

Amortizacija  osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah 

odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Del obračunane 

amortizacije smo odpisali v breme donatorjev, ostalo pa v breme ustanovitelja, ker za ta sredstva 

nismo dobili finančnega nakazila. Drobni inventar smo odpisali v celoti ob nabavi in ga knjižili v 

breme stroškov šole. 

Strošek obračuna amortizacije je nižji glede na predhodno leto zaradi manjšega stroška 

amortiziranja nepremičnine (stavba je skoraj v celoti amortizirana). Tudi amortizacija pri ostalih 

sredstvih je nižja, deloma zaradi starejše opreme, deloma zaradi nižje nabave. 
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MATERIALNE PRAVICE – RAČUNALNIŠKI PROGRAMI  140,30 € 

NEPREMIČNINE V UPRAVLJANJU  1.541,97 € 

PREMIČNINE V UPRAVLJANJU 

inventar  

računalniki, tiskalniki 

prevozna sredstva 

avdiovizualna sredstva 

kuhinjska oprema 

ostala oprema 

 

268,81 € 

2.945,39 € 

2.472,10 € 

1.759,61 € 

790,91€ 

577,33 € 

8.814,15 € 

ODPIS DI  7.024,01 € 

NABAVA KNJIG, CD  971,08 € 

UČBENIŠKI SKLAD,UČBENIKI NA KLOP  6.463,93 € 

SKUPAJ AMORTIZACIJA  24.955,44, € 

Strošek amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti 13.121,34 € 

smo bremenili konto šole, v vrednosti 11.834,10 € pa smo prenesli v breme vira, od tega  v breme 

922 - Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije v znesku 5.011,23 € in 

6.822,87 € v breme ustanovitelja 980 - Sredstva v upravljanju, ker omenjenih sredstev za pokrivanje 

stroška nismo prejeli. 

Stroški dela: v letu 2016 znašajo 874.707,06 € in so se v primerjavi s preteklim letom višji za 5,01 

%. Predstavljajo 79,64 % celotnih odhodkov. Na področju plač so tudi v letu 2016 veljali interventni 

ukrepi, kateri so omejevali izplačilo plač, regresa in ostalih dohodkov iz delovnega razmerja. 
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Slika 8: Stroški dela v letu 2016 

 

Povprečno število zaposlenih v zavodu v letu 2016 je bilo na podlagi opravljenih delovnih ur z 

nadomestili v breme zavoda 31,44 delavcev, kar pomeni 0,47 delavca manj kot predhodno leto. 

Število zaposlenih se je zmanjšalo zaradi ukinitve projekta. Povprečno število zaposlenih v zavodu 

v letu 2016 brez nadomestil pa je bilo 30,99 delavcev na podlagi opravljenih ur.  

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega na osnovi opravljenih delovnih ur z nadomestili v 

breme zavoda je znašala 1.808,94 €. 

Zaposlenim v javnem sektorju se v skladu z ZUJF regres za letni dopust za leto 2016 izplača glede 

na uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa.  

Tabela 35: Regres za letni dopust za leto 2016 

Plačni razrede v mesecu pred izplačilom regresa Višina regresa 

(v EUR) 

Št. prejemnikov 

do vključno 30. plačnega razreda 790,73 10 

od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696,00 23 

od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450,00 2 

78,10%

12,60%

2,89%

2,80%

0,21%

2,73%

0,35%

0,30%

bruto PLAČA

prispevki

prevoz

prehrana

KAD

regres

odpravnina

jubilejna nagrada



 

72 

 

72  72 

Regres za letni dopust je bil zaposlenim izplačan pri plači za mesec maj 2016. Ostali sorazmerni 

del regresa za obdobje zaposlitve 1.9.2016 do 31.12.2016 je bil izplačan pri plači za mesec 

november 2016. 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 702,75 delovnih 

ur, v breme ZZZS in ZPIZ 4.324,97 delovnih ur, od tega je bilo izplačanih 1.914,00 ur invalidnin, 

492,08 ur nadomestil za odsotnost nad 30 dni, nege in spremstva za 315,06 ur ter 1.603,83 ur 

porodniške oziroma očetovskega dopusta.  

Tabela 19: Primerjava boleznin med leti 2014 in 2016 

Boleznina 
2014 

število ur 

2015 

število ur 

2016 

število ur 

Indeks 

2016/2015 

V breme DO 1.177,88 1.153,14 702,75 60,94 

V breme ZZZS 1.403,47 452,41 807,14 178,41 

Porodniški dopust 430,65 1.893,29 1.603,83 84,71 

Iz tabele je razvidno, da se je število ur odsotnosti z dela glede na preteklo leto samo 

prerazporedilo po viru financiranja in ne beležimo večjega odstopanja. Zaradi krčenja finančnih 

sredstev, sredstev za nadomeščanje iz MIZŠ nismo prejeli. Kljub navedenim odsotnostim je bil 

program šole v celoti realiziran.   

Vsa izplačila so bila izplačana v skladu s predpisi. Vsa izplačila so bila izplačana na plačilni dan in 

v predpisanem roku.  

5.3 Kazalci uspešnosti poslovanja 

Iz preglednice je razvidno, da izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2016 izkazuje, da ima OŠ Otočec 

prihodke v višini 1.098.321,31 € in stroške v višini 1.098.306,43 €. Ugotovljen je presežek prihodkov 

nad odhodki v višini 14,88 €, kar predstavlja 0,0376% celotnega prihodka. 
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  Prihodki Odhodki Presežek prihodkov 

1 Leto 2015 1. 042.366 1.041.974 393 

2 Leto 2016 1.098.321 1.098.306 15 

 Indeks 2/1 105,30 105,41 3,80 

 
 

Gospodarnost je razmerje med vsemi prihodki in odhodki in kaže, v kolikšni meri prihodki pokrivajo 

odhodke.  

                         Prihodki: 1.098.321,31 
Gospodarnost =   ----------------------------- = 1,0000 
                        Odhodki : 1.098.306,43 

 

Predlog šole je, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 14,88 € nameni za nakup novih 

osnovnih sredstev. 

  



 

74 

 

74  74 

6 POJASNILA K IZKAZU DENARNIH TOKOV 

Tabela 36: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
po načelu denarnega toka 

od 01.01.2016 - 31.12.2016 

   v EUR (brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 4 5 
  I. SKUPAJ PRIHODKI 

 
1.101.274 1.050.477 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

1.101.274 1.050.477 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
 

982.855 931.867 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
 

890.674 836.886 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 890.674 836.886 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 0 0 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
 

79.840 66.189 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 71.840 66.189 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 8.000 0 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
 

0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
tekočo porabo 

0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 

0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
 

0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0 
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del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 
donacij 

0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

12.341 28.792 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
 

118.419 118.610 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 
javne službe 

113.136 115.877 

del 7102 Prejete obresti 0 66 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 196 0 

72 Kapitalski prihodki 0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 5.087 2.667 

731 Prejete donacije iz tujine 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
 

0 0 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 

del 7102 Prejete obresti 0 0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 

0 0 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne 
službe 

0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

1.100.854 1.048.618 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

1.100.854 1.048.618 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
 

759.405 716.135 

del 4000 Plače in dodatki 645.108 617.953 

del 4001 Regres za letni dopust 23.901 13.953 

del 4002 Povračila in nadomestila 49.916 52.652 
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del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 32.608 27.060 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 2.123 1.803 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.749 2.714 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
 

111.731 108.579 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 60.318 58.380 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 48.306 47.100 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 549 525 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 684 666 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

1.874 1.908 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
 

214.858 201.512 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 85.918 82.190 

del 4021 Posebni material in storitve 15.284 7.083 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 48.595 46.349 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 13.393 17.759 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 3.478 3.297 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 29.180 33.196 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.347 6.752 

del 4027 Kazni in odškodnine 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 11.662 4.886 

403 D. Plačila domačih obresti 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 0 0 

410 F. Subvencije 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 
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413 I. Drugi tekoči domači transferji 0 0 

  J. Investicijski odhodki 
 

14.860 22.392 

4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 

4202 Nakup opreme 7.493 16.901 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 7.367 5.491 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor, investicijski inženiring 

0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 
 

0 0 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

0 0 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

0 0 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu 

0 0 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 

420 1.859 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
 

0 0 

 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo denarnega toka, tako da je poslovni 

dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali izplačila finančnih sredstev iz računa oziroma na 

račun. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski za dogodke, ki so nastali od 1. 1. 2016 do 31. 12. 

2016. Vsi prihodki in odhodki so nastali z izvajanjem javne službe.  

6.1 Analiza denarnih tokov 
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Iz navedenih podatkov je razvidno, da je bil finančni tok prihodkov v letu 2016 večji od odhodkov 

za 419,90 €. 

Tabela 37: Pregled finančnih tokov prihodkov med leti 2014 in 2016 

PRIHODKI Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Indeks 

2016/2015 

MIZŠ 802.677,30 836.886,37 890.674,16 106,43 

Ostalo iz državnega proračuna 14.054,36 28.791,97 12.341,08 42,86 

MO NM 88.312,61 66.189,35 79.839,61 120,62 

Donacije 6.052,67 2.667,12 5.086,77 190,72 

Drugi prihodki za izvajanje javne 
službe 

119.044,68 115.942,74 113.332,12 97,75 

Skupaj 1.030.141,62 1.050.477,55 1.101.273,74 104,84 

V tabeli so prikazani prihodki sredstev državnega proračuna, ki jih nakazuje MIZŠ za plače, regres 

za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, sindikalnega zaupnika, 

prevoz in prehrano delavcev, KAD, sredstva za učence (ekskurzije, šolo v naravi, regresirano 

prehrano). Prihodek se je zvišal glede na leto 2015, predvsem zaradi višjega stroška pri plačah  

(delež zaposlenih financiranih od MIZŠ se je povečal). V letu 2016 smo prejeli sredstva iz državnega 

proračuna za izvajanje projekta »Zdrav življenjski slog«. V letu 2016 je nakazanih več sredstev iz 

občinskega proračuna, predvsem zaradi nakazila stroškov za investicijsko vzdrževanje. Sredstva so 

nakazovali sredstva za povračilo materialnih stroškov, prevoze, naravoslovne-kulturne dni, kosila 

in športna tekmovanja ter tekmovanja iz znanja. Povečala pa so se tudi donacijska sredstva. 

Sredstva so se zbirala za prireditev, šolski sklad in socialno šibke učence. 
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Tabela 38: Pregled finančnih tokov odhodkov med leti 2014 in 2016 

ODHODKI 
Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 

Indeks 

2016/2015 

Blago in storitve 179.227,70 201.511,62 214.858,01 106,62 

Investicijski odhodki 50.854,56 22.392,08 14.860,09 66,36 

Plače in drugi izdatki 791.590,73 824.714,81 871.135,74 105,63 

Skupaj 1.021.672,99 1.048.618,51 1.100,853,84 104,98 

Finančni tok izplačila plač in prejemkov iz delovnega razmerja je višji kot predhodno leto, 

predvsem zaradi delne sprostitve varčevanja pri plačah (sproščena napredovanja, višji regres, od 

septembra dalje zaposlena ena oseba več zaradi večjega števila oddelkov). Znižujeje se tudi 

investicijski odhodki zaradi manjšega nakupa osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ter 

obnovitev zgradbe in okolice, ki bi vpivala na popravek vrednosti. 

Slika 9: Primerjava finančnega odliva po skupini kontov za blago in storitve 
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Tabela 39: Primerjava finančnega odliva po skupini kontov blaga in storitev 

 Izdatki za blago in storitve 2014 2015 2016 

Indeks 

2016/2015 

Pisarniški in splošni material in 

storitve 78.942,02 82.189,46 85.918,44 104,54 

Posebni material in storitve 5.420,58 7.082,86 15.284,11 215,79 

Energija, voda , komunalne st. 47.706,23 46.348,63 48.595,26 104,85 

Prevozni stroški 11.348,01 17.759,21 13.392,84 75,41 

Izdatki za službena vozila 5.961,02 3.297,35 3.478,28 105,49 

Tekoče vzdrževanje 20.202,51 33.195,49 29.179,84 87,90 

Poslovne najemnine 4.932,96 6.752,30 7.346,98 108,81 

Drugi operativni odhodki 4.714,37 4.886,32 11.662,26 238,67 

Iz tabele razberemo, da se je strošek posameznih storitev in materiala zvišal ali znižal. Na to 

vplivajo dejavniki kot so: 

- višji stroški nabave materiala za ŠMK, 

- višji stroški šole v naravi (več izvedb, večje število učencev,..), 

- višji stroški odvoza smeti, 

- vračilo 50% sredstev od uporabe telovadnice, 

- nižji stroški ogrevanja, … 
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6.2 Fiskalno pravilo 

Na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu in 77. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike 

Slovenije za leti 2017 in 2018 mora javni zavod izračunati presežek finančnih sredstev in ta sredstva 

voditi na posebnem podkontu 985800 - Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu. 

OŠ Otočec po predpisanem izračunu ne izkazuje presežka prihodkov nad odhodki, zato na tem kontu 

na izkazuje stanja. 

6.3 Donacije 

Šola je prejela v letu 2016 za 5.086,77 € finančnih donacij, od tega 2.160,00 € od pravnih oseb in 

2.926,77 € od domačih fizičnih oseb. Donacije so bile v vrednosti 2.345,62 € namenjene šolskemu 

skladu.   

Zavod je glede na celotne prihodke (PD) pridobil: 

- 0,46 delež donacij iz domačih virov, 

- 0,21 delež donacij in daril iz domačih virov – brez šolskega sklada. 

 

7 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

DOLOČENIH UPORABNIKOV  

Tega obrazca ne izpolnjujemo. 

8 POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Izkaz računa financiranja prikazuje zadolževanje in odplačila dolga določenega uporabnika. 

Zadolževali se nismo, prikazano imamo samo zmanjšanje sredstev na računih, ki smo ga izračunali 

vezano na obrazec izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. 
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9 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

Izkaz zajema celotno poslovanje določenega uporabnika (podatki so enaki kot v izkazu prihodkov 

in odhodkov določenih uporabnikov). Podatke v tem obrazcu razčlenimo po vrstah dejavnosti, ki jo 

opravljamo kot javno službo in tržno dejavnost. Če je v predlogu razporeditve poslovnega izida 

sprejet sklep o porabi sredstev iz neke dejavnosti za določen namen, mora biti tak sklep dovoljen 

po internih aktih določenega uporabnika oziroma predpisa ustanovitelja. 

Dejavnost javne službe je tista, ki je določena z zakonom oziroma ustanovitvenim aktom. 

Mestna občina Novo mesto je vsem osnovnim šolam v občini posredovala dopis o razmejevanju 

dejavnosti šol na tržno dejavnost in dejavnost javne službe, ki ima naslednjo vsebino: ».. V zvezi s 

tem vam sporočamo, da lahko osnovne šole, katerih ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto, po 

določilih 4. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Otočec (Ur.l. RS št. 75/2008), opravljajo samo dejavnosti v pogojih javne službe…«  iz česar sledi, 

da naš zavod opravlja samo javno službo in je tudi izvajanje drugih dejavnosti namenjeno 

opravljanju dejavnosti za katero je zavod ustanovljen. Ustanovljen pa je za opravljanje javne 

službe na področju  P/85.200 – Osnovnošolsko izobraževanje. 

V smislu zgoraj navedenega smo izpolnili izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

vrstah dejavnosti, in sicer vse prihodke in odhodke kot prihodke in odhodke za izvajanje javne 

službe. 
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10 ANALIZA FINANČNEGA PLANA ZA LETO 2016 

Tabela 40: Realizacija finančnega plana glede na plan 

   v EUR (brez centov)  

Členitev 
kontov Naziv konta 

Znesek Index 

Realizacija 
2016 Plan 2016 P16/R16 

1 2 4 5   
  I. SKUPAJ PRIHODKI 

 
1.101.274 1.110.656 

99,16 
  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

 
1.101.274 1.110.656 

99,16 
  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

 
982.855 990.655 

99,21 
  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

 
890.674 902.924 

98,64 
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 890.674 902.924 

98,64 
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 0 0 

  
  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

 
79.840 64.258 

124,25 
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 71.840 64.258 

111,80 
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 8.000 0 

  
  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

 
0 0 

  
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 

porabo 
0 0 

  
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 

investicije 
0 0 

  
  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 

 
0 0 

  
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0 0 

  
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0 

  
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0 0 

  
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0 

  
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0 0 

  
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije 
12.341 23.473 

52,58 
  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

 
118.419 120.001 

98,68 
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 

službe 
113.136 117.268 

96,48 
del 7102 Prejete obresti 0 66 

0,00 
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 
0 0 

  
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 196 0 

  
72 Kapitalski prihodki 0 0 

  
730 Prejete donacije iz domačih virov 5.087 2.667 

190,74 
731 Prejete donacije iz tujine 0 0 

  
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0 

  
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 0 
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787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0 
  

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
(432+433+434+435+436) 

0 0 

  
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 

  
del 7102 Prejete obresti 0 0 

  
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja 
0 0 

  
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 
0 0 

  
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 0 0 

  
  II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481) 
1.100.854 1.110.656 

99,12 
  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 
1.100.854 1.110.656 

99,12 
  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

(440+441+442+443+444+445+446) 
759.405 780.115 

97,35 
del 4000 Plače in dodatki 645.108 668.218 

96,54 
del 4001 Regres za letni dopust 23.901 23.873 

100,12 
del 4002 Povračila in nadomestila 49.916 51.252 

97,39 
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 32.608 27.060 

120,50 
del 4004 Sredstva za nadurno delo 2.123 1.803 

117,75 
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 

  
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.749 7.909 

72,69 
  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

(448+449+450+451+452) 
111.731 114.138 

97,89 
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 60.318 61.692 

97,77 
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 48.306 49.423 

97,74 
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 549 418 

131,34 
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 684 697 

98,13 
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

na podlagi ZKDPZJU 
1.874 1.908 

98,22 
  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 
214.858 203.930 

105,36 
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 85.918 83.176 

103,30 
del 4021 Posebni material in storitve 15.284 7.168 

213,23 
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 48.595 46.905 

103,60 
del 4023 Prevozni stroški in storitve 13.393 17.972 

74,52 
del 4024 Izdatki za službena potovanja 3.478 3.337 

104,23 
del 4025 Tekoče vzdrževanje 29.180 33.594 

86,86 
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.347 6.833 

107,52 
del 4027 Kazni in odškodnine 0 0 

  
del 4028 Davek na izplačane plače 0 0 

  
del 4029 Drugi operativni odhodki 11.662 4.945 

235,83 
403 D. Plačila domačih obresti 0 0 

  
404 E. Plačila tujih obresti 0 0 

  
410 F. Subvencije 0 0 
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411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 
  

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 
  

413 I. Drugi tekoči domači transferji 0 0 
  

  J. Investicijski odhodki 
 

14.860 12.473 
        119,14 

4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 
  

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 
  

4202 Nakup opreme 7.493 8.982 
83,42 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 7.367 3.491 
211,03 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 0 0 
  

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 
  

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
  

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 
  

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor, investicijski inženiring 

0 0 
  

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 
  

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU 

0 0 
  

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

0 0 
  

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

0 0 
  

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

0 0 
  

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 420 420 
100,00 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
 

0 0 
  

Pri planiranju stroškov in nabav je prišlo do razhajanja med planom in realizacijo. 

Vzroki: 

- prihodki občinskega proračuna so bili planirani po pogodbi z MO NM, čeprav smo že v naprej 

predvideli višje stroške oziroma s tem tudi prihodke (občina je v planu znižala prihodke za 

materialne stroške), 

- višji stroški, 

- planirali smo dodatna sredstva na izbranem projektu, 

- v planu ni bilo povečano število prevozov za zunanje oglede učencev, 

- višji stroški izobraževanja zaposlenih, 

- nižja vlaganja v nabavo OS in vzdrževalna dela so posledica pomanjkanje finančnih sredstev, 

- nižji stroški ogrevanja. 
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Sredstva Iz priloženih izkazov (bilance stanja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, 

stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, …) in 

računovodskega poročila je razvidno, da je zavod OSNOVNA ŠOLA OTOČEC v letu 2016 uspešno 

posloval. 

10.1 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 

Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb upoštevamo Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 

ZDDPO-2 ter Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Davčna merila priznavajo 

nekatere odhodke drugače kot računovodska pravila. 

Prihodki in odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov obsegajo vse prihodke in odhodke po načelu 

poslovnega dogodka. Po izločitvi nepridobitnih prihodkov in temu sorazmernih odhodkov v davčnem 

obračunu, ostanejo pridobitni prihodki in odhodki. Pri ugotavljanju davčne osnove upoštevamo 

temeljno pravilo, da so davčno priznani tisti odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, 

obdavčenih po zakonu.  

Davčno priznani prihodki v letu 2016 znašajo 110.534,05 €. 

Davčno priznani odhodki v letu 2016 znašajo 107.612,25 €. 

 

Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki znaša 2.921,80 €, katero pa zmanjšujemo za 

olajšavo nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Zavod tako ne izkazuje davčne obveze v 

letu 2016. 
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11 PRILOGA 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
v OSNOVNI ŠOLI OTOČEC (naziv proračunskega uporabnika) 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in 

notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da 

obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila 

o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še 

sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost 

nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, 

učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na 

OSNOVNI ŠOLI OTOČEC (naziv proračunskega uporabnika). 

 

Oceno podajam na podlagi:  

- ocene notranje revizijske službe za področja: NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH 

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ................................................................................. 

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih 

organov EU,…) za področja: .......................................................................................... 

V/Na OSNOVNI ŠOLI OTOČEC (naziv proračunskega uporabnika) 

je vzpostavljen(o): 

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, X 

a) na pretežnem delu poslovanju,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2. Upravljanje s tveganji 

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja, X 

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z 

njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja, X 

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  
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3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 

zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju, X 

c) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju, X 

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 

revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja, X 

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

 

a) z lastno notranjerevizijsko službo,  

b) s skupno notranjerevizijsko službo,  

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, X 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe: 

DINAMIK-NR 

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: 

....................................................................................................................................................... 

Matična številka:                                                                              

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

DINAMIK-NR 

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto 

Matična številka: 3 8 5 4 7 3 6 0 0 0  

 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  

presega  2,086 mio EUR  

 

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 

(17.10.2016)                                                          

 ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: 

....................................................................................................................................................... 
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V letu 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje 

pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

- na obrazcu ocenjevalnega lista je dejanski datum seznanitve ................................................(izboljšava 1) 

- na  evidenčnem listu je tudi naziv delovnega mesta in skupno število točk............................(izboljšava 2) 

- na evidenčnem listu naj bo naveden razlog nenapredovanja...................................................(izboljšava 3) 

 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 

obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo 

obvladovanje): 

- tveganja pri zaposlovanju – poglobljen kandidacijski postopek, intervju...(tveganje 1, predvideni ukrepi) 

- tveganja pri elektronski hrambi podatkov- strokovni pristop......................(tveganje 2, predvideni ukrepi) 

- brezplačni učbeniki – vpis v evidenco šolske knjižnice...............................(tveganje 3, predvideni ukrepi) 

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Mateja Rožman. 

 

Podpis:............................................................................................................................................................... 

 

Datum podpisa predstojnika: 

27.2.2017 
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PRIPRAVA LETNEGA POROČILA 

Otočec, 27.2.2017 

 

Poslovno poročilo je pripravila:  

Mateja Rožman, ravnateljica    __________________________ 

 

Računovodsko poročilo je pripravila:  

Jožica Prešern, računovodkinja  __________________________ 

  



 

92 

 

92  92 

 

  



 

93 

 

93  93 

S K L E P 

 

 

 

Svet zavoda je obravnaval Letno poročilo za leto 2016 na 2. seji, dne 27. 2. 2017.  

 

CELOTNI PRIHODEK EUR 1.098.321,31 

CELOTNI ODHODEK EUR 1.098.306,43 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI EUR 14,88 

 

Rezultat poslovanja zavoda v letu 2016 je presežek prihodkov nad odhodki za 14,88 €. Presežek 

bomo v prihodnjem letu porabili za opravljanje in razvoj dejavnosti v skladu z namenom ustanovitve 

(Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi zavoda). 

                    

                                                                                              Špela UDOVIČ 

     Predsednica sveta šole 

Otočec, 27. 2. 2017 
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