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Javni zavod  Osnovna šola Turnišče spada na osnovi 15. člena zakona o računovodstvu 

med določene uporabnike enotnega kontnega načrta, za katere velja v skladu s 

pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Ur. list RS 115/02), da pripravijo letno poročilo, tako, da je 

sestavljeno (4. člen pravilnika) iz naslednjih delov:   

 

 Poslovno poročilo 

 Računovodsko poročilo 

 

 

POSLOVNO POROČILO za koledarsko leto 2019 

 

I. SPLOŠNI DEL 

1. Predstavitev javnega zavoda 

Naziv javnega zavoda Osnovna šola Turnišče 

Skrajšani naziv javnega zavoda OŠ  Turnišče 

Naslov javnega zavoda Prešernova 2, 9224 Turnišče 

Matična številka 5084059000 

Številka proračunskega uporabnika 68527 

Davčna številka 12307572 

Številka podračuna pri upravi za javna plačila 01332 -- 6030685275 

Telefonska številka 02/621-98-70, faks:02/621-98-85 

Spletna stran www.os-turnisce.si 

E-naslov šole o-turnisce.ms@guest.arnes.si  

VVE Turnišče deluje v okviru Osnovne šole Turnišče in izvaja programe predšolske vzgoje v 

skladu z Zakonom o vrtcih. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda je ustanovitelj navedenega zavoda Občina Turnišče, VVE pri OŠ Turnišče pa deluje 

na naslovu: Ulica Štefana Kovača 99. 
 

 

2. Predstavitev vodstva javnega zavoda 

Od 1. septembra 2009 javni zavod predstavlja in zastopa kot ravnateljica javnega zavoda 

Melita Olaj, profesorica razrednega pouka s strokovnim nazivom svetovalka.  

S šolskim letom 2011/12, od 1. 9. 2011, je delo pomočnice ravnateljice za vrtec prevzela 

Milena Raščan in ga še vedno opravlja. 

S šolskim letom 2019/20 smo v šoli ponovno dosegli pogoje za pomočnika ravnatelja. Delo 

pomočnice ravnateljice od 1. 9. 2019 opravlja prof. biologije  in kemije Brigita Žerdin. 

 

3. Predstavitev organov zavoda, ki imajo vpliv na izide poslovanja zavoda       

mailto:o-turnisce.ms@guest.arnes.si
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Najvišji organ zavoda je Svet VIZ OŠ Turnišče. Svet šteje 11 članov; od katerih je pet 

izvoljenih predstavnikov delavcev zavoda, trije člani so imenovani iz vrst članov Sveta 

staršev, tri člane pa je imenoval Svet Občine Turnišče.  

Med njegove najpomembnejše naloge sodi sprejem letnega delovnega načrta zavoda, poročila 

o njegovi uresničitvi, poslovnega poročila, imenuje ravnatelja… Odloča o uvedbi 

nadstandardnih in drugih programih, ki se uvajajo na pobudo strokovnih organov zavoda in 

sveta staršev.  

 

Na šoli deluje Svet staršev kot posvetovalni organ ravnatelju in učiteljskemu zboru. Svet 

staršev je bil aktivno vključen v oblikovanje in načrtovanje predlogov za nadstandardne 

programe, dajal je predloge in pobude (šolski sklad, šolska prehrana, izbor delovnih zvezkov, 

obratovalni čas vrtca …). 

 

Pomemben vpliv na delo in samo poslovanje zavoda ima ustanovitelj, župan in Svet Občine 

Turnišče. Zavod pripravi svoj finančni plan za naslednje koledarsko leto, ki ga predloži   

občinskemu svetu občine. Občinski svet, na predlog župana, finančni načrt sprejme in ga 

vključi v svoj proračun za koledarsko leto. Proračun občine je tako ob sredstvih, ki jih 

zagotavlja Ministrstvo RS za šolstvo in šport, podlaga za poslovanje zavoda. Posebej to velja 

za postavki materialni stroški in investicije; v vrtcu tudi plače. 

 

4. Kratek opis razvoja javnega zavoda  

Javni zavod z nazivom OŠ Turnišče je bil ustanovljen s sprejetjem Sklepa Občine Turnišče o 

ustanovitvi javnega zavoda in vpisa v sodni register z dne 5.1.1993. S sprejetjem novega 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče dne 1. 1. 

1997 je javni zavod pridobil nov pravni status in novo ureditev. Ustanovitelj javnega zavoda 

je Občina Turnišče. 

Javni zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnošolske dejavnosti/izvajanje vzgojno-varstvene 

dejavnosti  v šolskem okolišu oziroma v okolju v katerem je ustanovljen. 

 

 

Posebni uspehi in priznanja javnega zavoda po letu 1997: 

 

- uvajanje novega kurikuluma v vrtcu 

- uvajanje programa 9-letke od leta 1999 

- aktivna vloga v mentorski mreži vrtcev in šol (Vrtec in OŠ Turnišče sta mentorski 

središči za strokovne delavce in ravnatelje istoimenskih zavodov znotraj OE Zavoda za 

šolstvo  Murska Sobota)  

- zagotovitev primernih pogojev za izvajanje vzgojno-izobr. procesa 

- visok učni uspeh in dosežki naših učencev na tekmovanjih (tudi na državnem in 

mednarodnem nivoju), srečanjih in natečajih ... 

- uspešno izvedeni projekti (zdrav vrtec, eko, zdrava in Unesco šola, skrb za naravno in 

kulturno dediščino, varovanje okolja, prireditve ob 40-letnici OŠ Turnišče, šola za mir, 

evropska vas, …) 

-     priznanje za najlepše urejeno šolo Pomurja v letih 2000 in 2003 
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-    priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije, Regionalni center Murska Sobota, za 

aktivno delo na področju izvenšolskih dejavnosti za šolsko leto 2004/05, za aktivno in 

uspešno raziskovalno delo z mladino za leto 2005/06, 2008/2009 in naziv 

Raziskovalna šola za leto 2006/07 

- dosežki učencev v šolskem letu 2008/09 (številna zlata priznanja); odmevna prireditev 

»Šport-špas«, druženje treh generacij 

- priznanje (april 2008) Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor in Zveze 

prijateljev mladine Slovenije za ozaveščanje mladih (projekt »Zemljo so nam posodili 

otroci«) 

- priznanje (april 2009) Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor in Zveze 

prijateljev mladine Slovenije za ozaveščanje mladih (projekt »Zemljo so nam posodili 

otroci«) 

- dosežki učencev na tekmovanjih (16 srebrnih in 5 zlatih priznanj s področja pouka, 2 

srebrni in 2 zlati priznanji v prostočasnih dejavnostih) in uspešne (srebrne) 

raziskovalne naloge z različnih področij. 

- V šolskem letu 2010/11 smo izvedli Odmevne prireditve ob 50-letnici OŠ Turnišče. 

Vrtec je uspešno sodeloval v mednarodnem projektu Bambini in za nagrado prejel 

poganjalce. Uspešno zagovarjajo certifikat »eko«.  

- v šolskem letu 2011/12 so pridobili naslov »RAZISKOVALNA ŠOLA 2011«, vse 

ostale certifikate smo uspešno zagovarjali. 

- Za šolsko leto 2012/13 smo na podlagi rezultatov tekmovanj, raziskovalnih nalog in 

organizaciji taborov pridobili naslov »RAZISKOVALNA ŠOLA 2012«.  

V tem šolskem letu smo kandidirali tudi pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti z 

vlogo za naziv »KULTURNE ŠOLE«. Šola lahko doseže ta naziv, če trajno ali vsaj 

štiri leta goji razvejano in kakovostno kulturno življenje na vsaj treh različnih 

področjih delovanja, npr. na glasbenem, likovnem, literarnem, varovanju kulturne 

dediščine in na predstavitvenih dejavnostih, kot so ples, gledališče, lutke in folklora.  

6. maja 2013 smo   uspešno prestali kandidacijski postopek. Naziv smo lahko 

uporabljali od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016.  

 

- Tudi v tem šolskem letu 2013/14 smo poleg vseh certifikatov osvojili naziv 

»RAZISKOVALNA ŠOLA 2013«. 

- Mednarodno sodelovanje: v šolskem letu 2014/2015 so se naši učenci prvič in edini iz 

Slovenije udeležili astronomske olimpijade, ki jo organizira Sanktpeterburška univerza. 

V svojih kategorijah so osvojili 1., 2. in tretje mesto. 

Aktivno sodelovanje in izvajanje različnih dejavnosti v sklopu Unesco šole je 

pripomoglo k temu, da smo iz nacionalnega statusa prešli v mednarodni status šole v 

mreži Unesco Asp Net šol. 

S ponosom smo prejeli naziv »RAZISKOVALNA ŠOLA 2014«. 

- V šolskem letu 2015/2016 smo nadaljevali s sodelovanjem na mednarodnem področju:  

ohranjamo mednarodni status Unesco Asp Net šole. Poleg vseh ostalih certifikatov 

(eko, zdrava šola …) pridobljen naziv »RAZISKOVALNA ŠOLA 2015« 

- Tudi šolsko leto 2016/17 je bilo uspešno na: 

           mednarodnem nivoju: ohranili smo status v mreži Unesco Asp net šol, v mreži EKO 

šol in organizirali astronomsko olimpijado pod okriljem Sanktpetersburške univerze. 

V tem letu smo z dokazili o opravljenem delu ponovno potrdili naziv KULTURNE 

ŠOLE, ki ga lahko uporabljamo do leta 2020. 
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V mesecu maju smo praznovali 50. obletnico delovanja vrtca. 

- Šolsko leto 2017/18: Ohranjamo vse nazive, ki smo si jih pridobili s kvalitetnim 

izvajanjem različnih dejavnosti in dosežki na državnem in mednarodnem nivoju 

(Unesco Asp net šola, Eko šola, kulturna šola, zdrava šola in raziskovalna šola). 
- Šolsko leto 2018/19: Ohranjamo vse nazive, ki smo si jih pridobili s kvalitetnim 

izvajanjem različnih dejavnosti in dosežki na državnem in mednarodnem nivoju.    Po 

daljšem premoru smo izvedli poskusno nacionalno preverjanje znanja v 3. razredu.  

Ponujeno nam je bilo s strani Ric-a (državnega izpitnega centra), saj se do šolskega leta 

2017/18 v 3. razredu ni izvajalo. pristopili smo k preizkušanju koncepta razširjenega 

programa v osnovni šoli (poskus bo trajal 3 leta) 

 

 

5. Dejavnosti javnega vzgojno-izobraževalnega/ vzgojno-varstvenega zavoda  

 

Osnovna dejavnost zavoda je: 

 osnovnošolsko splošno izobraževanje (izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v 

zavodu); 

 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje (izvajanje vzgojno-varstvenega 

procesa v zavodu); 

 

Druge dejavnosti zavoda so: 

 priprava in dostava hrane (priprava in dostava hrane, lahko tudi s postrežbo in 

dodatnimi storitvami); 

 dajanje lastnih nepremičnin v najem  (dajanje telovadnice v najem fizičnim osebam 

in društvom za namen izvajanje določene dejavnosti oziroma rekreacije – najemne 

pogodbe); 

 fotokopiranje in drugo razmnoževanje (izvajanje fotokopiranja, tudi za zunanje 

uporabnike); 

 drugo izobraževanje (izobraževanje po posebnih programih, ki ne spadajo v redni 

šolski sistem); 

 drug kopenski potniški promet (prevozi s šolskim kombijem za lastne potrebe); 

 dejavnost papirnic (trgovina na drobno s pisalnimi in šolskimi potrebščinami); 

 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln (trgovina raznovrstnih proizvodov na 

drobno zunaj prodajaln); 

 druga popravila (manjša popravila delovnih strojev in koles); 

 druge dejavnosti za sprostitev (dejavnosti povezane z rekreacijo). 

 

 

6. Opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na delovanje zavoda     

 

Stopnja anketne brezposelnosti se je v občini Turnišče v primerjavi z letom 2018 še znižala. 

 

Kljub tem spodbudnim podatkom pa smo v šolskem letu 2018/19 še imeli 166 

subvencioniranih malic (15 več kot leto prej, učencev vpisanih 7 manj = 251) in 66 v celoti 

subvencioniranih kosil (3 manj). (do 36 % neto PP = v višini cene kosila).   
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Problematiko dolžnikov v vrtcu in šoli stalno spremljamo, pošiljamo opomine, se 

individualno dogovarjamo o poplačilu dolga. Če do dogovora ne pride, pošljemo v izterjavo.  

To področje smo izboljšali z botrstvom preko Zveze prijateljev mladine. Sredstva, prejeta na 

ta način nam pomagajo reševati finančno situacijo na področju plačil stroškov, ki nastanejo 

pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa (dnevi dejavnosti, šola v naravi …). Takih 

primerov smo v decembru imeli 11. Število se je med šolskim letom spreminjalo. Podobno 

smo skušali reševati tudi težave z Romi, ki ne plačujejo vzgojno-varstvenih storitev.  

Število učencev je bilo v šolskem letu 2018/19 za 7 učencev nižje, vendar to ni vplivalo na 

kadrovsko sliko pri strokovnih delavcih. Podobno je v vrtcu. Število oddelkov se ni 

spremenilo, zato je kadrovska slika enaka kot preteklo leto. 

Ob sorazmerno rednem in načrtovanem dotoku finančnih sredstev kakor tudi z odgovornim 

načrtovanjem (skupaj z ustanoviteljem in MIZŠ), smo se enkrat izognili večjim pretresom v 

delovanju zavoda. 

   

 

II. POSEBNI DEL  

 

1. Zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 

uporabnika:  
 Odlok o ustanovitvi zavoda ( navedite vaš odlok in spremembe); 

 Zakon o zavodih (Ul. RS, 12/91, 17/91, 5/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/00); 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 107/09-odl. US, 13/10, 

59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11, 27/12, 40/12, 20/13, 46/13, 25/14, 82/15); 

 Zakon o javnih uslužbencih (UI. RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 

32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08, 40/12); 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ul. RS 16/2007, 

36/08, 58/2009, 20/11, 69/08, 74/09, 40/12, 57/12, 47/15, 46/16, 49/16); 

 Zakon o osnovni šoli (Ul. RS 81/06, 102/07, 87/11, 40/12, 63/13), 46/16); 

 Zakon o vrtcih (Ul. RS 100/05, 25/08, 36/10, 62/10, 94/10,40/12, 14/15 ); 

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ul. RS 3/07, 52/10, 58/11, 40/12, 80/12); 

 Pravilnik o normativih in standardih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ul.RS, 27/14); 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ul. RS, 57/07, 99/10, 51/14, 

64/15);  

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s 

posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje 

otrok s posebnimi potrebami (Ul. RS, 59/07,70/07, 5/11, 56/14, 66/15 ); 

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ul. RS 97/03, 

77/05, 120/05, 93/15); 

 Zakon o delovnih razmerjih (Ul. RS 21/13, 71/13); 

 Interni akti zavoda, ki so pomembni za poslovanje zavoda: Akt o sistemizaciji delovnih mest  (z opisi del 

in nalog delovnih mest), Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu, Navodilo za izvedbo postopka 

izplačila redne delovne uspešnosti; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (z zbirkami osebnih 

podatkov); Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda, Pravilnik o popisu 

sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe 

popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije), Interni pravilnik o upravljanju učbeniškega 

sklada v zavodu (z obrazcem za oblikovanje izposojevalnine, predlog odškodnine, zapisnik o uničenju 

učbenikov, predlog za plačilo učbenika), Pravila hišnega reda zavoda, Vzgojni načrt zavoda, Pravilnik 

o varnosti otrok, Pravilnik o varstvu okolja, Požarni red, Izjava o varnosti z oceno tveganja, Pravilnik o 

zdravstvenem varstvu delavcev, Pravilnik o računovodstvu, Register tveganj (priloga register), 

Pravilnik o uporabi šolske telovadnice, Pravila šolskega sklada zavoda, Poslovnik sveta staršev, 

Poslovnik sveta zavoda, Navodilo za vzdrževanje igrišč in igral zavoda, Načrt integritete zavoda, 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=95460&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=95361
http://www.uradni-list.si/1/content?id=96328&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=99155&part=&highlight=zakon+o+sistemu+pla%C4%8D+v+javnem+sektorju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100484&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101571&part=&highlight=zspjs
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Pravilnik o sodilih med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo zavoda, Pravilnik o gibanju 

knjigovodskih listin zavoda, Ukrepi za zagotovitev varnosti učencev, Načrt za ukrepanje ob nujnih 

stanjih in zagotavljanju pogojev v vrtcu, Pravila šolske prehrane, Pravilnik o šolski knjižnici, Načrt 

zaščite in reševanja v primeru naravnih nesreč in izrednega dogodka, Prometno-varnostni načrt 

zavoda); 

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ul. RS 41/94 in spremembe); 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ul. RS 52/94 in 

spremembe);   

 Kolektivna pogodba za javni sektor (Ul. RS 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 

89/10,89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 46/13, 95/14, 91/15); 

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ul. RS št. 51/08, 91/08, 113/09); 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ul RS 53/08, 

89/08, 98/09, 94/10); 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ul. RS, 97/09, 41/12); 

 Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ul. RS 57/08, 85/10); 

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ul. RS 62/10, 40/11, 40/12, 57/12, 14/13, 56/13, 99/13, 

57/15, 97/15, 38/16, 51/16); 

 Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ul RS 14/09 

in spremembe); 

 Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil 

staršev (Ul. RS 76/08); 

 Pravilnik o enotni metodologiji za oblikovanje cen programov vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ul. RS 

97/03, 77/05, 120/05); 

 Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Ul. RS 80/99 in spremembe); 

 Zakon o javnih financah (Ul. RS 11/11, 110/11, 46/13, 101/13, 55/15, 96/15); 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2018 (Uradni list RS, št. 96/15, 

46/16 in 80/16 – ZIPRS1718); 

 Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ul. RS 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12, 25/13, 46/13, 47/13, 

56/13, 63/13, 99/13, 101/13,107/13, 85/14, 95/14, 24/15, 90/15, 102/15), 63/16); 

 Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem 

sektorju (Uradni list RS, št. 90/15); 

 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2018 (Uradni list RS, št. 103/15) 

 Zakon o računovodstvu (Ul. RS 23/99, 30/02); 

 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – 

ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3) 

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ul. RS 

46/03); 

 Pravilnik enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Ul. RS 117/02,58/03,134/03,34/04,75/04,117/04,141/04,117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 

100/15, 84/16); 

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

prava (Ul. RS 115/02,21/03,134/03,126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16); 

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

pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ul. 

RS 12/01,10/06, 8/07, 102/10); 

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

sredstev (Ul. RS 45/05, 138/0, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15); 

 Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Ul. RS 

109/13, 84/14, 86/16); 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu  

(Ul. RS 117/02, 134/03, 108/13); 

 Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ul. RS 100/13, 94/14); 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ul. RS 

134/03,34/04,13/05, 138/06,120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15); 

 Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ul. RS 109/07, 68/09); 

 Zakon o davku na dodano vrednost (Ul. RS 25/05, 108/05, 21/06, 117/06, 10/10, 85/10, 13/11, 18/11, 

78/11, 38/12, 40/12,83/12, 46/13, 101/13, 86/14, 90/15); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1995
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3500
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4112
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0664
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
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 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ul. RS 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 

43/10, 59/11, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16). 

 

 

 

 

2. Dolgoročni cilji zavoda, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja zavoda  

 

Globalne cilje in razvoj vrtca načrtujemo v skladu z Zakonom o vrtcih, Kurikulumom za 

vrtce, s pripravo, uvajanjem, izvajanjem in vrednotenjem sprememb, z analizami stanja, s 

kodeksom etičnega ravnanja v vrtcu in z iskanjem nenehnih izboljšav (za obdobje 5 let). 

Cilji našega strokovnega dela izhajajo in se povezujejo z nacionalnim Kurikulom za vrtce 

(1999). 

Prednostni cilji, ki smo si jih zastavili v sklopu razvojnega načrtovanja: 

* vključevanje IKT v vzgojno-izobraževalni proces; 

* učinkovita medsebojna komunikacija, oblikovanje in ohranjanje dobrih   medsebojnih 

odnosov in razvijanje timskega duha med zaposlenimi v vrtcu; 

* spopolnjevanje strokovnih delavcev na osebnem in  strokovnem področju; 

* razvijanje jezikovnih zmožnosti otrok; 

* razvijanje pozitivne samopodobe otrok. 

 

V šoli  smo si v Razvojnem načrtu za pet let (2017-2022) zadali naslednje naloge (izvleček iz 

Razvojnega načrta): 

1. VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI PROCES 
1. Razvijanje različnih vrst pismenosti za izboljšanje učnih dosežkov 

2. Dvig motivacije z vnašanjem elementov formativnega spremljanja. 

Individualizacija in diferenciacija pri pouku 

3. Izboljšati vzgojno delovanje šole 

4. Izboljšati organizacijo pouka (urnik ) 

 

2. ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 
1. Izboljšati sodelovanje med vsemi deležniki.  

 

3. MATERIALNI POGOJI 
1. Prenova centralnega ozvočenja  

2. Ureditev šolskega dvorišča in zelenice z dodatnim parkiriščem 

3. Ograditev šole in njenih zunanjih površin. 

4. Obnova učilnice za tehniko in tehnologijo ter likovno umetnost 

5. Prenova kuhinje in  učilnice gospodinjstva 

6.  Tekaška steza 
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4. RAZVOJ ZAPOSLENIH 
1. Izboljšati komunikacijo med zaposlenimi 

2. Izboljšati profesionalni odnos do dela  

3. Dvig pozitivne klime med zaposlenimi 

 

Večina naših načrtov, predvsem na materialnem področju, se lahko uresniči le ob stabilnem 

financiranju s strani MIZŠ in lokalne skupnosti, ostala področja pa z našim strokovnim in 

odgovornim delom ter občutkom za pripadnost kolektivu. 

 

3. Letni cilji zavoda, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v  letnem delovnem 

načrtu zavoda  

 

Statistično in organizacijsko se poročilo nanaša na šolsko leto 2018/19, ki se je končalo 31. 8. 

2019. V tem šolskem letu je bilo na OŠ Turnišče 251  učencev vključenih v 14 rednih 

oddelkov in 2,76 (124 otrok) oddelka podaljšanega bivanja. Število učencev je bilo glede na 

prejšnje šolsko leto za 7 učencev nižje. Istočasno je bilo v Vrtec Turnišče vključenih 131 

otrok, ki so bili razporejeni v 7 oddelkov.  Oddelki so oblikovani v tri oddelke prvega 

starostnega obdobja in štiri oddelke drugega starostnega obdobja. 

 

Učenci prvega in drugega razreda so bili ocenjeni opisno. Dve učenki zaradi prevelike 

odsotnosti od pouka in prenizkega znanja nista napredovali v višji razred. Vsi ostali so 

uspešno zaključili razred in napredujejo v višjega. 

Učenci od 3. do 9. razreda so bili ocenjeni številčno. Učenec 8. razreda je bil nezadostno 

ocenjen iz angleščine, učenec 9. razreda pa iz biologije in kemije. Opravljala sta popravne 

izpite. Učenec 8. r. je uspešno opravil popravni izpit in napreduje v 9. razred. Učenec 9. r. pa 

je uspešno zaključil samo kemijo. Kljub vsemu se je lahko vpisal v skrajšani program na 

SPTŠ.  

Povprečna zaključena ocena je 4.   

 

Vsako leto v devetem razredu izberemo najboljšega učenca oddelka, ki ne izstopa samo po 

znanju ampak tudi po ostalih človeških vrlinah. To posebno priznanje je prejela učenka Petra 

Vinčec. 

  

Devetošolci so se za izobraževanje odločili za naslednje srednje šole:  

 

 PRIJAVE V ZAČETNI LETNIK SREDNJE ŠOLE ( v šolskem letu 2019/20) 

1.  Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer: 4 gimnazija,  2 predšolska vzgoja 

2.  Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota: 1 elektrotehnik, 1 mizar, 1 

pomočnik v tehnoloških procesih                                                           

3.  Ekonomska šola Murska Sobota: 1 gimnazija                                                                                                

4.  Dvojezična srednja šola Lendava : 5 strojni tehnik, 1 mehatronik operater  1 
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kemijski tehnik 1 ekonomski tehnik 

5.  Srednja šola za oblikovanje Maribor: 1 frizer 

6.  Gimnazija Želimlje: 1  gimnazija 

7.  Škofijska Gimnazija Antona Martina Slomška: 1 gimnazija 

 SKUPAJ: 21 

 

Uradnih informacij o uspehu naših bivših učencev sicer nimamo, povratne informacije 

profesorjev srednjih šol s katerimi sodelujemo in prihajamo v stik pa so, da imajo naši učenci 

zelo dobro podlago za delo v srednji šoli. 

Poleg pridobljenih nazivov Raziskovalna in Kulturna šola, še vedno uspešno zagovarjamo in 

potrjujemo certifikate eko in zdrave šole, mednarodni status Unesco šol. 

 

24. 6. 2019 smo pregledali letni delovni načrt, ki je bil zastavljen za to šolsko leto in 

ugotovili, da so bile vse naloge uspešno in kvalitetno izvedene. 

 

 

 

 

 Prednostne naloge in projekti: 

VRTEC 
a) prednostna naloga 

V Vrtcu Turnišče v šolskem letu 2018/19 nadaljujemo s  prednostno nalogo Razvojnega 

načrta za obdobje 2015/20 z naslovom PRISLUHNITI SEBI IN RAZUMETI DRUGE. 

V Akcijskem načrtu za šolsko leto 2018/19 smo za prednostno področje kakovosti načrtovali 

prednostno nalogo: KOMUNIKACIJA MED ZAPOSLENIMI VRTCA IN VODSTVOM. 

 

ŠOLA 
a) prednostna naloga 

 PEDAGOŠKE PREDNOSTNE NALOGE (RAZLIČNE BRALNE PISMENOSTI in FORMATIVNO 

SPREMLJANJE)  
Prednostna naloga na pedagoškem področju je bila že 6. leto vpeljevanje gradnikov bralne 

pismenosti v poučevanje oz. opolnomočenje učencev, da bili čim bolj opismenjeni na različni 

ravneh (različne BP). Nalogo smo učitelji izvajali v skladu z razvojnim načrtom OŠ Turnišče 

(več v akcijskem načrtu posameznih učiteljev), kontinuirano pa smo se temu posvečali v štirih 

strokovnih skupinah:  

- vertikala SLJ/MAT (razredni učitelji, slovenisti, matematiki), 

- naravoslovni aktiv + razredni učitelji (v okviru projekta NA-MA poti), 

- ostali učitelji (učitelji vzgojnih, družboslovnih predmetov in tuji jeziki). 

Vsaka izmed skupin je načrtovala svoje naloge, ki jih je poskušala realizirati v okviru svoje 

skupine oz. v razredih (več v poročilih posameznih skupin). Pri delu smo se posluževali 

izmenjave izkušenj v ožjih skupinah, formalnega oz. neformalnega izobraževanja (poudarek 

na formativnem spremljanju ter izobraževanju) v okviru Zavoda IJZ 2.  

Vsebina 

Na podlagi opravljene analize prejšnjih let, kjer kazalniki kažejo uspehe, smo naloge 

nadgradili in ponovili: ob uvajanju različnih bralnih strategij pred, med in po branju in 

vpeljevanju višjih ravni pismenosti smo bili pozorni na šibka področja našega dela: 
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· viri učenja niso predvsem/zgolj učbeniki; 

· poskušali smo povečati frekventnost aktivnega dela z učenci; 

· v proces odločanja smo v večji meri vključili učence – postopno uvajanje prvin 

formativnega spremljanja (ugotavljanje predznanja, načrtovanje ciljev in kriterijev 

uspešnosti, dejavnosti – dokazila, povratna informacija, vrstniško sodelovanje in 

vrednotenje, samovrednotenje). Pri tem so nam bili v oporo učitelji, vključeni v 

Zavodov projekt FS.  

Razmišljali in iskali smo rešitve tam, kjer so po zunanjih pokazateljih (NPZ, mednarodne 

raziskave) naši učenci šibkejši/pod povprečjem. Nadaljevali smo z dejavnostmi prejšnjih let: 

· bogatenje besedišča na vseh predmetnih področjih po vertikali in posledično boljše 

razumevanje prebranega izhodiščnega besedila/vira; 

· kritično razmišljanje: natančna in jasna raba strokovnega jezika: upovedovanje – 

predvsem pisno (šibka jezikovna pravilnost), spraševanje učencev in odkrivanje, 

reševanje problemov in odločanje, argumentiranje, interpretiranje in sklepanje, 

presojanje in vrednotenje ter samovrednotenje/metakognicija; 

· poudarek na jezikovni pravilnosti zapisanega. 

· Kritično ugotavljamo, da majhni premiki so (tudi letos), vendar pa smo še vedno daleč 

od tega, da bi v naših razredih prevladoval aktiven pouk – veliko je še frontalnega 

podajanja snovi, torej premajhnega vključevanja učencev v aktivno soodločanje v 

procesu učenja. Naše primanjkljaje bomo poskušali zmanjšati preko načrtovanih nalog 

za naslednje šolsko leto ter preko različnih poti (predvsem Razvojnega načrta OŠ 

Turnišče) ponavljati, nadgrajevati in kar je najpomembnejše za kvaliteten premik pri 

doseganju napredka učencev: povečevati frekventnost zastavljenih nalog – ne 

posamezni primeri, ampak način življenja šole. 

 

b) Projekti 

 

NA-MA POTI  

 

Projekt traja od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022. V projektu sodelujemo kot implementacijski tim, 

tj. sodelovanje pri začetni in končni analizi stanja, evalvaciji in merjenju napredka 

naravoslovne in matematične pismenosti (kompetenc):  

· preizkušanje didaktičnih pristopov in strategij z nalogami, 

· prilagoditev vertikalnega izvedbenega kurikula za naravoslovno ali matematično 

pismenost, 

· udeležba na regijskih usposabljanjih, kjer aktivno sodelujemo ter nato posredujemo 

usvojeno znanje ostalim članom projektnega tima na šoli, 

· udeležba na delovnih srečanjih projektnega tima na VIZ z aktivnim sodelovanjem in 

medsebojne hospitacije, 

· sodelovanje pri pripravi in predstavitvi projekta in primerov praks, 

· sodelovanje v mrežah razvojnih in implementacijskih VIZ  

· in druge naloge, ki se bodo v času izvajanja projekta izkazale za potrebne.  

 V sklopu projekta smo se v tem šolskem letu udeležili treh srečanj za vodje projektnih timov. 

Organiziranih izobraževanj v okviru projekta so se udeležili posamezni člani tima in 

pridobljena znanja posredovali vsem članom na rednih mesečnih delovnih srečanjih 

projektnega tima IVIZ-a. Na izobraževanjih so bile predstavljene vsebine za uvajanje 1. 

gradnika matematične in naravoslovne pismenosti, uvod v formativno spremljanje, digitalna 

pismenost in kritično mišljenje. 

Pri samem delu z učenci smo težili k sistematičnemu uvajanju naravoslovne in 

matematične pismenosti po celotni vertikali z ustreznimi didaktičnimi pristopi, ki 
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postavljajo v ospredje aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega 

spremljanja. Vse to bi dolgoročno izboljšalo odnos učencev do naravoslovja in matematike. 

Spremljali smo izdelane primere aktivnosti za razvijanje gradnikov naravoslovne in 

matematične pismenosti in jih preizkušali v razredih. Veliko primerov aktivnosti pa smo 

izdelali/ali jih že imeli izdelane, sami ter jih preizkusili v razredu. Nekaj smo jih predstavili 

na naših delovnih srečanjih. 

Aktivnosti v projektu so se v tem šolskem letu, glede na zasnovo, za našo šolo komaj 

intenzivno začele, tako da ni moč pričakovati napredka v tako kratkem času, saj je cilj 

uresničljiv dolgoročno. Pomembno pa je, da premišljeno vključujemo aktivnosti z ustreznimi 

didaktičnimi pristopi po celi vertikali, si izmenjujemo primere dobre prakse in vzpostavljamo 

sodelovalno timsko delo. 
 

Preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli – področje ZDRAVJE, GIBANJE TER 
DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK 
 

MIZŠ in Zavod za šolstvo sta osnovnim šolam v Sloveniji ponudila izvajanje poskusa 

reorganizacije podaljšanega bivanja, ki ga poznamo v tem trenutku. 19 šol sodeluje v poskusu 

s celotnim programom, 124 šol pa nas je takih, ki preizkušamo koncept delno, na področju 

gibanja. Za preizkus smo se odločili, ker smo pred tem sodelovali v programu Zdrav 

življenjski slog, katerega so učenci z veseljem obiskovali in imeli od tega tudi korist, saj 

današnji čas v mnogočem označujejo vse manjša gibalna dejavnost, naraščajoče socialne 

razlike, nezdrave prehranjevalne navade in svojevrstni, večkrat tvegani načini preživljanja 

prostega časa (Kovač s sod., 2013). Otroci in mladostniki so igro na prostem zamenjali za igro 

na računalnikih, prehranjujejo se neredno in nekakovostno (energijsko bogata in hranilno 

revna živila), ob tem pa popijejo premalo tekočine. Izpostavljeni so različnim nepredvidljivim 

situacijam v okolju, za katere nimajo ustreznih znanj in izkušenj. 

Zato je posebej pomembno, da učencem v šolskem prostoru ponudimo dejavnosti za 

preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja in jih s tem 

spodbudimo k zdravemu življenjskemu slogu ter pozitivno vplivamo na njihovo duševno 

zdravje. Področje Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v razširjenem 

programu šole predstavlja čas in prostor, dostopen vsem učencem. Vsebuje različne 

dejavnosti, s katerimi vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj 

posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. Redna 

telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje vseh in sprostitev so ključni 

dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. 

Učenci so lahko dejavnosti izbirali v treh različnih sklopih: 

·         Gibanje, 

·         Hrana in prehranjevanje, 

·         Zdravje in varnost. 

 

 

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

 

Na pedagoški konferenci 24. 6. 2019 smo pregledali letni delovni načrt vrtca, ki je bil 

zastavljen za to šolsko leto in ugotovili, da so bile vse naloge uspešno in kvalitetno izvedene. 

Trudimo se, da bi se naša vizija (Želimo soustvarjati odnose, ki bodo podlaga za delovanje 

vsakega posameznika in vodilo k skupnemu napredku na vseh področjih osebnega in 

strokovnega razvoja.) dotaknila vsakega posameznika in da bi se razvijali na vseh področjih 
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do najvišje možne mere. 

 

 

Na seji učiteljskega zbora 5. 7. 2019 smo pregledali opravljeno delo, ki smo ga načrtovali v 

LDN. V okviru prednostne naloge smo tudi v tem letu veliko posvečali bralni pismenosti in 

aktivnostim s pomočjo katerih se lahko bralna pismenost izboljša. Ugotavljamo, da je bilo 

medpredmetnega poučevanja malo in da ga je treba načrtovati več, predvsem v sklopu 

fleksibilnega predmetnika. Ostale dejavnosti smo izvedli po LDN. Čedalje večjo oviro pri tem 

pa nam povzroča tudi urnik (različni urniki posameznih učencev, učitelji dopolnjevalci). 

 

Glede na analizo realizacije letnega delovnega načrta in finančnega načrta ter dobre povratne 

informacije o našem opravljenem delu, ki smo si ga zastavili, lahko zaključim, da je bilo 

poslovno leto 2019 uspešno.  

 

Na podlagi ugotovitev samoevalvacije je naša naloga, da v delo vnašamo spremembe, ki 

vodijo k uvajanju izboljšav. Ob koncu šolskega leta 2018/2019 smo pripravili spletno anketo 

o šolski prehrani in zadovoljstvu glede izvajanja naše dejavnosti in starše povabili k 

izpolnjevanju. Odziv je bil zelo slab. Iz tega razloga bomo anketo v prihodnje pripravili 

spomladi. 

Ocenili so nas pretežno z ocenami prav dobro. Navedli so tudi nekaj predlogov za izboljšanje, 

ki jih bomo skušali upoštevati.  

V vzgojnem načrtu so vrednote povezane s poslanstvom in vizijo šole: spoštovanje, 

odgovornost, medsebojna pomoč. V vzgojno dejavnost šole so bili aktivno vključeni vsi 

strokovni delavci šole, učenci in starši. Z osebnim zgledom, s preventivnim delovanjem smo 

uresničevali vzgojne naloge. V razredu, na roditeljskih sestankih in svetovalnih razgovorih 

smo spregovorili o pravilih, odgovornosti vsakega posameznika, posledicah kršitev pravil, 

zapisanih v Šolskih pravilih. Učence in starše smo ozaveščali o varnosti v šolski zgradbi, na 

šolskem dvorišču in v prometu. Skozi vsebine, projekte smo reševali problem kulturnega in 

zdravega uživanja malice in kosila. Učitelji in ostali strokovni delavci šole so v septembru 

seznanili učence s pravili, ki so zapisana v Šolskem redu. Vsak razred si je izdelal razredna 

pravila, na SUŠ so se dogovorili o obnašanju na hodnikih, v šolski jedilnici in na šolskih 

igriščih. V okviru razrednih ur so učitelji skozi pogovor, zgodbe krepili medsebojne odnose, 

preventivno izvajali ure s policistom glede varnosti, preprečevanja nasilja, vključevali učno – 

bralne strategije, predvsem rabo različnih bralnih strategij.  

 

Ob vzgojnih pa posvečamo veliko pozornosti tudi ekološkim vsebinam (več na str. 17- 

Varstvo okolja) in vsebinam o zdravem načinu življenja.  

 

Namen Zdrave šole je promocija zdravja v šolskem okolju. V projektu z načrtovanimi in 

usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in 

posledično na večje zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi. 

Cilji Zdrave šole se tesno prepletajo s cilji Eko šole in Unesco šole, ključnega pomena pa je, 

da se vsebine ne le ponavljajo, temveč tudi nadgradijo. 

Ob 100. obletnici pridružitve Prekmurja k Sloveniji smo vsebinska področja zdrave šole 

(medgeneracijsko sodelovanje, telesna dejavnost, svetovni dnevi, povezani z zdravjem) 

povezali z domovinsko vzgojo. Usmeritve Zavoda za šolstvo v zvezi s praznovanjem 100. 
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obletnice smo nadgradili z dvodnevnim bivanjem učencev 7. razreda neposredno ob meji, kjer 

so se vrstili zgodovinski dogodki. V domu Peterloug v Markovcih na Goričkem so prvi dan 

spoznavali zgodovinske in geografske vsebine, drugi dan pa so ob prisotnosti staršev opravili 

pohod čez zgodovinsko mejo do Malega Triglava v Andovcih. Dejavnost smo izvedli 5. in 6. 

aprila, neposredno pred svetovnim dnevom zdravja. 

Z izvedbo naloge smo izrazito dvignili nivo sodelovanja šole s starši. Izvedba nam služi kot 

primer dobre prakse za motivacijo učencev, izvajanje doživljajskega pouka in doseganje 

trajnostnega znanja.  

 

 

Večina nalog je bila izpeljana  uspešno, veliko dela in energije bo treba še vložiti v 

ozaveščanje o zdravi prehrani s posebnim poudarkom  na kulturnem  uživanju  hrane. 

 

Realizacija pouka (povprečje) je bila 99,66 %.  

 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

 

Prostorski pogoji za izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa so bili dobri.  

Posebnih nedopustnih in nepričakovanih dogodkov, ki bi imeli vpliv na izvedbo programa, 

nismo zaznali. 

 

6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

 

Šola 

Trudimo se poslovati gospodarno in odgovorno, tako kot nam narekujejo zakonodaja, 

predvsem pa etične norme. 

Želimo si ustvariti primerne materialne pogoje za delo in dobro počutje sodelujočih v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Pri tem moramo upoštevati tudi sredstva obeh financerjev.   

Med poletnimi počitnicami smo prepleskali vhode in pisarno svetovalne službe. Obnovili smo 

gospodinjsko učilnico. Opremljena je z novim kuhinjskim pohištvom in aparati. Tovarna 

Planika nam je s svojo donacijo omogočila nabavo gospodinjskih aparatov, pomivalnih korit 

in kuhinjskega pulta. 

Še vedno poteka projekt SIO 2020, v okviru katerega smo nabavili 2 prenosna računalnika, 5 

tabličnih računalnikov, 2 stacionarna računalnika in 2 projektorja.  

Na začetku šolskega leta je odpovedala prekucna ponev v kuhinji, ki smo jo morali 

nadomestiti z novo. Sredstva zanjo nam je posebej dala občina. 

Glede na potrebe učiteljev smo sproti dopolnjevali zbirko didaktičnega gradiva. Za lažje 

priprave in izvedbo kolesarskega izpita smo kupili žensko kolo. 

 

Zavod ima Akt o oddaji naročil male vrednosti, s katerim oddaja naročila za blago in storitve. 

Naročnik z izvedbo javnega naročila z izborom ponudbe oziroma ponudnika zagotovi, da je 

poraba sredstev za naročnika najbolj gospodarna, glede na namen in predmet javnega 

naročila.  

Za področje izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, financirane s strani ministrstva, so 

določeni standardi in normativi, ki se v zadnjih letih zaostrujejo. Ministrstvo na tej podlagi 
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zagotavlja sredstva za plače in druge osebne prejemke iz delovnega razmerja ter sredstva za 

materialne stroške vezane na izvedbo programa - 81. čl. ZOFVI (Ul. RS 115/03). Ustanovitelj 

zavoda, to je lokalna skupnost, zagotavlja sredstva v skladu z 82. členom ZOFVI (Ul. RS 

115/03) in pokriva stroške vezane na zgradbo in dogovorjeni nadstandard (občinski proračun). 

 

Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2019 so bolj podrobno navedene v 

Računovodskem poročilu. Znašale so 24.095,20 €. 

 

 

Vrtec 

V vrtcu smo sproti urejali in nabavljali tisto, kar je bilo nujno potrebno.  

Nabave so bile naslednje: 

- 2 prenosna računalnika, 

- električna parno konvekcijska peč, 

- uničevalec dokumentov, plastifikator, 

- otroška posteljica, previjalna miza, 

- skiroji in poganjalci, 

- omarica za prvo pomoč, 

- naglavni mikrofon, 

- didaktični material … 

 

Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2019 so navedene v Računovodskem 

poročilu. Tu so nabave znašale 11.131,66 €. 

 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad 

odhodki v višini 11.835,32 € (šola 6.305,73 €, vrtec 5.529,59 €).   

 

V Vrtcu Turnišče je vir sredstev poslovanja ekonomska cena, ki jo sprejema Občina Turnišče, 

pokrivajo pa jo občine, kjer imajo starši vpisanih otrok stalno bivališče.  

Deleži teh sredstev so naslednji: 

Občina Turnišče  59,06  %, Občina Dobrovnik  2,39 %, Občina Lendava 1,38 %, Občina 

Velika Polana 0,60 % in Občina Moravske Toplice 1,43 %. Starši prispevajo le zakonsko 

izračunan prispevek, ki v povprečju znaša 31,07  %, (december 2019). Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa prispeva 4,07  %, ekonomske cene za  drugega 

(70%)  ali tretjega otroka  (100%) v vrtcu. 

 

7. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora  

 

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, naročila 

male vrednosti pa na podlagi Pravilnika o naročilih male vrednosti. 

Prejete račune pred plačilom odobri ravnateljica, likvidirata jih tajnik in računovodkinja, ki 

hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente. 

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: 
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- pri mesečni najavi količnikov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih 

stroškov (zahtevke posredujemo ministrstvu); 

- pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti; 

- preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila; 

- preverjanje plačil položnic in 

- spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani 

poslovnih partnerjev. 

 

 

 

8. Ocena učinkov poslovanja na druga področja 

 

Gospodarstvo: 

Ob koncu leta 2018 smo izvedli javna naročila za dobavo prehrambenega materiala. Z 

dobavitelji smo sklenili okvirne sporazume za dobo 4 let. Do sprememb je prišlo pri dobavi 

mesnin ter zelenjave in sadja. Za dobavo čistil, pisarniškega in likovnega materiala 

uporabljamo letne naročilnice oz. mala javna naročila, ker dobava ne presega mejne vrednosti. 

V mesecu decembru 2019 smo preverjali ponudbe (odpiranje konkurence) in ugotovili, da je 

večina   ponudnikov, ki so bili izbrani, še vedno konkurenčna s svojimi cenami, pri enem 

sklopu pa je prišlo do spremembe. 

 

 

Sociala: 

Z Zdravstvenim domom Lendava smo učencem organizirali redne zdravstvene preglede v 

Zdravstvenem domu Lendava in zobozdravstvene preglede v Zobni ambulanti Turnišče.  

S Policijsko postajo Lendava smo sodelovali s skupnimi aktivnostmi povezanimi s prometno 

varnostjo, kolesarskimi izpiti, preprečevanjem nasilja med vrstniki in v projektu Policist Leon 

svetuje (5. razred). 

S Centrom za socialno delo smo sodelovali, ko smo se soočali s problematiko neopravičenega  

izostajanja od pouka deklice v 1. razredu. Z njimi sodelujemo tudi preko programa CEUVIZ, 

kjer pridobivamo podatke za regresirano prehrano. Skupaj z Zvezo prijateljev mladine pa smo 

nekaterim otrokom omogočili botrstvo, ki je namenjeno pokrivanju stroškov šolskih in 

obšolskih dejavnosti. 

 

 

 

 

Varstvo okolja: 

V okviru projekta “Ekošola kot način življenja” smo v naše delo vnašali številne vsebine s 

področja varovanja okolja, zdravja, zdrave prehrane, ohranjanja biotske pestrosti …  

Aktivnosti, ki smo jih načrtovali v ekoakcijskem načrtu in jih izvedli za pridobitev 

ekozastave: 

- Ekokviz za OŠ; 

- Ekobranje za ekoživljenje (eko bralna značka); 
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- zbiralne akcije: 

o zbiranje starega papirja (25.600 kg) 

o zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš, sijalk, baterij, embalaže KEMS 

o zbiranje odpadnih plastičnih zamaškov v humanitarne namene 

o zbiranje odpadnih plastenk v humanitarne namene (za porodnišnico Novo 

mesto) 

- Tradicionalni slovenski zajtrk; 

- Shema šolskega sadja in zelenjave; 

- Druženje in gibanje vseh generacij; 

- štetje prometa v okolici šole; 

- urejanje in ažuriranje ekokotička skozi celo šolsko leto ter urejanje okolice šole 

(pobiranje smeti, vej, urejanje šolskega zeliščnega vrtička); 

- likovno ustvarjanje, spodbujanje umetniškega ustvarjanja učencev in sodelovanje na 

nagradnih natečajih: 

- že drugo leto zapored smo sodelovali na natečaju "Odpadno je uporabno", ki ga je 

razpisalo podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota. Letos smo morali 

ustvariti reciklirano pustno masko, ki je v kategoriji OŠ III triada prejela 1.mesto. 

 

 

 

Regionalni razvoj 

Svetovalna delavka skupaj z učenci spremlja možnosti zaposljivosti v pomurski regiji. 

Sodelujejo s kariernim središčem in s Pomursko gospodarsko zbornico v Murski Soboti: 

Right ProfessionaII – Pravi poklic za razvoj regije – z namenom promocije tehničnih poklicev 

ter zmanjšanje strukturnih nesorazmerij na trgu dela in večjo prepoznavnost perspektivnih in 

iskanih poklicev v regiji. 

S srednjimi šolami in z gospodarstvom regije se povezujemo predvsem pri organizaciji in 

izvedbi naravoslovnih in tehničnih dni. Učenci se udeležujejo delavnic na različnih 

predmetnih področjih, ki jih prirejajo srednje šole.  

Urejanje prostora: 

Skrbimo za čisto okolico šole. Na hodnikih šolskih stavb so tematske in likovne razstave 

skozi vse leto. Posebno skrb namenjamo ločevanju odpadkov. 

 

Šola in vrtec sta gibalo kulturnega, športnega in družabnega življenja na vasi. Tega se najbolj 

zavedajo v okoljih, kjer jim grozi zaprtje te institucije ali se je to že zgodilo.  

 

8. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj : 

 

a) kadri  

Število delovnih mest za opravljanje dejavnosti v šoli je določeno s Pravilnikom o normativih 

in standardih za izvajanje programa OŠ (UL RS, št. 57/2002, 65/2008). Soglasje k usklajeni 

sistemizaciji daje MIZŠ za vsako šolsko leto posebej.  Prav tako se razvrščajo delovna mesta 

v vrtcu na podlagi standardov in normativov, ki jih določa Pravilnik o normativih in 

kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (UL RS št. 75/05, 82/05, 

76/08, 77/09, 79/09 in 102/09, 105/10, 92/12, 98/12), uskladimo jih z občino, ki je 

ustanoviteljica in daje soglasje k sistemizaciji v vrtcu. 
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Po ZUJF smo kot posredni uporabnik proračuna, morali tudi za leto 2019 pripraviti kadrovski 

načrt. Realizacijo kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih 

moramo spremljati. 

 

VIZ Turnišče si prizadeva zagotavljati otrokom in učencem čim bolj kvalitetno delo in 

izobraževanje, za kar so potrebni usposobljeni in izobraženi strokovni delavci, ki nenehno 

spremljajo novosti in nove metode dela uporabljajo pri svojem vsakdanjem delu. Kadrovsko 

smo dobro in ustrezno pokriti.  

 

Vrtec in OŠ Turnišče imata strokovno ustrezne, odgovorne in delovne zaposlene. Večina 

zaposlenih samoiniciativno spremlja novosti in se udeležuje stalnega strokovnega 

izobraževanja. Na šoli in v vrtcu se vsako leto zvrsti precej dijakov in študentov na praksi ali 

so pripravniki, kar pomeni posredno priznanje našim strokovnim delavcem: 1 študentka-

praksa, 8 dijakov – pedagoška praksa, 1 študentka - strnjena pedagoška praksa.  

Od leta 2005 imamo v šoli in vrtcu strokovno povsem ustrezen kader, ki pa se nezadržno 

»stara«. Mladih sodelavcev dobivamo čedalje manj. Število otrok se iz leta v leto spreminja, 

vendar ne toliko, da bi potrebovali dodatne zaposlitve za dalj časa.  

 

V vrtcu je situacija nekoliko drugačna, saj se je od leta 2011 upokojilo 5 strokovnih delavk. 

Delovno mesto hišnika in pomočnika kuharja zaseda delavka, ki ne izpolnjuje vseh pogojev 

za zasedbo delovnega mesta. 

 

 

b) statistična analiza kadrovske strukture (stanje na dan 31. 8. 2019):  
z osebami, ki so nadomeščale bolniško ali porodniško odsotnost 

 

Število zaposlenih: 

 

VRTEC 23 

 

ŠOLA 45 

 

 

Število zaposlenih na podlagi ur: 

 174  ur Krajši DČ 

VRTEC 22 1 

ŠOLA 36 7 

 

 

 

Izobrazbena sestava zaposlenih po zahtevani in dejanski izobrazbi: 

  Zahtevana izobrazba                                      Dejanska izobrazba 
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 I. II. IV. V. VI VII VIII/1 I. II. III. IV. V. VI VII. VIII/1 

VRTEC - 1 4 10 0 8 - - 1 - - 6 - 16 - 

ŠOLA - 6 3 2 3 31 - 1 3 1 2 1 14 21 2 

 

Starostna sestava zaposlenih strokovnih delavcev: 

 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

VRTEC 1 3 7 1 3 2 5 1 0 

ŠOLA - 1 7 5 3 5 14 9 1 

Povprečna starost zaposlenih v vrtcu: 41 let                Povprečna starost zaposlenih v šoli: 47 let 

 

Napredovanje zaposlenih (šola in vrtec): 

 

Plačni razred 

Število  

Nazivi 

Število 

vrtec šola vrtec šola 

1 plač. razred 1 0 mentor 1 0 

2 plač. razreda 3 2 svetovalec 0 0 

 svetnik 0 0 

 

V plačne razrede so napredovali predvsem  mlajši strokovni delavci in tehnični delavci, ki so 

v tem letu (2019) izpolnili pogoje. 

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 

leto 2019 so javni uslužbenci, ki so v letu 2019 napredovali v višji plačni razred ali naziv, 

pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. decembrom 2019.  

 

Fluktuacija kadra: 

Zaposleni na OŠ so ostali v enaki sestavi, kot v preteklih letih. Zaradi števila pedagoških ur, 

ki na nekaterih predmetnih področjih ne zadoščajo za polno zaposlitev, imamo strokovne 

delavce, ki pri nas dopolnjujejo svojo obvezo, naši strokovni delavci pa dopolnjujejo svojo 

obvezo na sosednjih šolah. Sprememba je bila le na področju jezikov, kjer smo imeli zaradi 

porodniških odsotnih zaposlene nadomestne delavce (TJA in prav tako TJN, ki jo sicer 

dopolnjujem z delavko iz OŠ Kobilje). Nadomestno zaposlitev smo imeli zaradi bolniškega 

dopusta na delovnem mestu čistilke. 

V vrtcu je delovno mesto zaradi odhoda na drugo delovno mesto zapustila hišnica, zato smo 

morali poiskati nadomestno zaposlitev. Na to delovno mesto nismo prejeli prijave, ki bi 

popolnoma ustrezala pogojem dela. Nadomestno zaposlitev smo zaradi bolniške imeli tudi na 

delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice 

Vsi ti delavci (tudi nadomestni) so upoštevani pri statistični analizi kadrovske strukture. 
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Izobraževanje zaposlenih: 

 

Strokovni delavci šole so se udeležili različnih individualnih izobraževanj. Veliko je bilo 

srečanj v študijskih skupinah in različnih predstavitev, večina je bila izpeljana v 

popoldanskem času. Kar nekaj izobraževanj poteka preko spletnih učilnic. Udeleževali smo se 

tudi izobraževanj v sklopu projekta ZRSŠ: NA-MA POTI. 

Izbiramo predvsem izobraževanja brez oz. s čim nižjo kotizacijo, saj se iz leta v leto 

zmanjšujejo tudi sredstva za ta namen. Naša izbira pa temelji tudi na primanjkljajih, ki jih 

čutimo na posameznih področjih. Celotnemu kolektivu smo ponudili predavanje mag. Janija 

Prgića: Tanka črta odgovornosti, ki se je potem nadaljevalo v predavanje na skupnem 

roditeljskem sestanku. 

  

Naši sodelavci so ocenjevalci na regijskih ali državnih tekmovanjih in srečanjih, ocenjevalci 

in pomočniki glavnih ocenjevalcev nacionalnih preizkusov znanja, sodelujejo pri projektih na 

državni ravni, so mentorji mladim sodelavcem in študentom, pomagajo pri izvedbi taborov 

mladih raziskovalcev in predstavitvah učbenikov.  

Vzgojiteljski zbor pa se je udeležil še izobraževanja v okviru sedmih vrtcev. 

Tudi v vrtcu so se individualno udeleževali izobraževanj, načrtovanih v LDN. 

 

 

Melita Olaj, ravnateljica 
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RAČUNOVODSKO POROČILO OŠ TURNIŠČE  ZA LETO 2019 

 

 
Javni zavod Osnovna šola Turnišče (v nadaljevanju: Zavod) sodi med določene uporabnike 

enotnega kontnega načrta, in sicer med posredne uporabnike proračuna.  

 
Računovodsko poročilo OŠ Turnišče za leto 2019 je pripravljeno v skladu z: 

 
 Zakonom o računovodstvu. 

 Pravilnikom 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, 108/2013, 100/2015, 75/2017). 

 Pravilnikom 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, 108/2013, 

94/14, 100/2015, 84/2016, 75/2017). 

 Pravilnikom 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, 60/10, 104/11 in 86/2016). 

 Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona 

o računovodstvu (Ur.l. RS št. 117/02, 134/03, 108/2013). 

 Pravilnikom 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, 108/2013 

in 100/2015).  

 

 

Računovodsko poročilo vsebuje:  

 računovodske izkaze:  

- bilanco stanja,  

- izkaz prihodkov in odhodkov, 

 pojasnila k izkazom. 

 

 

I. Bilanca stanja 
 

Prilogi k bilanci stanja sta:   

 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih   

sredstev 

 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 

 

 

II. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega 

kontnega načrta  (z obveznimi prilogami): 
 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah  dejavnosti 
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 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

 

 

III. Pojasnila k postavkam izkaza bilance stanja  
 

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev in 

obveznosti do virov sredstev na določen dan (običajno zadnji dan tekočega leta). Podlaga 

za pripravo bilance so  poslovne knjige. 

 

Sredstva in obveznosti do njihovih virov so usklajene z rednim popisom. Sredstva 

beležimo na aktivni strani, obveznosti do virov sredstev pa na pasivni strani bilance. Obe 

strani morata biti v bilančnem ravnovesju.  

 

 

SREDSTVA - AKTIVA 

V okviru sredstev so zajeta:  dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna 

sredstva in aktivne časovne razmejitve  ter zaloge.  

Med dolgoročna sredstva  in sredstva,  prejeta v upravljanje, so uvrščena neopredmetena 

sredstva, nepremičnine (kamor so zajeta zemljišča in zgradbe (šola,  telovadnica,  vrtec in 

igrišča) ter  oprema in  druga opredmetena osnovna sredstva). 

 

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva  

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev (Programske opreme) znaša 12.676,00 €, 

popravek vrednosti  11.075,00 €,  povečanje nabavne vrednosti  v letu 2019   za 0,00 €, 

zmanjšanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti  111,00 €, amortizacija 416,00 €, 

neodpisana  vrednost  1.185,00 € . 

 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine  

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:  

 Vrednost stavbnih zemljišč   na dan 31. 12. 2019    znaša 5.772,00 €.  

 Nabavna vrednost gradbenih objektov (zgradb) znaša 2.532.887,00 €, popravek 

vrednosti 1.030.897,00 €, povečanje nabavne vrednosti v letu 2019 za 0,00 €, 

amortizacija 74.485,00 €,   neodpisana vrednost  1.427.506,00 €. 

 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  
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Nabavna vrednost opreme znaša 330.009,00 €, popravek vrednosti 279.536,00 €, povečanje 

nabavne vrednosti v letu 2019 za 20.403,00 €, zmanjšanje nabavne vrednosti in popravka 

vrednosti 6.002,00 €, amortizacija je znašala 22.319,00 €, neodpisana vrednost 48.557,00 €. 

Med opremo in drugimi  opredmetenimi osnovnimi sredstvi  vodimo opremo (po Slovenskem 

računovodskem standardu 1 spada med osnovna sredstva), katere  uporabnost je  daljša od 1 

leta in  ima vrednost več kot 500,00 €. To so: šolska oprema, pisarniška oprema, učila, 

fotokopirni stroji, računalniki, telefonske naprave in droben inventar v osnovnih sredstvih.   

Nabavna vrednost in popravek vrednosti  drobnega inventarja znaša 303.621,00 €,  v letu 

2019 se je nabavna vrednost povečala za 14.824,00 €, zmanjšanje nabavne vrednosti in 

popravka vrednosti je 4.108,00 €, amortizacija  pa 14.824,00 €. 

Drobni inventar  se ob nabavi 100 % prenese v stroške poslovanja in ga razčlenjujemo na: 

drobni inventar, drobni inventar – knjige, drobni inventar – učila, drobni inventar – pohištvo v 

učilnicah, drobni inventar – pisarniško pohištvo, drobni inventar – računalniki in tiskalniki,  

drug drobni inventar – telefoni in zveze. 

Vsa  osnovna sredstva, razen zemljišč, se amortizirajo na podlagi Uredbe o načinu in stopnjah 

odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.  

Skupna  neodpisana vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na 

dan 31. 12. 2019 znaša 1.483.020,00 €  (konti skupine 0).  

 

Nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja  

V letu 2019 smo nabavljali osnovna sredstva in drobni inventar glede na potrebe iz različnih 

virov financiranja.  

Na podlagi  javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Nakup IKT opreme«  v višini 50 %  

v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (SIO-

2020), ki ga delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, je šola prejela 

sredstva v višini 3.425,07 € za nabavo: 

- 1 računalnika z monitorjem,  

- 1 projektorja, 

- 2 prenosna računalnika Lenovo (vrtec), 

- 2 prenosna računalnika  Lenovo (šola), 

- 2 prenosna računalnika s torbico in adapterjem.  

 

Razliko sredstev v višini 2.784,20 € smo zagotovili iz sredstev presežka prihodkov nad 

odhodki (konto 985). Prav tako, iz istega vira, smo zagotovili 4.411,01 € za nakup parno 

konvekcijske peči za kuhinjo vrtca.   
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Občina nam je zagotovila sredstva v višini 6.582,75 €  za nabavo plinske prekucne ponve za 

kuhinjo šole in  delno sofinanciranje nabave električne parno konvekcijske peči.   

Za šolsko knjižnico  smo nabavili knjige v vrednosti 3.290,46 €. 

Iz sredstev javne službe in prihodka šolske kuhinje  smo nabavili  sredstva drobnega 

inventarja  v skupni vrednosti 11.533,37  €.  

Planika Turnišče nam je donirala sredstva za nakup opreme za gospodinjsko učilnico v višini 

3.200,00 €.  

Natančnejši podatki o nabavljenih osnovnih sredstvih in  drobnem inventarju so razvidni v 

spodnjih tabelah: 
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NABAVA OS IN  DI PO VIRIH FINANCIRANJA  V LETU 2019 
     

         VIR: občina poslovni izid (kto 985) 
       

Dobavitelj PR RAČ.ŠTEV. 
DATUM 
NABAVE 

NABAVNA 
VREDNOST OS oz. DI KONTO 

 KONTO 
Amortizacija 

 Wudler&Brus 359/2019 00898-2019 16.4.2019 4.411,01 Električna parno konvekcijska peč  (kuhinja vrtec) 040203 OS 462900 
 Acord - 92 d.o.o. 491/2019 PRA19-08289 21.5.2019 426,39 Računalnik PC plus (Projekt SIO 2020 50 % sof.) 040202 OS 462900 
 Vizual d.o.o. 563/2019 R19/00273 4.6.2019 169,13 Prenosnik Lenovo IdeaPad 330 -2 kom vrtec (sofin. MIZŠ) 040202 OS 462900 
 UNISTAR PRO 592/2019 31-19000704 7.6.2019 699,06 Prenosnik Lenovo - 2 kom (Projekt SIO 2020 50 % sof.) 040202 OS 462900 
 

LANCOM  d.o.o. 629/2019 
MBPR-BL1-

19001727 17.6.2019 988,20 
Prenos. račun. s torbico in adapt. 2 kom (Projekt SIO 2020 50 % 

sof.) 040202 OS 462900 
 COMTRON 1104/2019 11921 23.10.2019 165,92 Monitor DELL vel. zaslona 68,47 cm (Proj. SIO 2020) 040202 OS 462900 
 

LANCOM  d.o.o. 1145/2019 
mbpr-BL1-
19003046 30.10.2019 335,50 Projektor-tip 2 HD EPSON (Proj. SIO 2020 50 % sof.) 040202 OS 462900 

 SKUPAJ        7.195,21       
 

          
VIR: občina  (kto 980) 

        

Dobavitelj PR RAČ.ŠTEV. 
DATUM 
NABAVE 

NABAVNA 
VREDNOST OS oz. DI KONTO 

 KONTO 
Amortizacija 

 Wudler&Brus 358/2019 00897-2019 16.4.2019 4.789,84 Plinska prekucna ponev  (kuhinja šole)  40203 OS 462000 
 Wudler&Brus 359/2019 00898-2019 16.4.2019 1.792,91 Električna parno konvekcijska peč  (kuhinja vrtec) 40203 OS 462000 
 SKUPAJ       6582,75       
 

          
VIR: MIZŠ (kto 980200) 

        

Dobavitelj PR RAČ.ŠTEV. 
DATUM 
NABAVE 

NABAVNA 
VREDNOST OS oz. DI KONTO 

 KONTO 
Amortizacija 

 Acord - 92 d.o.o. 491/2019 PRA19-08289 21.5.2019 426,39 Računalnik PC plus(Projekt SIO 2020-50 % sof.) 040202 OS 462900 
 VIZUAL  d.o.o. 563/2019 R19/00273 4.6.2019 810,00 Prenosnik Lenovo IdeaPad330 - 2 kom vrtec (sof. MIZŠ) 040202 OS 462900 
 UNISTAR PRO 592/2019 31-19000704 7.6.2019 699,06 Prenosnik Lenovo - 2 kom (Projekt SIO 2020  50 % sof.) 040202 OS 462900 
 

LANCOM  d.o.o. 629/2019 
MBPR-BL1-

19001727 17.6.2019 988,20 
Prenos. račun. s torbico in adapt. 2 kom (Projekt SIO 2020 50 % 

sof.) 040202 OS 462900 
 COMTRON 1104/2019 11921 23.10.2019 165,92 Monitor DELL vel. zaslona 68,47 cm (Proj. SIO2020) 040202 OS 462900 
 



26 
 

LANCOM  d.o.o. 1145/2019 
mbpr-BL1-
19003046 30.10.2019 335,50 Projektor-tip 2 HD EPSON (Proj. SIO 2020 50 % sof.) 040202 OS 462900 

 SKUPAJ       3425,07       
  

 
        VIR: Šolska kuhinja 
        

Dobavitelj PR RAČ.ŠTEV. 
DATUM 
NABAVE 

NABAVNA 
VREDNOST OS oz. DI KONTO 

 KONTO 
Amortizacija 

 MT MASIVA, S.P. 825/2019 00047-2019 27.8.2019 5.554,35 Pohištvo za gospodinjsko učilnico  041003 DI 462200 
 CONRAD 1381/2019 2-10-19055110 24.12.2019 100,50 Uničevalec dokumentov (vrtec) 041000 DI 462200 
 SKUPAJ       5654,85       
  

 
        VIR: Javna služba                 

 

Dobavitelj PR RAČ.ŠTEV. 
DATUM 
NABAVE 

NABAVNA 
VREDNOST OS oz. DI KONTO 

 KONTO 
Amortizacija 

 MT MASIVA  s.p. 339/2019 DE1-BL1-24 9.4.2019 322,20 Omara za fascikle (pisarna tajnika) 041100 DI 462200 
 TECH PLUS D.O.O. 497/2019 19-0817 15.5.2019 59,44 Omarica za prvo pomoč (vrtec) 041000 DI 462200 
 VELO D.D. 580/2019 15000016 6.6.2019 361,40 Žensko kolo  041000 DI 462200 
 POMURSKE LEKARNE 654/2019 2019/509 6.6.2019 84,06 Merilec krvnega tlaka 041000 DI 462200 
 MERKUR, D.O.O. 611/2019 299-1-7187 16.6.2019 159,82 Škarje za živo mejo 041000 DI 462200 
 PIN-ŠTERMAN d.o.o. 835/2019 TRG1-3100-264 30.8.2019 237,09 Lamelne zavese za pisarno pomočnice ravnat. 041003 DI 462200 
 ZA OTROKE D.O.O. 917/2019 616-2019 13.9.2019 325,78 Otroška posteljica (vrtec) 041000 DI 462200 
 ZA OTROKE D.O.O. 1005/2019 674-2019 27.9.2019 322,95 Previjalna mizica (vrtec) 041000 DI 462200 
 DZS, D.D. 1073/2019 SLS-26926899 16.10.2019 160,31 Plastifikator (šolska knjižnica) 041000 DI 462200 
 

EURODESIG APAČE 1345/2019 FA 19000387 16.12.2019 1115,08 
Šolska miza - 5 kom, kinestetična miza -2 kom; šolski stol - 
8 kom.  041003 DI 462200 

 ZA OTROKE D.O.O. 1369/2019 1163-2019 18.12.2019 2172,40 Skiro -5 kom;  poganjalec -21 kom. (vrtec) 041002 DI 462200 
 HARTMAN D.O.O 1383/2019 MS-560-370 30.12.2019 557,99 Naglavni mikrofon-2 kom. (vrtec) 041000 DI 462200 
          

SKUPAJ        5878,52       
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VIR: MIZŠ (materialni stroški); NABAVA KNJIG; konto 041001 

Dobavitelj PR RAČ.ŠTEV. 
DATUM 
NABAVE 

NABAVNA 
VREDNOST OS oz. DI KONTO 

 KONTO 
Amortizacija 

         3290,46   41001 DI 462201 
 SKUPAJ                
  

 
        VIR: Donacija  922000 
        

Dobavitelj PR RAČ.ŠTEV. 
DATUM 
NABAVE 

NABAVNA 
VREDNOST OS oz. DI KONTO 

 KONTO 
Amortizacija 

 MT MASIVA S.P. 825/2019 00047-2019 27.8.2019 3200,00 Oprema za gospodinjsko učilnico 040201 OS 462101 
 SKUPAJ        3200,00       
  

 
 

        SKUPAJ  NABAVA OS IN DI V LETU 2019 35.226,86  
    

         



28 
 

Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve  

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni  

 

Na dan 31. 12. 2019  gotovine v blagajni ni bilo. 

Z 31. 12. 2015  smo zaradi nove zakonodaje (potreba po uvedbi davčne blagajne) gotovinsko 

poslovanje v šoli ukinili.  

  

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

Stanje denarnih sredstev na podračunu OŠ Turnišče,  številka TRR: SI56 01332-6030685275  

po izpisku številka 248, na dan 31. 12. 2019 izkazuje  51.802,34 €. 

 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev  

 

Kratkoročne terjatve do kupcev  so na dan  31. 12. 2019  znašale  31.920,15 €, in sicer:   

Terjatve do: Znesek 

- staršev (izdane položnice za storitve šole in delež staršev za VVS)  

- zunanjih uporabnikov kosil in šolske telovadnice  

29.720,24 € 

- delavcev šole in vrtca (prehrana za 12/2019)   2.082,02 € 

- ostale terjatve ( Bitea,  Vzajemna)   117,89 € 

SKUPAJ 31.920,15 € 

 

Od skupno 31.920,15 € terjatev do kupcev se 27.933,91 € nanaša na izdane račune za 

opravljene storitve v mesecu decembru 2019,  razliko v višini 3.986,24 € pa predstavljajo 

zapadle terjatve (30 dni in več).  

 

Dolžnike opominjamo redno, mesečno in po potrebi z njimi opravljamo razgovore.  Za dva  

dolžnika  smo predlagali sodno izvršbo, vendar le-ta zaradi nizkih prihodkov družine oz. 

osebnega stečaja dolžnikov ni možna.   Nekaj obveznosti staršev  pokrivamo s sredstvi 

botrstva, ki jih mesečno prejemajo nekateri učenci iz socialno šibkih družin.   

 

 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so znašale na dan 31. 12. 2019  

146.931,06, in sicer:  

 Znesek 

- MIZŠ (plače s prispevki in davki za mesec december 2019) 96.277,14 € 
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- MIZŠ (subvencionirana prehrana učencev za 12/2019 in porač. za 11/2019 3.988,65 € 

- MIZŠ (subvencija za 2. otroka v vrtcu za 12/2019 in porač. za 11/2019 2.008,42 € 

-Zavod RS za šolstvo (Projekt NA-MA POTI) 232,28 € 

- občina Turnišče (delež za VVS, tuji jezik, varstvo vozačev, DSP) 35.427,70 € 

- drugih občin in šol (delež vzgojno-varstvenih storitev ) 7.508,27 € 

- ZZZS (refundacije boleznin za  11 in 12/2019) 1.488,60 € 

Skupaj terjatev do uporabnikov EKN 146.931,06 € 

Konti skupine 19 – Kratkoročno odloženi odhodki (aktivne časovne razmejitve ter 

nezaračunani prihodki) 

 Kratkoročno odloženi odhodki so znašali na dan 31. 12. 2019  1.287,24 € in 

predstavljajo odložene odhodke za naročnine revij v višini 213,57 €, odloženi odhodek 

– pristojbino za program EKO šola v višini 233,34 € in  nezaračunani prihodki za 

Tradicionalni slovenski zajtrk in Šolsko shemo sadja  v višini 840,33 €. 

 

Konti skupine 31 -  Zaloga materiala   

Stanje zalog materiala (živila v kuhinji šole in vrtca, čistila in ostali material v kuhinji) na dan 

31.12.2019 znaša 1.165,98 €. 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV-PASIVA 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  

 kratkoročne obveznosti do zaposlenih za plače delavcev šole in vrtca  za mesec 

december 2019  v višini  121.688,17 €. 

 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  

 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini  44.394,17 €. 

Obveznosti do dobaviteljev večinoma pokrivamo v zakonskih rokih.  Občasno, pred 

izplačilom plač,  pa  smo zaradi  manjših likvidnostnih težav obveznosti  plačevali z 

nekajdnevno zamudo.  
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Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti za  prispevke na plače) za 

december 2019  v višini   17.682,74  € in 945,62 € plačilo DDPO za leto 2019. 

 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov proračuna 

 kratkoročne obveznosti do uporabnikov proračuna v višini 1.311,19 €.  

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve  

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev prikazujemo  sredstva  v skupni višini 12.078,34 €, in 

sicer:  

 kratkoročno odloženi prihodki ZPMS (botrstvo)  v višini 3.150,81 €, 

 kratkoročno odloženi prihodki – šolski sklad  v višini 3.712,38 €, 

 kratkoročno odloženi prihodek (akontacija ob podp. pogodbe – vrtec) v višini 412,37 €, 

 kratkoročno odloženi prihodek- Drobtinica in Danu v višini 428,35 €,  

 kratkoročno odloženi prihodek (namenska donacija) v višini 500,00 €,  

 kratkoročne obveznosti iz naslova letne šole v naravi v višini 615,42 €, 

 kratkoročne obveznosti  iz naslova učbeniškega sklada v višini 3.259,01 €. 

 

 

BOTRSTVO 

Povprečno 17 učencev naše šole  (število upravičencev se med letom  spreminja) je mesečno 

prejemalo  30,00 € iz projekta Botrstvo. Župnijska Karitas Turnišče   je, prav tako 30,00 €  

mesečno, donirala sredstva učencu šole.  

Sredstva botrstva  evidentiramo na kontu  291001.   Iz teh sredstev smo  učencem pokrivali 

stroške prehrane, vzgojno-varstvenih storitev, zaključnih ekskurzij, šole v naravi, kulturnih, 

športnih  in naravoslovnih dni, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin. Nekaj  sredstev   

smo   nakazali  staršem za  ostale potrebe otrok.  

 

ŠOLSKI SKLAD 

Šola ima   ustanovljen šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina 

izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Sklad pridobiva 

sredstva iz  donacij in iz drugih virov (akcije zbiranja papirja, odpadni tonerji in kartuše, 

prispevki staršev). 

Prihodki šolskega sklada  so v letu 2019 znašali 3.891,08 €  (od tega 3.064,80 € od zbranega 

odpadnega papirja, kar predstavlja 78,77 % celotnih prihodkov sklada). Odhodki pa so znašali 

4.614,77 €.  V spodnji tabeli so prikazani  prihodki in odhodki šolskega sklada v letu 2019. 
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SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA ( prihodki in odhodki) V LETU 2019 

 

       KTO  292000   
 

DATUM  
V 

BREME 
V 

DOBRO Namen 
   SA 4436,07 1.1.2019 
 11.2.2019   12,00 Donacija Fundacija za boljši svet  
 11.2.2019 58,00   Delno kritje stroškov posteljnine učencem 6. r v CŠOD Vojsko 
 26.4.2019 39,92   Nakup majic - 8 kom. ( Projekt Evropska vas) 
 8.5.2019 116,00   Ogled baletne predstave Labodje jezero za 58 otrok vrtca  
 10.5.2019 189,00   Kritje stroškov prehrane uč. 7. r. (dvodnevna dejavnost Goričko) 
 

15.5.2019 400,00   
Delno kritje stroškov mednarodnega tekmovanja v hitrostnem 
računanju na pamet v Estoniji  učencu 4. razreda   

 3.6.2019   1834,00 Akcija zbiranja papirja  
 30.6.2019 8,53   Stroški zaključne ekskurzije učencev 1. r. 
 30.6.2019 178,5   Stroški zaključne ekskurzije učencev 2. r. 
 30.6.2019 163,26   Stroški zaključne ekskurzije učencev 3. r. 
 30.6.2019 175,07   Stroški zaključne ekskurzije učencev 4. r. 
 30.6.2019 188,56   Stroški tehniškega dneva učencev 5. r. 
 30.6.2019 250,01   Stroški zaključne ekskurzije učencev 6. r. 
 30.6.2019 261,84   Stroški zaključne ekskurzije učencev 7. r. 
 30.6.2019 211,70   Stroški zaključne ekskurzije učencev 8. r. 
 30.6.2019 403,84   Stroški valete učencev 9. r. 
 30.6.2019 290,00   Stroški predstave "Zemlja je dobila vročino" - vrtec 
 30.6.2019 167,54   Stroški raziskovalnega vikenda nadarjenih učencev  v Markovcih 
 30.6.2019   47,97 Odpadni tonerji za obdobje 1.-6./2019 
 27.8.2019 120,00   Stroški raziskovalnega astronomskega tabora za 2 učenca  
 10.10.2019 43,50   Delavnice v Pomurskem muzeju v M. Soboti,  7. A, B  
 10.10.2019 40,50   Delavnice v Pomurskem muzeju v M. Soboti,  6. A  
 30.10.2019   20,13 Donacija Fundacija za boljši svet  
 5.11.2019 40,5   Delavnice v Pomurskem muzeju v M. Soboti, 8. A 
 15.11.2019   1230,80 Akcija zbiranja papirja  11/2019 
 11.12.2019 96,00   Sofinanciranje   naravoslovnega dneva uč. 5 .r. Kocljevina 
 11.12.2019 104,00   Sofinanciranje  naravoslovnega dneva uč. 7. r. Korenika 
 11.12.2019 52,00   Sofinanciranje  naravoslovnega dneva uč. 8. r. Paradajz 
 11.12.2019 145,00   Sofinanciranje naravoslovnega dneva uč.  9. r. Pomelaj 
 13.12.2019 - 

31.12.2019   710,00 Vplačilo staršev za Šolski sklad 
 31.12.2019   36,18 Odpadni tonerji za obdobje 7. – 12./2019 
 31.12.2019 871,50   Kritje vstopnine (Kinopred. Košarkar naj bo 2) 249 uč.. x 3,50 € 
         
   4614,77 3891,08   
     8327,15   
     3712,38 STANJE NA DAN   31.12.2019 
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DONACIJE  

Krajevna organizacija Rdečega križa Turnišče nam je donirala 1.045,15 €,   zbranih na 

dobrodelni akciji Drobtinica. 318,35 € smo namenili subvencioniranju kosil učencem za 

november 2019, 355,70 € pa subvencioniranju stroškov naravoslovnega dne učencev ob 

Tradicionalnem slovenskem zajtrku.  Preostala sredstva bomo v letu 2020 namenili 

subvencioniranju kosil in ostalih dejavnosti učencev.  

Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica, nam je na podlagi donatorske pogodbe 

nakazala 500,00 €, ki jih bomo namenili za kritje stroškov socialno šibkim učencem 6. in 8. 

razreda, ki se bodo v letu 2020 udeležili naravoslovne šole v naravi v CŠOD Rak v Rakovem 

Škocjanu. 

  

 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – Dolgoročno razmejeni prihodki namenjeni nadomeščanju stroškov 

amortizacije  

Saldo 1.1.2019 je znašal  1.547,76 €,  povečanje vrednosti v višini 3.200,00 € (donacija 

Planike Turnišče), zmanjšanje vrednosti v višini 652,82 € (obračunana amortizacija), stanje na 

dan 31.12.2019 znaša 4.094,94 €.  
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Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, so usklajena z ustanoviteljem, Občino Turnišče, 

in znašajo na dan 31. 12. 2019      1.481.089,63 €.  

Zap. 

Štev. 

Naziv sredstva/opis spremembe Stanje  na dan 

1.1.2019 

Povečanje 

vrednosti 

Zmanjšanje 

vrednosti 

Novo stanje na 

dan 31.12.2019 

1. Stanje sredstev v upravljanju  1.559.962,11 €    
2. Investicijska sredstva s strani 

ustanovitelja v letu 2019: 

-  Wudler & Brus (nabava plinske 

prekucne ponve za kuhinjo šole in 

- električne parno konvekcijske peči za 

kuhinjo vrtca) 

 

 

 

 

 

   

4.789,84 € 

 

1.792,91 € 

  

3. Sredstva  MIZŠ ; nabava IKT opreme: 

-   za šolo (50 %  sofinanciranje) in 
-  vrtec (82,73 % sofinanciranje) 

     

2.615,07 € 

810,00 €  

  

4. Prenos presežka zaradi nabave 

 OS in DI 

       

    7.195,21 €  

          

             

5. Prenos obveznosti za sredstva v upravljanju od 

MIZŠ 

    

 Zmanjšanje amortizacije v breme sredstev v 

upravljanju  MIZŠ 

               0,00 €  

5.  Zmanjšanje amortizacije v breme sredstev v 

upravljanju  občine 

  96.075,51 €   

6. Stanje sredstev v upravljanju 

na dan 31. 12. 2019 

1.559.962,11 € 17.203,03 €  96.075,51 € 1.481.089,63 € 

 

 

 

 

Konto skupine 985 – Presežek prihodkov na odhodki 

Ugotovljeni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki-v  skupni višini 32.842,02 € (od 

tega 11.835,32  € v letu 2019 in  21.006,70 €   ostanek presežka  prejšnjih let.)  



34 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Analiza prihodkov 

Celotni prihodki, doseženi v letu 2019, so znašali 1.958.621,63 € in  so bili za 6,99 % višji od  

prihodkov, doseženih v letu 2018. 

Struktura prihodkov je naslednja:  

PRIHODKI Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Indeks 
1 2 3 4 4:3 

Iz poslovanja  1.790.006,58 1.827.805,14 1.957.096,14 107,01 

Financiranja 0 0 0 0 

Izredni prihodki 1.751,50 600,38 435,47 72,53 

Prevrednotovalni poslov. prihodki 0 2.199,50 1.090,02 49,56 

SKUPAJ  1.791.758,08 1.830.605,02 1.958.621,63 106,99 

 

Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. 

Prihodki javne službe so prihodki: 

- plačil staršev za storitve šole (stroški prehrane, ekskurzij, naravoslovnih in kulturnih dni, 

letne šole v naravi, plavalnih tečajev ...), 

- plačil staršev za vzgojno-varstvene storitve,   

- iz državnega proračuna (za plače, materialne  in druge stroške, subvencionirano prehrano 

učencev in subvencionirano plačilo vzgojno-varstvenih storitev  za drugega in nadaljnje 

otroke), 

- iz občinskega proračuna (za materialne stroške, plače, dodatne dejavnosti, 

subvencioniranje letne šole v naravi,  vzgojno-varstvene storitve ...). 

Prihodki tržne dejavnosti obsegajo pripravo prehrane zaposlenim in  zunanjim uporabnikom 

kosil. 

 

Tržna dejavnost 

Na podlagi 9. člena Zakona o računovodstvu mora zavod zagotoviti ločeno spremljanje javne 

službe in tržne dejavnosti, kar pa lahko naredimo na podlagi sodil. 

Javni  vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Turnišče poleg svoje glavne dejavnosti – 

javne službe, opravlja tudi tržno dejavnost, ki jo vodimo na posebnih kontih in jo predstavljajo: 

- priprava prehrane (malice, kosila) za zaposlene (konto 7600101) in 

- priprava kosila za zunanje uporabnike (konto 7600102). 
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Dejavnost šolske kuhinje vodimo na posebnem stroškovnem mestu 13, tržno dejavnost kuhinje 

vrtca pa na stroškovnem mestu 22.  

Tržno dejavnost šolske kuhinje smo izračunali po naslednjem postopku, in sicer:  

Celotni prihodki za prehrano v letu 2019: 

- prihodki – plačila staršev za šolsko prehrano (konto 7600100)  64.381,88 €, 

- prihodki – prehrana zaposlenih (šola)  – tržna dejavnost  (konto 7600101) 12.142,15 €, 

- prihodki – zunanji koristniki kosila (šola)  – tržna dejavnost (konto 7600102) 7.490,44 €,  

- subvencionirana prehrana učencev (MIZŠ) (konto 7600405) 46.570,97 €.   

SKUPAJ PRIHODKI ZA PREHRANO V LETU 2019 = 130.585,44 € 

 

Prihodek tržne dejavnosti šole  19.632,59 € / 130.585,44 € =15,03 %. 

 

Po istem postopku smo izračunali delež tržne dejavnosti v vrtcu, in sicer: 

- prihodki -  prehrana otrok (stroški živil)   42.549,78 €, 

- prihodki -  prehrana zaposlenih (vrtec) – tržna dejavnost  8.206,13 €,  

- prihodki – zunanji koristniki kosil (vrtec) – tržna dejavnost 11.537,45 €. 

SKUPAJ PRIHODKI ZA PREHRANO V LETU 2019 = 62.293,36 € 

 

Prihodek tržne dejavnosti vrtca 19.743,58 € / 62.293,36 € = 31,69 %.  

 

Na podlagi izračunanih odstotkov smo pokrivali stroške, ki zajemajo tržno dejavnost Zavoda, 

in sicer:  del stroškov plače kuharja v vrtcu in šoli v višini 7.726,49 €, stroške  materiala in 

storitev v višini 28.238,14 € in stroške amortizacije v višini 953,66 €.  

 

Stroškovno 

mesto  

Prihodek v € Strošek plače Strošek materiala 

in storitev 

Strošek 

amortizacije 

REZULTAT 

SM-13 19.632,59 3.829,58 12.776,95 853,16 2.172,90 

SM-22 19.743,58 3.896,91 15.461,19 100,50    284,98 

SKUPAJ 39.376,17 7.726,49 28.238,14 953,66 2.457,88 

 

Razlika med prihodki in odhodki tržne dejavnosti znaša 2.457,88 €  (2.172,90 € v šoli in 

284,98 € v vrtcu). 
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Pregled prihodkov po financerjih 

Financer Znesek v € Delež v % 

Starši 242.603,26 12,39 

Zaposleni in drugi upor. storitev  42.896,80  2,19 

MIZŠ      1.191.162,80 60,82 

Občine         474.700,96 24,23 

ARSKTRP (šolska shema sadja)     2.078,69  0,11 

Ostalo   5.179,12  0,26 

SKUPAJ  1.958.621,63 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 
2% 

61% 

24% 

0% 0% 

Prihodki po financerjih  

Starši

Zaposleni in drugi uporab.stor.

MIZŠ

Občine

ARSKTRP

Ostalo
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Analiza odhodkov    

 

Celotni odhodki Zavoda   so v letu 2019  znašali  1.945.840,69 € in so  v primerjavi z letom 

2019 višji  za 7,28  %.  

 

 

ODHODKI Leto 2018 Leto 2019 Indeks Delež 

stroškov 
1 2 3 4:3  

Stroški materiala 208.114,89 204.694,08 98,36 10,52 

Stroški storitev 100.886,50 101.742,91 100,85 5,23 

Stroški dela  1.495.819,24  1.623.839,00 108,56 83,45 

Amortizacija 8.873,37 15.314,89 172,59 0,79 

Drugi stroški 6,80 0 0 0,00 

Odhodki financiranja 12,12 36,05 297,44 0,00 

Izredni odhodki 0,21 0,01 4,76 0,00 

Prevrednotovalni poslovni odhodki  0 213,75 0 0,01 

SKUPAJ  1.813.713,13 1.945.840,69 107,28 100,00 

 

 

   

    

 

 
 

 

 

 

  

11% 

5% 

83% 

1% 0% 0% 
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Stroški materiala in storitev ter tekočega vzdrževanja  

Največji delež stroškov materiala in storitev predstavljajo stroški: živil za prehrano  

(112.491,33 €),  električne energije (31.054,05 €),  materiala za čiščenje  (12.976,42 €), 

strokovnega izobraževanja (10.813,68 €),  materiala  in orodja  za pouk (6.708,84 €),  najem 

tiskalnikov in fotokopirnega stroja (5.898,29 €), porabe vode in kanalščine ( 4.874,51 €), 

odvoza  in obdelave odpadkov (4.175,52 €) in najema e-Asistenta ( 4.177,42 €).  

Stroški storitev tekočega vzdrževanja objektov, opreme in vozil ter stroški nadomestnih delov 

za vzdrževanje osnovnih sredstev in  tehničnega materiala za vzdrževanje so skupaj znašali 

15.546,79 €.  V letu 2019 smo v šoli sanirali parket v učilnicah 3 in 4,   sanirali odtok in 

ogrevanje v garderobi učiteljev, zamenjali odtočno cev v učilnici 2,  popravili  plinski kotel  

in sanirali strojne inštalacije v šolski kuhinji, prepleskali gospodinjsko učilnico, kabinet 

svetovalne delavke, vhod 1 in 2, sanirali keramiko na WC dečki v I. nadstropju, kuhinji in 

vhodu 1 ter  nabavili zasilna svetila.  

 

V vrtcu smo poleg tekočih stroškov vzdrževanja objektov in opreme  zamenjali zasilne luči, 

montirali nihajna vrata med igralnico in sanitarijami, popravili igrala ter  zamenjali steber pri 

gugalnici na igrišču vrtca.  

 

 

Stroški dela in drugi osebni prejemki 

 
Stroški dela in drugi osebni prejemki po Kolektivni pogodbi  za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja  so  v letu 2019  znašali 1.623.839,00 € in  so za 8,56 % višji napram letu 2018.  

 

Plače so se v letu 2019  zvišale trikrat, in sicer: 1.1.2019  vsem zaposlenim v Zavodu  za 1 

plačni razred, 1.9.2019 učiteljem razrednikom za 1 plačni razred in 1.11.2019  vsem 

strokovnim delavcem (učiteljem in vzgojiteljem) v zavodu za 1 plačni razred.  

 

Drugi razlog zvišanja plač je  plačilo nadomeščanj učiteljev, ki se izplačuje  od 1. 9. 2018 

(nadomeščanja za obdobje september–december 2018 so bila izplačana v letu 2019).     

 

V letu 2019 je bilo v  povprečju v Zavodu zaposlenih 63 delavcev (42 v šoli in 21 v vrtcu).   

 

Napredovanj v naziv ni bilo.    V višji plačni razred je napredovalo 6 delavcev (5 za dva 

plačna razreda   in  1 za en plačni razred).  Delavci, ki so napredovali, so upravičeni do višje 

plače od decembra 2019.  

 

Regres za letni dopust smo  delavcem  izplačali pri plači za mesec maj 2019  v višini 

minimalne plače 886,63 €.  Tistim delavcem, ki so   na dan izplačila regresa za letni dopust 

prejeli plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu,  smo izplačali regres v višini 

1.050,00 €.   Skupaj smo izplačali regres  za letni dopust v višini  53.767,63 €. 

 

Izplačali  smo 5 delovnih jubilejev (enega  za dopolnjenih 40,  enega  za dopolnjenih  30,  dva 

za   dopolnjenih 20 let in enega za dopolnjenih 10 let  delovne dobe v javnem sektorju)  v 

skupni višini 2.627,67 € .  

 

Izplačana je bila tudi odpravnina ob prenehanju pogodbe za določen čas v višini 111,52 €. 

Trem delavkam, s katerimi smo imeli sklenjene pogodbe za določen čas,   smo zaradi 
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dolgotrajnih bolniških odsotnosti in posledično nezmožnostjo koriščenja letnega dopusta 

izplačali   nadomestilo za neizrabljen letni dopust v višini 793,25 €.     

 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so v letu 2019 znašali 24.651,65 €.    

 

Amortizacija 

Amortizacija je bila  obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami v višini 112.043,22 €.  V 

breme sredstev v upravljanju (konto 980)  je bila zmanjšana v višini  96.075,51 €,  v breme 

prejetih donacij, namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije (konto 92)  pa je bila 

zmanjšana v višini 652,82 €.  

 

Amortizacija v višini 15.314,89 €  ostane na strošku Zavoda (nabava DI iz sredstev šolske 

kuhinje in javne službe  v višini 11.533,37 €, nabava knjig  za šolsko knjižnico v višini  

3.290,46 €  in 491,06 € (amortizacija osnovnih sredstev, nabavljenih iz sredstev tržne 

dejavnosti v letu 2014, 2015 in 2016).  

 

Izračun presežka po denarnem toku  

Na podlagi  5. točke 71. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 

2018 in 2019 (ZIPRS1819) morajo javne agencije in javni zavodi izračunati zbrane presežke 

preteklih let po denarnem toku in jih zmanjšati za neplačane obveznosti, neporabljena 

namenska sredstva, ki so namenjena financiranju izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so 

evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.  

Izračun po denarnem toku (evidenčne knjižbe)  

R7 (konti skupine 70 do 75 )  = 1.973.653,61 € 

MINUS 

R4 (konti skupine 40 do 45) = 1.952.202,33 € 

Presežek prihodkov  nad odhodki  = 21.451,28 €. 

MINUS 

Vse obveznosti (R2 in R9) po bilanci stanja na dan 31.12.2019  

Ugotovitveni sklep: Ker obveznosti razreda 2 in 9 presegajo ugotovljen presežek 

prihodkov nad odhodki razreda 7 in 4, presežka po fiskalnem pravilu ne izračunavamo.  

 

  



40 
 

Poslovni izid 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad 

odhodki v višini 11.835,32 € (šola 6.305,73 €, vrtec 5.529,59 €).   

Presežek prihodkov nad odhodki je bil v višini 2.457,88 € ustvarjen  od prodaje blaga in 

storitev na trgu in v višini 9.377,44 €  z izvajanjem javne službe. 

 

Predlog razporeditve poslovnega izida – presežka prihodkov nad odhodki  

 

Predlagamo, da del presežka v višini 6.000,00 € ostane nerazporejen, del pa bi ga   namenili 

za nabavo potrebne opreme, in sicer:  

 

ŠOLA   3.305,73 €  ZNESEK 

Nakup IKT opreme SIO-2020 (50 % sof. MIZŠ) 

2 namizna računalnika, 2 prenosna računalnika, 

6 tabličnih računalnikov in 2 projektorja 

2.740,80 € 

Učila 564,93 €  

VRTEC 2.529,59 €  

Nakup industrijskega pralnega stroja  2.415,60 € 

Učila            113,99 € 

SKUPAJ  5.835,32 € 

 

 

Številka: 450-10/2020-LP 

V Turnišču,  12. 2. 2020 

 

Računovodski del pripravila                      Melita Olaj, ravnateljica                                                                                            

Marija Pucko                   

 

 

Letno poročilo OŠ Turnišče za leto 2019 je bilo obravnavano in sprejeto na 2. seji Sveta 

zavoda OŠ Turnišče dne, 20. 2. 2020.  

 

 

     Predsednica Sveta OŠ Turnišče 

       Ema Rotar 
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