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1. POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE GORJE – SPLOŠNI DEL 
 
Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev OŠ Gorje 
 
Osnovna šola Gorje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Gorje, dne 3. 3. 
2010,z odlokom št. 039-2/2010-1. Zavod je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Gorje, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju s sklepom 
pod št. reg.: 1633/92. 
  
Šola je na podlagi odločb ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 608-01-207/2001 in 
6033-398/2010/18 z dnem 26. 11. 2001 in 5. 2. 2015 vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja za izvajanje javno veljavnih programov: vzgojno-izobraževalni 
program osnovne šole in program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce. 
 
Dejavnosti so načrtovane v skladu z normativi in s standardi Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport Republike Slovenije, razširjen obseg je bil dogovorjen pri sprejetju Letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2016/2017 in posredovan ustanovitelju, tj. Občini Gorje. 
 
Zavod izvaja javno službo v okviru dejavnosti predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja 
ter drugih dejavnosti, ki so navedene v 5. členu odloka o ustanovitvi. 
Dejavnosti, povezane z izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa, projekte, prodajo malic in kosil 
učencem štejemo kot javno službo. 
V tržno dejavnost štejemo prodajo proizvodov in storitev malic in kosil za zaposlene oz. druge 
odjemalce in oddajanje šolskih prostorov v uporabo in prodajo drugih storitev, s katerimi 
konkuriramo na trgu. 
 
Vzgojno-izobraževalna dejavnost je potekala v skladu s programom, predmetniki in učnimi načrti 
osnovne šole in vrtca.  
 
Zavod vodi ravnateljica, pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomagata pomočnica za 
program osnovne šole in pomočnica za program vrtca. Opravljata naloge, ki jima jih določi 
ravnateljica, in so opisane v aktu o sistemizaciji. 
 

1.1 Program osnovna šola 
Šola je izvajala v šolskem letu 2016/2017 program osnovnošolskega izobraževanja v skladu z 
obveznim A-predmetnikom ter dodatni in dopolnilni pouk. Delo je potekalo v 15 rednih oddelkih 
od prvega do devetega razreda in 3oddelkih podaljšanega bivanja. 
Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni pouk. Ta 
se je izvajal pri slovenskem in angleškem jeziku, matematiki, biologiji, fiziki in kemiji. V 1., 2., 3. in 
4. razredu se je dodatni pouk izvajal predvsem pri matematiki in slovenskem jeziku.  
 
Dopolnilni pouk je organizirala šola za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Na šoli 
izvajamo dopolnilni pouk iz slovenščine in angleščine, matematike, kemije in fizike. 
 
Šola je izvajala pouk 14obveznih izbirnih predmetov v 14 skupinah v 7., 8. in 9. razredu in pouk 4 
neobveznih izbirnih predmetov v 5 skupinah v 1., 4., 5., 6. razredu. V šolskem letu2016/2017 so si 
učenci izbral dve oz. tri ure obveznega izbirnega predmeta iz sklopa naravoslovnih oz. družboslovnih 
skupin. Učenci prve, druge in tretje triade so obiskovali tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov. V 
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šolskem letu 2016/2017 so drugič izbirali neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik prvošolci. Učenci 
četrtega in petega razreda so obiskovali šport, nemščino, umetnost in računalništvo. 
Računalništvo je na šoli že več let področje, ki mu posvečamo posebno skrb. Učenci so vključeni v 
računalniško opismenjevanje pri izvajanju kurikuluma od 1. do 9. r.  
Učenci so bili vključeni v interesne dejavnosti s področja računalništva. Za pripravo seminarskih 
nalog oz. gradiva za učne ure lahko učenci pod nadzorom mentorjev samostojno pripravijo gradivo 
v računalniški učilnici, ki je z računalniki dobro opremljena, vendar prostor meri le 23 m2. 
 
V šoli je bilo organizirano 31 skupin interesnih dejavnosti, ki so jih vodili naši učitelji.  
Na področju športa in plesa izvajajo dejavnosti zunanji mentorji.  
 
Šola je v letu 2016/2017 organizirala šole v naravi in naravoslovne tabore: 
 

- v lastni organizaciji:  
a) 5. razred: poletna (5 dni) na Belvederu nad Izolo z vsebino: učenje plavanja, potapljanje, 

igre ob in na vodi, 

- v okviru CŠOD: 
b) 3. razred: naravoslovni tabor v domu Škorpijon (3 dni),  
c) 4. razred: športni teden, tečaj smučarskega teka v domu Trilobit (5 dni), 
d) 6. razred: športni teden v domu Bohinj (5 dni), šola alpskega smučanja, 
e) 8. razred: športni teden v domu Planica (5 dni), pohodništvo, kolesarjenje. 

 
Realizacija pouka na ravni šole je bila v šolskem letu 2016/2017 100%, realizacija programa 
dopolnilnega in dodatnega pouka 100 %.  Realizacija izvedbe interesnih dejavnosti je znašala  98,6 
%.  
 

1.1.1 Nekaj dosežkov v letu 2016/2017 
Učni uspeh ob koncu leta je 99,2 %. Razred ponavlja en drugošolec in en četrtošolec. 
V 1., 2. razredu so učenci opisno ocenjeni.  
Šest učencev: Ema Arnež, Mina Kikelj, Miha Kolenc, Klara Hudovernik, Jera Aideen Schiffrer in Tara 
Jakopič Stojc, so  imeli vseh devet let šolanja povprečje 4,5 ali več. Dobili so priznanje odličnosti. 
Sprejel jih je tudi župan Peter Torkar. 
Tudi v šolskem letu 2016/2017 so se učenci udeležili številnih tekmovanj, kjer so se z vrstniki 
pomerili v znanju, sodelovali  na likovnih in literarnih natečajih ter se udeležili športnih tekmovanj 
in sodelovali pri interesnih dejavnostih na šoli. 
 
Učenci se na tekmovanja iz znanja pripravljajo v okviru rednega pouka in pri urah dodatnega pouka 
pod mentorstvom učiteljev.  
Ta tekmovanja so organizirana na treh nivojih. Najboljši na šolskem tekmovanju si prislužijo 
bronasto priznanje, na regijskem srebrno priznanje in na državnem nivoju zlato priznanje. Z vrstniki 
so se pomerili v znanju matematike, slovenščine, angleščine, fizike, biologije, kemije, zgodovine in 
geografije. 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu je bilo na tekmovanjih doseženih več vidnih uspehov učencev. 
Učenci so sodelovali na različnih likovnih in literarnih natečajih, na tekmovanjih za slovensko, 
angleško bralno značko, na tekmovanju Računanje je igra, na tekmovanju za čiste zobe, na 
športnem tekmovanju Zlati sonček in Krpanova športna značka, na natečajih Unesco, v projektu 
Evropska vas,  Rdeči križ, Groharjeva likovna kolonija, likovne delavnice Poslikava panjskih končnic, 
natečaj Planica in otroci, natečajih Ekošole. Učenci drugega razreda devetletne osnovne šole so se 
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udeležili 20-urnega obveznega tečaja plavanja. Petošolci so 25-urni tečaj plavanja opravili v šoli v 
naravi. 
 
Učenci so se udeležili več kot 20 različnih tekmovanj. Poleg številnih bronastih priznanj, osvojenih 
na šolskih tekmovanjih, so prejeli tudi osem srebrnih in dve zlati priznanji (MAT, TJA, BIO,KEM, 
GEO).  
Imeli smo pet zlatih bralcev, ki so knjige brali vsa leta šolanja. 
V šolskem letu 2016/2017 so se učenci udeležili številnih tekmovanj v različnih športnih panogah na 
različnih nivojih. Od tega deset v državnem oziroma regijskem merilu. Odličnih rezultatov in 
uvrstitev je veliko. Šola je že je že 21. leto organizator Šolskega pokljuškega maraton, ki ga vodi 
Nenad Pilipovič. 
 

1.2 Program predšolske vzgoje 
1.2.1 Temeljne naloge vrtcev 

 
Pri načrtovanju LDN smo se zavedali temeljnih nalog vrtca, ki so pomoč staršem pri celoviti skrbi za 
otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 
telesnih in duševnih sposobnosti. 
Pri delu smo upoštevali otrokov razvoj v določenem starostnem obdobju, njegovo osebnost in 
družinsko okolje, dejstvo, da je otrokov razvoj dinamičen in poteka nepretrgano; vse to pa zaradi 
razvoja potencialnih sposobnosti in spretnosti posameznika. 
 
Metode dela in vsebine dela so bile prilagojene razvojni stopnji otrok v skupini. 
 

1.2.2 Kurikulum 
Kurikulum vključuje vse dejavnosti, interakcije in izkušnje, iz katerih se otrok uči in zajema celoto 
vzgoje, nege in dejavnikov okolja, ki jih je otrok v vrtcu dnevno deležen. Kurikulum za delo v vrtcu je 
enoten za vso državo.  
 
Dokument vsebuje: cilje vzgoje in izobraževanja, načela za uresničevanje ciljev, 
značilnosti otroka v vrtcu, njegove dejavnosti, odnosi z drugimi, socialno učenje, sodelovanje s starši. 
Področja dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika, 
področje moralne vzgoje, okoljske vzgoje, prometa so opredeljena kot medpodročne dejavnosti, 
vpete v celotno dogajanje vzgojnega procesa. 
 
Pri vsakodnevnem delu smo upoštevali posameznika in njegove posebnosti, ga navajali na 
sodelovanje z vrstniki in odraslimi, ga navajali na prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve, na 
spoštovanje drugih in na varovanje naravne in kulturne dediščine. 
 
Vzgojiteljice so skupaj s pomočnicami vzgojiteljic svoje delo načrtovale tematsko in projektno. Tema, 
projekt ali načrtovane vsebine so sredstvo za dosego zastavljenih ciljev in razvojnih nalog, ki izhajajo 
iz kurikuluma. Strokovni delavki sta načrtovali in izvajali strokovno delo na podlagi poznavanja 
razvojnih potreb, zakonitosti v razvoju predšolskega otroka, razvojnih profilov in razvojnih nalog ob 
upoštevanju ciljev in načel kurikuluma ter vsakodnevno delo prilagajali otrokom v skupini, ki sta jo 
vodili. 
Ena glavnih nalog strokovnih delavcev je bila tudi evalvacija in refleksija lastnega dela, ki vključuje 
spremljanje razvoja otrok v skupini ter kritično analizo lastnih postopkov in doseženih rezultatov. 
Ovrednotil se je se vsak posamezni načrt. 
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Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sta neposredno spremljala vzgojno delo v posameznih 
oddelkih v obliki hospitacij, ki imajo tudi namen svetovanja v istih oddelkih, v katerih sta izvajala 
hospitacijo.  
Pri delu s posameznimi otroki je sodelovala tudi svetovalna delavka vrtca Barbara Zalokar z 
individualnim delom z otrokom ali s svetovanjem strokovnim delavkam in staršem. Za individualno 
delo z otrokom je imela privolitev staršev. 
 

1.3 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 
ORGANIZIRANOST 
NAZIV: Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje  
SKRAJŠANO IME: OŠ Gorje (ni vpisano v sodnem registru) 
SEDEŽ: Zgornje Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje  
Matična številka: 5087317000  
Številka proračunskega uporabnika: 64424  
 00386 4 5745 130  00386 4 5769 100 
E-pošta: solagorej@osgorje.si 
Internetni naslov: http://www.osgorje.si 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Predstavitev odgovornih oseb 
 

Ravnateljica: Mojca Brejc 

Pomočnica ravnateljice za osnovno šolo:  Tatjana Pintar 

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Ivica Knaflič 

Predsednica Sveta šole: Alenka Zupan 

FINANČNO POSLOVANJE 
 

Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Gorje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  
Zavod Osnovna šola Gorje pridobiva sredstva za delo: 

- iz javnih sredstev, 
- sredstev ustanovitelja, 
- plačil staršev, 
- sredstev od prodaje storitev in izdelkov, 
- donacij, prispevkov sponzorjev in 
- iz drugih virov. 

 

RAVNATELJICA 
 

SVET ŠOLE 

 RAČUNOVODJA  

 TAJNIK VI 

 KNJIGOVODKINJA 

 HIŠNIK 

 ŠOFER 

 ČISTILKE 

 KUHARJI 
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POMOČNICA 
RAVNATELJICE 

VZGOJITELJSKI ZBOR 

 VZGOJITELJI 

 POMOČNIKI 
VZGOJITELJEV 

 SVETOVALNA 
DELAVKA 
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V koledarskem letu 2017je Osnovna šola Gorje poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med 
prihodki in odhodki.  
 

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETIH 2016 IN 2017 ZA PROGRAM 
OSNOVNA ŠOLA  
    LETO 2017 LETO 2016 INDEKS 

    1 2   

          

I. SKUPAJ PRIHODKI 1.420.256 1.355.066 105 

          

1.1. Prihodki iz proračuna 1.287.897 1.208.076 107 

  Dotacija iz republiškega proračuna-MIZŠ 1.156.953 1.081.898 107 

  
Dotacija iz Agencije za kmetijske trge, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.017 1.639 123 

  Dotacija iz občinskega proračuna-občina 129.620 124.539 104 

          

1.1. Lastni prihodki 132.359 146.990 89 

  Prihodki od prodaje blaga in storitev 129.881 146.861 89 

  Prihodki od financiranja 0 0 0 

  Drugi prihodki 1.715 130 1323 

  Prevrednotovalni prihodki 70 0 0 

          

II. SKUPAJ ODHODKI 1.420.055 1.354.511 105 

          

2.1. Stroški materiala 142.134 131.434 108 

  Stroški materiala za opravljanje dej. 92.051 85.459 108 

  Električna energija 13.868 14.192 98 

  Stroški ogrevanja 12.406 8.825 141 

  Strokovna literatura 1.524 1.612 95 

  Pisarniški material 1.321 1.234 107 

  Stroški čistil in material za osebno higieno 10.516 8.850 119 

  Stroški material za pouk 10.447 11.263 93 

2.2. Stroški storitev 157.687 169.399 93 

  Stroški storitev opravljanja dejavnosti 43.235 54.586 79 

  Stroški tekočega vzdrževanja 65.032 60.096 108 

  Stroški zavarovanja  4.877 4.987 98 

  Stroški izobraževanja, svetovanja, zdravstvenih storitev  10.311  10.130  102 

  Komunalne storitve 10.617 12.754 83 

  Stroški prevoznih storitev 16.009 19.887 80 

  Pogodbe o delu, avtorski honorar 269 786 34 

  Storitve v zvezi z delom (dnevnice,       

   terenski dodatek, kilometrine, ...) 5.922 5.206 114 

  Stroški plačilnega prometa 131 134 98 

  Stroški reprezentance 1.285 833 154 

          

2.3. Stroški amortizacije 8.532 10.684 80 

  
Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 77.526 81.391 95 

  Amortizacija knjig 2.413 2.153 112 

  Amortizacija drobnega inventarja 6.119 8.531 72 
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  Zmanjšana amortizacija -77.526 -81.391 95 

          

2.4. Stroški  dela 1.111.623 1.042.743 107 

  Stroški plač 850.349 815.061 104 

  Nadomestila plač do 30 dni         13.714 14.555 94 

  Prispevki na plače 140.402 133.964 105 

  Premija KDPZ 6.394 2.284 280 

  Regres za letni dopust 32.262 28.372 114 

  Odpravnine 13.521 0 0 

  Jubilejne nagrade 982 289 340 

  Solidarnostne pomoči 0 0 0 

  Prehrana med delom 26.221 26.761 98 

  Prevoz na delo 27.777 21.457 129 

          

          

2.5. Drugi stroški 79 44 180 

2.6. Finančni odhodki 0 135 0 

2.7. Drugi in prevrednotovalni odhodki 1 72 1 

          

  POSLOVNI IZID       

  PRIHODKI  1.420.256 1.355.066 105 

  ODHODKI 1.420.055 1.354.511 105 

  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 201 555 / 

  PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 / 

  
PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET, NAMENJEN 
POKRITJU ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0 0   

 
PREGLED PREJETIH FINANČNIH SREDSTEV OD USTANOVITELJA OBČINE GORJE, 
MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT TER LASTNIH PRIHODKOV V 
LETU 2017 V EUR ZA PROGRAM OSNOVNA ŠOLA 
 
Dotacija državnega proračuna znaša 1.156.953 EUR in je sestavljena iz prihodkov za pokrivanje 
programsko odvisnih stroškov, prihodkov za pokrivanje stroškov dela zaposlenih delavcev in 
prihodkov regresirane prehrane učencev. Vzroki za višje nakazilo sredstev so predvsem zaradi 
napredovanj v plačne razrede in naziv, odprave anomalij na delovnih mestih, ki so bila uvrščena do 
vključno 26. plačnega razreda, izplačila nadomeščanj odsotnih delavk zaradi boleznin, zaradi višjega 
regresa za letni dopust, zaradi zvišanja premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in zaradi 
spremembe v določitvi višine subvencije regresa za prehrano. 
 V višini 1.687 EUR smo iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja dobili nakazana sredstva 
za projekt Shema šolskega sadja in od septembra 2017 naprej tudi shema mleka in mlečnih izdelkov, 
iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa sredstva za izvedbo tradicionalnega 
slovenskega zajtrka v višini 130 EUR še pričakujemo. V letu 2017 pa smo 200 EUR prejeli še za 
sodelovanje v projektu Odgovorno s hrano. 
Dotacija občinskega proračuna je bila v letu 2017 129.620 EUR. Razlika med podatkom v preglednici 
pod 1.1. in podatkom v preglednici prejetih sredstev je v tem, da so v prvi preglednici prikazani 
prihodki, v drugi preglednici pa prejeta sredstva. Razlika prihaja predvsem pri sredstvih, prejetih za 
investicijsko vzdrževanje in modernizacijo učnih pripomočkov, ker se sredstva za nabavljena 
osnovna sredstva knjižijo takoj na 98 – sredstva prejeta v upravljanje, sredstva na nakup drobnega 
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inventarja do 500 EUR in investicijsko vzdrževanje pa na prihodke. Sredstva za šolo v naravi so 
knjižena tudi na pasivnih časovnih razmejitvah in jih bomo porabili v januarju 2018.   
Financiranje dejavnosti je potekalo redno in v dogovorjeni višini s strani ustanovitelja Občine Gorje, 
s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pa ravno tako.  
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 128.852 EUR so prihodki  prehrane (malice, kosila), 
uporabnine šolskih prostorov, namenskih donacij v denarju in materialu, prihodki od Šolskega 
pokljuškega maratona, prihodki od zbiranja starega papirja in tonerjev, prihodki, zaračunani drugim 
šolam in prihodki nadstandardnega programa učencev. Prihodki so odvisni od organiziranosti 
programov. Prihodki od prodaje električne energije so nakazani v višini 1.029 EUR in so namenjeni 
pokritju dela materialnih stroškov, ki nam jih sicer pokriva Občina Gorje. 
Prihodkov od financiranja v letu 2017 ne izkazujemo.  
Drugi prihodki v višini 1.715 EUR so prihodki prejetih odškodnin, nenamenskih donacij in izravnave 
z analitičnimi evidencami.  
 
Stroški materiala in storitev so dejanski stroški, ki so nastali v letu 2017 za izvedbo načrtovanega 
programa in znašajo 299.821 EUR.  
Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z 
zakonodajo (Ur. l. RS št. 120/07 in 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) po predpisanih 
amortizacijskih stopnjah. Glede na višino nabave osnovnih sredstev in virov sredstev je zmanjšana 
tudi amortizacija v breme sredstev upravljanja. 
Knjige šolske knjižnice in drobni inventar se ob nabavi in prenosu v uporabo takoj 100% odpišejo.  
Stroški dela v višini 1.111.623 EUR so bili izplačani v skladu z navodili MIZŠ oziroma potrjeno 
sistemizacijo delovnih mest, v skladu s kadrovskim načrtom in programom za izračun sredstev za 
plače KPIS , po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja in s predpisano zakonodajo 
za javne uslužbence. 
 
Drugi stroški v višini 44 EUR so plačane sodne takse za eno izvršbo ter plačana članarina 35 EUR za 
poslovno bančno kartico Activa MasterCard s katero lahko ugodneje kupimo karte za vlak do 
Göttingena. Finančnih odhodkov ne izkazujemo, 1 EUR pa je drugih odhodkov, ki predstavljajo 
izravnave z analitičnimi evidencami. 
 
Namenska sredstva, ki so vezana na šolsko leto 2017/18 in ne na koledarsko leto, so izkazana na 
pasivnih časovnih razmejitvah in se prenesejo v naslednje obdobje za enake namene. 
 
Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l.  RS št. 40/12, 105/12, 47/13, 85/14, 95/14, 90/15 in 
102/2015), ki se uporablja od 1. 6. 2012, je posegel tudi na področje programa šolske vzgoje. 
Spremembe se še odražajo na področju povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi 
prejemki. V letu 2017 pa je začel veljati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za 
leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), objavljen v Ur. l. RS št. 88/2016. 
Višina rednih dotacij s strani MIZŠ pa je odvisna od števila oddelkov in učencev, kar je potem 
razvidno tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani preglednice. 
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PREGLED PREJETIH FINANČNIH SREDSTEV OD USTANOVITELJA OBČINE GORJE V LETU 2017 V 
EUR 

Namen ZAHTEVKI PO POGODBI NAKAZANI ZAHTEVKI RAZLIKA 

 1 2 1–2 

        

Stanje 1.1.2017 10.364 10.364 0 

    

Sredstva za materialne stroške 52.814 49.531 3.283 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje 59.233 59.104 129 

Sredstva za šolo v naravi 2.500 2.500 0 

Sredstva za dodatne programe 9.668 9.625 43 

Sredstva za šolske prevoze 11.759 10.869 890 

Sredstva za modernizacijo učnih 
pripomočkov 

4.925 4.925 0 

Sredstva za sofinanciranje programa 
športa 

6.360 6.360 0 

SKUPAJ PREJETA SREDSTVA 157.623 153.278 4.345 

    

Stanje 31.12.2017 4.345 0 4.345 

 
Nakazani zahtevki občinskega proračuna v letu 2017 so 153.278 EUR. 
Tekoči materialni stroški so bili za leto 2017 nakazani v višini 49.531 EUR.  
Za investicijsko vzdrževalna dela smo v letu 2017 od Občine Gorje prejeli sredstva v višini 59.104 
EUR. Za sofinanciranje šol v naravi smo prejeli 2.500 EUR, za izvajanje dodatnih programov  9.625 
EUR, za modernizacijo učnih pripomočkov smo prejeli 4.925 EUR in za sofinanciranje programa 
športa 6.360 EUR.  
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje tekočih materialnih stroškov (elektrika, komunala, 
telefon, ogrevanje, varovanje, tekoče vzdrževanje, zavarovanje…) za sofinanciranje dodatnih 
programov (testiranje nadarjenih učencev, tekmovanja in prireditve za učence, sodelovanje z 
drugimi šolami ter za projekta Z zgledom učimo ter za Ustvarjalnice) ter šol v naravi, za nakup 
osnovnih sredstev, drobnega inventarja in vzdrževalna dela. V letu 2017 smo poleg rednih 
vzdrževalnih del imeli kar nekaj stroškov z urgentnim reševanjem zamakanja strehe (4.721 EUR), v 
zgornji avli smo zamenjali svetilke (2.012 EUR), obnovili smo tlak v zgornjih učilnicah (10.993 EUR), 
zamenjali pa smo tudi dotrajane obrobe na strehi telovadnice (9.043 EUR). V kotlovnici šole smo 
morali zamenjati reduktor in popraviti odjem biomase, za kar smo prejeli račun v višini 4.028 EUR. 
Vsi računi so bili priloženi k zahtevkom.  
Po stanju 31. 12. 2017 v glavni knjigi izkazujemo odprto, vendar nezapadlo terjatev do ustanovitelja 
za pokrivanje stroškov, in sicer zahtevek za mesec december 2017 v  višini 4.345 EUR. Nakazan bo 
v januarju 2018. 
Občina pokriva tudi dejanske stroške šolskega kombija za prevoz učencev iz oddaljenih vasi, kjer ni 
mogoče organizirati javnega prevoza in ni mogoče zagotoviti varne poti v šolo. 
Z izvedeno energetska sanacijo objekta, in sicer menjavo oken, v višini 540.189 EUR ter menjavo 
strešne kritine v višini 150.695 EUR se je podaljšala doba koristnosti zgradbe, zato smo za ta znesek 
zmanjšali popravek nabavne vrednosti zgradbe ter hkrati povečali sredstva v upravljanju od občine. 
Poleg tega pa smo od občine prejeli še dva kompleta prometnih znakov s stojali v vrednosti 343 
EUR.  
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NABAVA OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2017 

NAZIV VRSTA OSNOVNIH SREDSTEV ZNESEK V EUR 

Računalniška 
oprema  

Prenosni računalniki 
Prenosni projektor s stropnim nosilcem 

2.944 
597 

Oprema v kuhinji Plinski kotel za kuhanje 5.443 

Ostala oprema 
Univerzalni baterijski čistilni aparat 
Piano Kawai 
Stojala z reflektorji 

773 
1.354 

822 

Opredmetena OS 
do 500 EUR 

Učila za pouk, inventar za kuhinjo, oprema za učilnice, oprema za 
šport, orodje, idr. 

6.119 

Knjige Knjige za knjižnico  2.413 

S K U P A J   20.465   

 
VIRI SREDSTEV V EUR 

Sredstva ustanovitelja 

Prenosni računalniki 
Prenosni projektor s stropnim nosilcem 
Plinski kotel za kuhanje 
Univerzalni baterijski čistilni aparat 
Ostali DI (hladilnik, krožna žaga s podstavkom, električni 
radiatorji, glasbila, šivalni stroj, igralo na vzmet, 
stacionarni računalnik, didaktični pripomočki, oprema za 
šport, …) 

2.944 
597 

5.443 
773 

 
 

 
4.311 

Sredstva MIZŠ  
Knjige 
Orodje in pripomočki za delo 

2.413 
299  

Donacije 
Didaktični pripomočki 
Piano Kawai 
Stojala z reflektorji 

726 
1.354 

 822             

Odškodnina 
zavarovalnice 

Pisarniški stol 
117 

Projekt odgovorno s 
hrano 

Hladilnik 
200 

Druga sred. (lastna) Inventar za kuhinjo 466           

S K U P A J  20.465 

 

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETIH 2016 IN 2017 ZA PROGRAM VRTEC 
ENOTA VRTEC   V EUR  

  LETO 2017 LETO 2016 INDEKS 

  1 2   

        

SKUPAJ PRIHODKI 569.992 549.903 104 

        

Prihodki iz proračuna 433.453 416.763 104 

Dotacija iz republiškega proračuna-MIZŠ 22.905 24.530 93 

Dotacija iz občinskega proračuna-Gorje 366.756 343.886 107 

Dotacija iz občinskega pro.-druge občine 43.729 48.290 91 

Dotacija iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 63 57 110 
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Lastni prihodki 136.539 133.140 103 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 134.486 133.139 101 

Prihodki od financiranja 0 1 0 

Drugi prihodki 2.053 0 0  

        

SKUPAJ ODHODKI 581.767 546.969 106 

        

Stroški materiala 75.215 73.634 102 

Stroški materiala za opravljanje dej. 59.157 58.359 101 

Električna energija 2.726 3.034 90 

Stroški ogrevanja 5.895 5.060 116 

Strokovna literatura 749 575 130 

    

     

  LETO 2017 LETO 2016 INDEKS 

  1 1   

        

Pisarniški material 99 120 83 

Stroški čistil in material za osebno higieno 6.589 6.487 102 

        

Stroški storitev 44.805 35.852 125 

Stroški storitev opravljanja dejavnosti 11.090 11.235 99 

Stroški tekočega vzdrževanja 17.587 9.665 182 

Stroški zavarovanja  1.555 1.516 103 

Stroški izobraževanja, svetovanja, zdravstvenih storitev 6.049 4.877 124 

Komunalne storitve 3.783 4.082 93 

Stroški prevoznih storitev 2.024 3.123 65 

Pogodbe o delu, avtorski honorar,štud.delo 1.510 0 0 

Storitve v zvezi z delom (dnevnice, terenski dodatek, kilometrine, 
...) 930 935  99 

Stroški plačilnega prometa 62 64 97 

Stroški reprezentance 216 355 61 

        

Stroški amortizacije 11.534 9.465 122 

Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  11.034  10.548  105 

Amortizacija knjig 449 545 82 

Amortizacija drobnega inventarja 11.086 8.921 124 

Zmanjšana amortizacija -11.034 -10.548 105 

        

Stroški dela 449.931 428.010 105 

Stroški plač 325.958 316.210 103 

Nadomestila plač do 30 dni         17.457 13.967 125 

Prispevki na plače 56.055 53.639 105 

Premija KDPZ 3.491 1.257 278 

Regres za letni dopust 18.945 16.580 114 

Odpravnine 0 0 0 

Jubilejne nagrade 1.213 347 350 

Solidarnostne pomoči 693 693 0 

Prehrana med delom 15.676 15.362 102 

Prevoz na delo 10.445 9.957 105 
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Drugi stroški 88 0 0 

Finančni odhodki 0 7 0 

Drugi odhodki 194 0 0 

        

POSLOVNI IZID       

PRIHODKI 569.992 549.903 104 

ODHODKI 581.767 546.969 106 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 2.934 / 

      / 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 11.775 0 / 

 
PREGLED PREJETIH FINANČNIH SREDSTEV OD USTANOVITELJA OBČINE GORJE, MIZŠ IN LASTNIH 
PRIHODKOV V LETU 2017 V EUR 

 
V skladu z normativi in standardi se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje 
plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, in sicer v višini, ki je 
staršem določena kot plačilo za program vrtca, v katerega so vključeni mlajši otroci. Dotacija 
državnega proračuna je v letu 2017 znašala 22.905 EUR.  
Iz proračuna občine Gorje in iz drugih občin, se vrtcu zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno 
programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja tista občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno 
prebivališče. Iz proračuna občine Gorje se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje,  
sredstva za investicije v nepremičnine in opremo ter sredstva za pokrivanje stroškov potrebnih za 
izvajanje programa predšolske vzgoje, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa. 
Dotacija občinskega proračuna je bila v letu 2017 366.756 EUR. Razlika med podatkom v preglednici 
pod 1.1. in podatkom v preglednici prejetih sredstev je v tem, da so v prvi preglednici prikazani 
prihodki, v drugi preglednici pa prejeta sredstva v letu 2017. Razlika prihaja predvsem pri sredstvih 
prejetih za investicijsko vzdrževanje, ker se sredstva za nabavljena osnovna sredstva knjižijo takoj 
na 98 – sredstva prejeta v upravljanje, sredstva na nakup drobnega inventarja do 500 EUR in 
investicijsko vzdrževanje pa na prihodke. Dotacije drugih občin so znašale 43.729 EUR. 
Financiranje dejavnosti je potekalo redno in v dogovorjeni višini tako s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport kot tudi Občine Gorje ter ostalih občin. 
Dotacija Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa za izvedbo tradicionalnega 
slovenskega zajtrka znaša 63 EUR. Nakazilo teh sredstev bo izvedeno v prvi polovici leta 2018. 
 
Ker smo dolžni enkrat letno uskladiti cene po elementih, ki jih določa Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 
93/15) smo za šolsko leto 2017/18 v mesecu maju 2017 pripravili nov predlog cen programov na 
osnovi dejanskih stroškov od maja do decembra 2016 in od januarja do aprila 2017. Pri izračunu 
nove cene pa smo upoštevali tudi nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 
Cena dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje 
je od 1. 9. 2017 dalje spremenjena in po Sklepu Občine Gorje tako znaša: 
 

1. Starostno obdobje 477,68 EUR 

2. Starostno obdobje 348,91 EUR 

Kombinirani oddelek 348,91 EUR 

 
Prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 134.486 EUR so prihodki prehrane (malice, kosila), 
prihodki od zbiranja starega papirja in tonerjev, prihodki izvajanja rednega programa in prihodki od 
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zaračunanega ogrevanja knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica – enota Gorje. Prihodki so 
odvisni od organiziranosti programov. 
Prihodkov od financiranja v letu 2017 ne izkazujemo, drugi prihodki v višini 2.053 pa so prihodki od 
prejetih odškodnin zavarovalnice.  
 
Stroški materiala in storitev so dejanski stroški, ki so nastali v letu 2017 za izvedbo načrtovanega 
programa in znašajo 120.020 EUR.  
Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z 
zakonodajo (Ur. l. RS št. 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) po predpisanih 
amortizacijskih stopnjah. Glede na višino nabave osnovnih sredstev in virov sredstev je zmanjšana 
tudi amortizacija v breme sredstev upravljanja ter v breme dolgoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev. 
Drobni inventar se ob nabavi in prenosu v uporabo takoj 100% odpiše.  
Stroški dela v višini 449.931 EUR so bili izplačani v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest s 
strani ustanovitelja, z navodili MIZKŠ, po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja in 
s predpisano zakonodajo za javne uslužbence. 
Drugi stroški v višini 88 EUR sta dve plačani sodni taksi za izvršbe, finančnih odhodkov pa v letu 
2017 ne izkazujemo. 
Drugi odhodki v višini 194 EUR predstavljajo nakazano donacijo Rdečemu križu Gorje kot prispevek 
za kritje škode nastalega požara na hiši v Krnici. Sredstva smo zbrali z zbiranjem starega papirja. 
Namenska sredstva, ki so vezana na šolsko leto 2017/18 in ne na koledarsko leto, so izkazana na 
pasivnih časovnih razmejitvah in se prenesejo v naslednje obdobje za enake namene. 
 

Zakon o uravnoteženju javnih financ  (Ur. l.  RS št. 40/12, 105/12, 47/13, 85/14, 95/14, 90/15 in 
102/2015), ki se uporablja od 1. 6. 2012, je posegel tudi na področje predšolske vzgoje. Spremembe 
se še odražajo na področju povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki. V letu 
2017 pa je začel veljati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in 
drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), objavljen v Ur. l. RS št. 88/2016. Vse omenjene 
spremembe vplivajo na stroške dela kot enega najpomembnejših elementov cene programa. Na ta 
element pa vplivajo tudi krajše in daljše odsotnosti delavk v vrtcu. 
 
Ko smo v maju 2017 pripravljali nov predlog cen programov, vseh podatkov, ki vplivajo na ceno, 
nismo imeli. Zato v predlog nismo vključili napredovanja v naziv vzgojiteljice ter odprave anomalij 
na delovnih mestih, ki so bila uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in tudi zvišanja premij 
dodatnega pokojninskega zavarovanja so bila premalo vkalkulirana. Zato se nastali presežek 
odhodkov nad prihodki pokriva iz nerazporejenega presežka prihodkov iz preteklih let. 
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PREGLED PREJETIH FINANČNIH SREDSTEV OD USTANOVITELJA OBČINE GORJE V LETU 2017 V 
EUR 

Namen 
ZAHTEVKI / RAČUNI PO 

POGODBI 
NAKAZANI ZAHTEVKI / 

RAČUNI 
RAZLIKA 

 1 2 1–2 

        

Stanje 1.1.2017- 
zahtevki/računi 2017 

27.887 27.887 0 

    

Sredstva za oskrbnine 341.346 312.157 29.189 

Sredstva za vzdrževanje in obnovo 
vrtcev 

17.380 17.380 0 

Sredstva za dodatne programe 6.208 6.208 0 

Sredstva za sofinanciranje strokovnih 
delavcev v vrtcu 

6.823 6.111 712 

SKUPAJ PREJETA SREDSTVA V 2017 399.644 369.743 29.901 

    

Vračilo sredstev za oskrbnine  0 0 0 

    

Stanje 31.12.2017 29.901 0 29.901 

 
Nakazani zahtevki občinskega proračuna so znašali 369.743 EUR, razlika v znesku 29.901 EUR bo 
nakazana v januarju 2018. 
Sredstva za oskrbnine so bila nakazana v višini 340.000 EUR , to je nakazan račun za december 2016 
v višini 27.843 EUR in računi od januarja do novembra 2017 v višini 312.157 EUR. Račun za 
december 2017 v višini 29.189 EUR  bo nakazan v januarju 2018. 
Za investicijsko vzdrževalna dela in posodobitev opreme smo v letu 2017 od Občine Gorje prejeli 
sredstva v višini 17.380 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev, drobnega 
inventarja in za načrtovana investicijsko vzdrževalna dela.   
Sredstva za dodatne programe , to je tečaj smučanja, plavanja in drsanja, smo dobili nakazane v 
višini 6.208 EUR.  
Sredstva za sofinanciranje strokovnih delavcev v vrtcu, ki vključujejo stroške računalničarja, stroške 
učiteljice za dodatno strokovno pomoč in stroške nadomeščanja odsotnih delavk smo dobili 
nakazana v višini 6.155 EUR, od tega 44 EUR za leto 2016 in 6.111 EUR za zahtevke leta 2017. 
Zahtevek za mesec december 2017 v višini 712 EUR bo nakazan v mesecu januarju 2018. Vsi računi 
so bili priloženi k zahtevkom.  
Po stanju 31. 12. 2017 v glavni knjigi izkazujemo odprto, vendar nezapadlo terjatev do ustanovitelja 
za pokrivanje stroškov, ki so vključeni v ceno oskrbnine in stroškov za sofinanciranje strokovnih 
delavcev v višini 29.901 EUR. 
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NABAVA OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2017 

NAZIV VRSTA OSNOVNIH SREDSTEV ZNESEK V EUR 

Oprema 
Montaža kletnega okna  
Modul za javljanje napak 
Prenosnik 

439 
658 
680 

Opredmetena 
OS do 500 EUR 

Oprema za igralnice in zunanje igrišče, didaktični 
pripomočki, orodje, drobni inventar za kuhinjo, 
sušilni stroj, disk, tablični računalnik, monitor, itd. 

 
 

11.086 

Knjige Knjige, CD-ji za vrtec 448 

S K U P A J  13.311   

 
VIRI SREDSTEV V EUR 

Sredstva ustanovitelja 

Montaža kletnega okna 
Modul za javljanje napak 
Prenosnik 
Garderoba za veverice 
Orodje Makita set s svedri 
Podloga za zunanje igrišče – igralnica 
piščančki 
Visoki stoli za hranjenje 
Sušilni stroj 
Police, omarica  
Disk, tablični računalnik, monitor 

439 
658 
270 
683 
535 

4.063 
380 
443 
178 
569 

Sredstva MIZŠ po 
razpisu 

Prenosnik 410 

Druga sred. (iz sredstev 
oskrbnin) 

Ostali DI (oprema za kuhinjo, igralnice, 
didaktični pripomočki, idr 
Knjige, CD-ji za vrtec 

 
4.235 

448  

S K U P A J  13.311 
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2. POSLOVNO POROČILO – poseben del 

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovne šole Gorje za leto 
2017  

2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
osnovne šole in vrtca 

 
Zakon o osnovni šoli 

Zakon o vrtcih 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o zavodih 

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 

Pravilnik o dokumentaciji OŠ 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja 

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje 

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ 

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

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

Zakon o delovnih razmerjih 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o uravnoteženju javnih financ 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2015 in 2016 

Zakon o javnih financah 

Zakon o računovodstvu 

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov 

Navedeni so le najpomembnejši zakoni. 
 

2.1.2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja  
oziroma področnih strategij in nacionalnih programov 

 
- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev otrokom, učencem in strokovnih delavcem ter 

drugim zaposlenim v zavodu, 
- spodbujati dobre medsebojne odnose med otroci, učenci, zaposlenimi v zavodu in starši, 
- vzgojni načrt, 
- povečati sodelovanje v različnih projektih, predvsem pa večje povezovanje med šolami in vrtci 

znotraj in zunaj Slovenije, 
- odgovoren in izobražen človek s pozitivno samopodobo, 
- zagotavljati staršem brezskrbno varstvo s prilagojenim delovnim časom, 
- zagotavljanje varnega okolja za vzgojo in izobraževanje v šoli in vrtci.  
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2.2 Letni cilji iz letnega programa dela Osnovne šole Gorje za leto 
2016/2017 

 
Prednostne naloge: 
- projekt Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, 
- Ekošola, 
- Projekt 8 krogov odličnosti 
- uporaba IKT pri pouku, 
- branje in bralna pismenost. 
 
Delo in življenje na šoli usmerjata vizija in poslanstvo naše šole: 
Odgovoren in izobražen človek s pozitivno samopodobo, ki zna gojiti kvalitetne medsebojne odnose 
in se dejavno vključuje v demokratično družbo. 
Na šoli smo tudi v šolskem letu 2016/2017 nadaljevali z izvajanjem koncepta odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci v osnovni šoli.  
Postopek evidentiranja nadarjenih učencev je bil izpeljan v mesecu decembru 2016 v sodelovanju z 
RUZ predhodnega in letošnjega razreda. V postopek evidentiranja nadarjenih učencev so bili v 
šolskem letu 2016/2017 vključeni trije učenci (dva učenca 4. razreda in ena učenka iz 8 razreda). 
Rezultati testiranj učencev so shranjeni v osebnih mapah. S postopkom in rezultati testiranja so bili 
na individualnih razgovorih v mesecu februarju 2017 seznanjeni razredničarka, učenci in njihovi 
starši. Starši se strinjajo, da se njihovi otroci vključijo v nadaljevanje spremljanja razvoja in dela 
nadarjenih otrok.  
Za identificirane nadarjene učence pripravimo poseben program, ki smo ga poimenovali 
Ustvarjalnice. V šolskem letu 2016/2017 je bilo vključenih 24 učencev od 5. do 9. razreda. 
Test sposobnosti in test ustvarjalnosti lahko opravlja le psiholog, ker pa tega kadra na naši šoli 
nimamo zaposlenega, nam te storitve izvede psihologinja iz šole v Bohinjski Bistrici. Izvedba 
testiranja bremeni šolo. Sredstva za izvedbo namenja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
RS, morebitno razliko pokrijemo iz sredstev, ki jih v proračunu šoli zagotavlja Občina Gorje. 
 
Preglednica 1: Pregled števila učencev v šolskih letih 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Število oddelkov 14 14 15 

Število učencev 257 252 258 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je število in učencev v rahlem vzponu. 

2.2.1 Uspeh po razredih 
Preglednica 2: Kazalniki učinkovitosti – uspeh po razredih v % 

OŠ Gorje – razredi 2016/2017 

1.  100 % 

2.  96 % 

3.  100 % 

4.  95 % 

5.  100 % 

6.  100 % 

7.  100 % 

8.  100 % 

9.  100 % 
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Preglednica 2 prikazuje povprečen uspeh razredov v šolskem letu 2016/2017. Uspeh je bil 99,2 % 
in je za 2,4 % višji kot v preteklemu letu. 
 

2.2.2 Druge dejavnost in projekti 
Izvedli smo še niz aktivnosti, ki so vsebinsko bogatile redni program šole in prispevale h 
kvalitetnejši uspešnosti učencev, boljšemu počutju, k boljšim medsebojnim odnosom in 
celostnemu razvoju mlade osebnosti. Dejavnosti smo organizirali sami na šoli ali v sodelovanju z 
zunanjimi institucijami in strokovnjaki. 
- V tednu otroka smo pripravili otroški parlament. 
- Učenci in učiteljice iz oddelkov podaljšanega bivanja so pripravili razstave v knjižnici v Zgornjih 

Gorjah. 
- Izvedli smo preventivni dan za učence 7. razreda v sodelovanju CSD Radovljica. 
- Sodelovali smo s TNP. 
- Tradicionalni slovenski zajtrk smo pripravili 17. novembra 2017. Poudarek smo dali domači, 

lokalno pridelani hrani. 
- Sodelovali smo v aktivnosti ob dnevu mobilnosti. 
- Sodelovali smo na prireditvah v organizaciji Občine Gorje (recitacije za 1. november, Prešernov 

dan, občinski praznik, dan državnosti, Revovca). 
- V okviru projekta Rastem s knjigo so učenci 7. r. obiskali knjižnico A. T. Linharta. 
- Več razstav na panojih v šolski avli ob različnih spominskih dnevih z izdelki učencev, ki so jih 

ustvarili ob rednem pouku ali v okviru drugih dejavnosti. 
- Devetošolci in osmošolci so s pomočjo razredničark organizirali šolske plese. 
- Organizirali Decembrske delavnice za učence in starše, učenci so izdelovali priložnostna darila. 
- Zbiralna akcija papirja je bila tudi v tem letu uspešna. V aprilu smo zbrali 15237 kg in v oktobru 

15096 kg. Del denarja smo prispevali za Šolski sklad, drugi del pa ostane oddelčni skupnosti. 
- Učenci so urejali zeliščni vrt. Udeležili so se tekmovanja v konstruktorstvu in tehnologiji 

obdelav. 
- Učenci so sodelovali v likovnih natečajih Torkarjeva likovna kolonija, Planica in otroci, Likovni 

Extempore grad Strmol, Evropa v šoli ter pripravili likovne izdelke za projekt Evropska vas in se 
udeležili tretjega Unesco festivala Jezikajmo na Bledu. 

 

2.2.3 Tekmovanja: 
Z učenci smo se udeležili spodaj naštetih tekmovanj iz znanja. Pri tem so sodelovali učenke in 
učenci od 1. do 9. razreda, učitelji, mentorji, starši in zunanji sodelavci.
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2.2.4 Druge strokovne  naloge: 

 

 

 

 

 

 

 
- merjenje, spremljanje sposobnosti in morfoloških značilnosti učencev od 1. do 9. razreda v 

okviru programa športne vzgoje, 
- športni program Zlati sonček za učence 2. do 3. razreda, 
- športni program Krpan za učence 4. in 6. razreda, 
- sodelovanje na likovnih, literarnih in glasbenih natečajih za vse učence, 
- program zdravstvene vzgoje za učence in starše s poudarkom na preventivnih aktivnostih in 

vsebinah: ohranimo zdrave zobe, šola dobre drže, bolezni umazanih rok in las, zdrava 
prehrana, zasvojenosti vseh vrst, 

- strokovna predavanja za starše in delavce šole v okviru Šole za starše in programa 
pedagoškega usposabljanja, 

- spodbujanje branja in povečanje priljubljenosti branja za vse učenke in učence. 
 

2.2.5 Knjižnica 
Knjižnica je po velikosti sicer premajhna, vendar sodobno opremljena. V njej si učenci izposojajo 
knjige, učitelji in ostali zaposleni pa tudi ostalo knjižnično gradivo. Knjižnica je polnopravna članica 
sistema COBISS. 
 
Preglednica 3: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva. Stanje na 31. 12. 2017. 

 Leto 2017 

Tiskano gradivo  

Monografske publikacije 6731 

Serijske publikacije 20 

  

Elektronski viri 71 

  

SKUPAJ 6822 

 
Poleg zgoraj navedenega gradiva knjižnica vodi tudi učbeniški sklad, v katerem si učbenike izposojajo 
vsi učenci šole. 

 Ohranimo zdrave zobe, od 1. do 5. razreda 

 naravoslovno tekmovanje Kresnička 

 športna tekmovanja v okviru pouka in panog ŠŠD 

 iz znanja matematike za Vegovo priznanje, od 1. do 9. razreda 

 iz znanja zgodovine, 8. in 9. razred 

 iz znanja geografije, 8. in 9. razred 

 iz znanja slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje, od 2. do 9. razreda 

 iz znanja fizike za Stefanovo priznanje, 8. in 9. razred  

 iz znanja kemije za Preglovo priznanje, 8. in 9. razred 

 iz znanja angleškega jezika, 8. in 9. razred 

 iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, 8. in 9. razred 

 Kaj veš o prometu 

 Vesela šola 

 šolsko področno tekmovanje Mladina in gore 
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Preglednica 4: Pregled učbeniškega sklada v EUR 

Učbeniški sklad OŠ Gorje Leto Leto Leto 

 2015 2016 2017 

Začetna stanja 15,87 297,36 76,36 

Skupaj zbrana sredstva brez začetnih stanj 3.570,63 6.922,24 5.091,20 

Porabljena sredstva za nakup novih učbenikov 3.289,14 7.143,53 4479,64 

Nagrada skrbnika učbeniškega sklada 0,00 0,00 435,20 

Za druga učna gradiva 0,00 0,00 0,00 

Skupaj porabljena sredstva 3.289,14 7.143,53 4914,84 

Ostanek sredstev 297,36 76,07 252,43 

 
Preglednica 4 prikazuje stanje učbeniškega sklada na dan 31. 12. posameznega leta.  
 

2.2.6 Šolski sklad 
Na šoli imamo od leta 2003 ustanovljen Šolski sklad. Tudi naša šola se kot javni zavod vedno 
pogosteje srečuje s problemi financiranja različnih dejavnosti, ki niso sestavina obveznega 
programa.  
 
Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov (zbiranje odpadnega 
papirja, decembrske delavnice). 
Upravni odbor sklada je sprejel program zbiranja in porabe sredstev sklada. 
 
Sredstva sklada namenjamo za: 

- nadarjenim učencem za udeležbo na raziskovalnih taborih, 
- za pomoč pri plačilu udeležbe šole v naravi, 
- za nakup pripomočkov za pouk, ki omogočajo nadstandardni pouk, 
- za nakup opreme, ki na naši šoli izboljšuje izvajanje najrazličnejših dejavnosti, 
- za material pri urejanju šolske okolice. 

 
V letu 2017 smo porabili sredstva za: 

- delna plačila v šoli v naravi za 11 otrok v višini488,02EUR,   
- za material za novoletne delavnice 254,67 EUR,   
- za nakup igrač za 1. in 2. triado 974,69 EUR,  
- za nakup nadstandardne opreme (reflektorji za prireditve) v višini 822,00 EUR 
- nakup klaviatur s pripadajočo opremo v višini 1512,30 EUR. 

 

Skupni izdatki so znašali 4.051,68 EUR.  
 
Zbiranje sredstev: 

- papirna akcija 733,94 EUR,  
- prostovoljni prispevki staršev na novoletnih delavnicah 748,30 EUR, 
- donacije fizičnih oseb 50,00 EUR, 
- nakazilo donacij od dohodnine 379,95 EUR, 
- nakazilo – odpadni tonerji 9,18 EUR, 
- nakazilo – star tekstil 58,50 

 
Skupni prihodki so bili 1979,87 EUR. 
 

Stanje na računu 31. 12. 2017 znaša 2.260,49 EUR. 
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2.3 Letni cilji iz letnega programa dela Enote Vrtec Gorje za leto 
2016/2017 

 

2.3.1 Osem krogov odličnosti  
Naš namen: opazovati svoje delovanje v odnosih 
Cilj: ozavestiti osem krogov odličnosti in  spreminjati svoje vedenje 
UGOTOVITVE: 
Glede na cilj, ki smo si ga postavili, ugotavljamo, da smo šele na površju ozaveščali, kaj delamo prav 
in kakšne napake se pojavljajo v odnosih, ki jih imamo odrasli med seboj in v odnosih do otrok. Zato 
bomo v naslednjem šolskem letu svoja spoznanja poglabljali ter poskušali spreminjati odnose in 
strategije delovanja v skupini. 
Osem krogov odličnosti se je zrcalilo v rutinskih dejavnostih, kjer so strokovne delavke ozaveščale 
področja odgovornosti, predanosti, uravnoteženosti, fleksibilnosti in to je to.  
V jesenskem času so v okviru integritete v posameznih skupinah izvedli projekt oziroma temo, ki je 
bila za vzgojiteljice popolnoma nova, seveda s pogojem, da je bila tudi otrokom pri srcu. Pozorni so 
bili na dejanja, s katerimi so izražali, da jim je določena stvar pomembna. V samem procesu so se vsi 
počutili zelo dobro, bili so ustvarjalni in ves čas aktivni.    
 
Napake vodijo k uspehu 
Vzgojiteljici sta želeli otroke naučiti pravilnega oblačenja v zimska oblačila. Za učenje sta izbrali 
dnevno rutino. Z otroki so se pogovorili, kakšen je vrstni reda oblačenja – ko so se zmotili, so napako 
popravili in po enem tednu so se veselili uspehov.  
V eni od starejših skupin so si napačno izbrali material za čutno pot. Ko so med samim delom 
ugotovili, da ni v redu, ker ga odnaša veter, ker je lahko tudi nevaren, so se dogovorili, da ga bodo 
nadomestili s pripravnejšim. Vzgojiteljici sta priznali napako, predvsem dragoceno pa je bilo 
spoznanje, da lahko neuspešne odločitve nadomestimo z uspešnimi, da smo na koncu dejanj lahko 
zadovoljni.  
Vzgojiteljici sta želeli izboljšati odnose v skupini, zato se jima je zdel krog govori z dobrim namenom 
primeren za to. Otrokom sta ga približali z dejavnostjo, v kateri sta za motivacijo uporabili igračo 
krokodilčka. Z njeno pomočjo je vsak povedal svojemu sovrstniku nekaj lepega o njem, Otroci so bili 
pri dejavnosti zbrani. Pozorno so poslušali, kaj bodo slišali od prijatelja, ta dan so bili bolj prijazni in 
pozornejši drug do drugega. 

2.3.2 Odprto učno okolje – uporaba hišice škratka Gorjanka 
Naš namen: Čim več časa preživeti v škratkovi hišici in njeni okolici, igra na prostem z naravnim 
materialom.  
Globalni cilji: razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 
narave; razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti. 
UGOTOVITVE:   
Kot odprto učno okolje so skoraj v vseh skupinah uporabili predvsem gozd in spoznavanje le-
tega, skozi vse letne čase. Hišica škratka Gorjanka otrokom pomeni zavetje, prostor za igro, 
ustvarjanje in učenje. Pri njej in v gozdičku so se vedno imeli lepo. Vsakokrat so doživeli kaj novega 
in zanimivega. Gozd okrog škratove hiške so doživeli v vseh letnih časih. Otroci so vedno uživali in 
doživeli kaj posebnega. Vedno znova pa pozorno opazujejo, če bodo mogoče le videli škratka 
Gorjanka. Kljub temu da je za mlajše otroke kar daleč do hišice, so vedno vsi z veseljem premagali 
pot do tja. Med potjo so se naučili tudi opazovati, postati in se pogovoriti o opaženem.  
Zagotovo pa bo otrokom iz skupine Čebelice v posebnem spominu ostal dan, ko so v škratovi hiški 
tudi prespali.  
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Otroci so se pri škratovi hišici zelo dobro počutili. Všeč jim je bil občutek svobode, ki pa je niso nikoli 
preveč izkoristili. Vedno so bili na prostoru, za katerega so se dogovorili z vzgojiteljicama. Vedli so 
se varno in spoštljivo drug do drugega.  

2.3.3 Gibanje za zdravje 
Naš namen: čim več področij dejavnosti povezati z gibanjem, posledično skrbeti za zdravje. 
Cilj: v neposredno delo z otroki uvajati nove elemente gibanja in nove strategije učenja. 
Urejen zgodnji gibalni razvoj je bazičen za vse ostale nivoje razvoja samega sebe. Vseh aktivnosti – 
sprejemanja, sporočanja, koordinacije – se učimo preko gibanja. Gibalni programi, osvojeni v tem 
obdobju, ostanejo trajno zapisani v gibalnem spominu otroka.  
Otrokom smo nudili priložnosti za raznoliko gibalno prakticiranje – za gibalne izkušnje. Bili so veliko 
v naravi – igrali so se na igrišču, gozdu, travniku, kjer imajo možnosti osvajanja raznolikih gibalnih 
vzorcev. Hkrati so te gibalne vzorce lahko ponavljali toliko časa, da so jih čim bolje usvojili. Zavedamo 
se, da otrok, ki je vajen gibanja, več prenese, zato smo v vzgojno delo vnašali tudi sprehode, ki pa so 
bili običajno povezani z opazovanjem ali spoznavanjem česa novega v naravi. Sprehodi so velikokrat 
vodili do gozda, travnika, kjer so otroci lahko razvijali naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, 
opiranje na roke, vlečenje, visenje na vejah (otroci morajo imeti priložnosti, da to počnejo), 
potiskanje, raztezanje, hoja po podrtih drevesih, guganje na vejah dreves, plezanje po hlodih, nižjih 
drevesih, lazenje, padanje, skakanje s hlodov v globino, gibanje čez ovire, metanje, lovljenje, 
valjanje, nošenje vej ipd. 
 
FIT kobacaj 
V letošnjem šolskem letu so se strokovne delavke udeležile izobraževanja FIT kobacaj, ki je bil še 
posebej posvečen otrokom iz prvega starostnega obdobja. Razdeljeno je bilo na dva dela, ki sta 
zajemala predavanje z delavnico in praktično delo z otroki. Vzgojiteljice so dobile veliko praktičnih 
napotkov, igric, vaj za najmlajše otroke, ki pa jih z lahkoto prilagodijo tudi za otroke drugega 
starostnega obdobja. 
Fit predavanje smo zaradi ugodnejših finančnih možnosti izvedli v sodelovanju z Vrtcem Bled. 
Izkazalo se je za izvrstno odločitev, saj so se strokovne delavke obeh vrtcev družile, si izmenjale 
lastne izkušnje pri delu z otroki in sodelovale v izvedbi delavnic. 
V naslednjem letu bomo v enaki obliki s FIT izobraževanjem nadaljevali. 
Strokovne delavke so o izobraževanju zapisale, da so osvežile znanja na gibalnem področju, s 
konkretnimi primeri gibalnih dejavnosti so pridobile nove izkušnje, nova znanja in nove ideje, da 
sicer dajejo dovolj veliko pozornost na izvajanje raznovrstnih gibalnih dejavnostih in jih znajo tudi 
povezovati z drugimi področji. Nekatere so opazile, da so mogoče dostikrat gibalne naloge premalo 
zahtevne oziroma da prehitro priskočijo na pomoč ali zmanjšajo težavnost naloge. Ozaveščanje tega 
spoznanja strokovne delavke spodbuja, da otrokom pustijo dovolj časa, da sami rešijo problem in 
postopno prilagajajo gibalne igre in vaje glede na zmožnosti otrok.  
Znanje so strokovne delavke uspešno uporabile ob izvedbi zaključnih prireditev za starše in otroke. 
Starejše štiri skupine iz drugega starostnega obdobja so imele tudi v letošnjem šolskem letu na voljo 
vsaka po eno uro šolske telovadnice na teden, ki so jo s pridom uporabljali. Ostali otroci tudi iz 
prvega starostnega obdobja so imeli možnost uporabe večnamenskega prostora v šoli.  
 
Poleg rednih gibalnih aktivnosti, ki se odvijajo preko vsakdanjega bivanja otrok v vrtcu, smo izvedli 
še posebne skupne dejavnosti, namenjene omenjenemu področju: 

 otrokom, ki gredo jeseni v prvi razred, so bile ponujene še dodatne aktivnosti (drsanje, 
plavanje, smučanje). Večini otrok je bilo najbolj všeč plavanje, ker imajo radi vodo. Čeprav so 
večkrat izrazili željo po igri na igrišču, sta jih strokovni delavki spodbujali k raziskovanju okolice, 
na koncu pa omogočili še igro na igrišču. Najraje prosto tekajo po travniku, plezajo po kozolcih, 
se lovijo, skačejo.   
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 Simbioza gibanja – 14. oktober: Otroci iz skupin Veverice in Pikapolonice so povabili v vrtec svoje 
stare starše z namenom, da izvedejo dejavnosti s področja gibanja. Ker je bilo slabo vreme, so 
stare starše otroci obeh skupin povabili v telovadnico, kjer so se igrali gibalne igre. Dejavnosti so 
bile prilagojene zmožnostim starejših. Vsi so preživeli lepo dopoldne, ki jih je notranje obogatilo, 
saj jim je omogočilo skupno doživljanje veselih in zabavnih trenutkov v gibanju.   

 Na dan mobilnosti smo za otroke iz skupine Pikapolonice na asfaltnem igrišču za Gorjanskim 
domom pripravili poligon za vožnjo s skiroji in poganjalci.   

 V septembru so po skupinah strokovne delavke izvedle jesenske igre na igrišču. Z otroki so se 
pogovarjale, kaj pomeni gibanje za zdravje telesa. 

 V aprilu in maju smo izvedli športna dopoldneva, posebej za skupine prvega starostnega 
obdobja in posebej za skupine drugega starostnega obdobja. Dejavnosti so se izvajale na igrišču 
in terasi, ob slabem vremenu pa smo jih izvedli v šolski telovadnici oziroma večnamenskem 
prostoru. 

2.3.4 Eko vrtec kot način življenja 
Doseženi cilji delovanja ekovrtca: 
 razvijanje spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 

 neposredno doživljanje narave in pridobivanje veščin preprostega vrtnarjenja, 

 otrok išče, opazuje, raziskuje in neguje rastline v okolju in se uči iz lastnih izkušenj, 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju opravil, 

 spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja, 

 otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij, 

 medgeneracijsko sodelovanje. 
Realizirana prednostna področja našega programa: 

 Tradicionalni slovenski zajtrk, 

 Semena in vrtovi – šolska vrtilnica, 

 Z igro v svet narave, 

 obvezni tematski sklop - KROŽNO GOSPODARSTVO – ODPADKI, 

 EKO-branje za EKO-življenje, 

 osveščanje glede pasjih iztrebkov (glede na problem kraja), 

 Jaz, ti, mi za Slovenijo: STARA PLASTENKA ZA NOV INKUBATOR (zbiranje plastenk za humanitarni 
namen), 

 Vsaka skupina se je po svoje trudila, bila aktivna, spoznavala novo znanje in doživljala naravo 
preko dejavnosti, ki so bile izvedene. 

Realizirane aktivnosti za privzgajanje in pridobivanje vrednot in znanj za varovanje okolja: 

 zbiranje starega papirja, plastičnih zamaškov, obrabljenih kartuš, baterij, plastenk, 

 pravilno ločevanje odpadkov,  

 varčna uporaba vode in elektrike, 

 aktivnosti na zeliščarskih, cvetličnih in poljskih gredicah, 

 otroci obiščejo čebelarja, spoznavajo čebele in njihov pomen za okolje, 

 z gibanjem v različnih okoljih otroci spoznavajo naravo in njene zakonitosti (ob gozdni hišici, v 
gozdu), 

 ob čiščenju igrišča prijetno druženje otrok in starih staršev, 

 spoznavanje travniških cvetlic, 

 spoznavanje živali na travniku, polju, gozdu, ob in v reki, 

 otroci pečejo in pripravljajo hrano za razna praznovanja, 

 Tačke pomagačke v vrtcu, 

 Izdelali smo tri koše za pasje iztrebke in se dogovorili z občino, da jih postavimo na ekološke 
otoke, 
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 Iz zdravilnih zelišč kuhamo čaj,  

 Iz nabranega bezgovega cvetja naredimo sok in ga uporabljamo v vrtčevski kuhinji ... 
 
Aktivnosti v sodelovanju s starši in z drugimi zunanjimi deležniki: zbiranje starega papirja, 
plastičnih zamaškov, obrabljenih kartuš, baterij, plastenk,akcija Očistimo igrišče (otroci, zaposleni, 
stari starši otrok), obisk Infrastrukture na Bledu,obisk pri čebelarju – čebelarji obiščejo otroke v vrtcu 
– čebelarji podarijo drevo LIPO, ki jo z otroki posadimo,sodelovanje z občino Gorje, obisk 
predstavnice za zaščito živali s psički, Tačke Pomagačke v vrtcu. 
 

2.3.5 Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju 
Naš namen: otroke seznaniti z vsebino pojma humanost, integriteta ter znanje in modrost, jih 
ozavestiti ter v starejših skupinah po možnostih nekatere elemente uporabiti v vsakdanjem življenju 
v vrtcu.  
Cilj:  Spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti.  
Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala 
ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.  
Otrokom same besede ne povedo veliko, zato je učenje potekalo preko praktičnih izkušenj, 
predvsem se je odražalo med rutinskimi dejavnostmi. Najmlajši otroci se še ne zmorejo vživljati v 
sovrstnika, v tem obdobju je pomembno, da odrasli kljub temu izražajo, kaj občutijo v določenih 
situacijah. Čeprav otroci še ne razumejo besed, pa občutijo energije, ki se v trenutku pojavljajo. 
Kasneje občutenje, ki je zapisano v spominski matrici, povežejo z besedami. Z zavedanjem, da se na 
tak način gradijo vrednote, katerih smo se v letošnjem šolskem letu dotaknili (humanost, znanje in 
modrost ter integriteta), so bile strokovne delavke pozorne na svoje delovanje med komunikacijo z 
otroki in med seboj. Poleg tega so v starejših skupinah  izvedle posebne dejavnosti, ki so vplivanje 
na ozaveščanje posameznih vrednot. Vse vrednote so spoznavali preko slikanic, kratkih namenskih 
filmov, pogovora, aktivnosti (zbiranje plastenk za inkubator, zbiranje zamaškov za Marka, delamo 
dobra dela za domače, sovrstniku povemo nekaj lepega o njem, pobožajo, duhajo rastline, jih ne 
trgajo, otroci pripravijo zabavo za starše, so prijazni drug do drugega, igranje vlog Pri zdravniku, 
Dojenček, spoštljiv odnos do oseb, ki pridejo v skupino, otroci so se učili od gostov, ki so predstavili 
določena znanja in modrosti (mamica z dojenčkom, bodoča mamica, dedek, ki otroke seznani z 
znamenji in zgodbo o posameznih znamenjih v Gorjah ...). 
 

2.3.6 Sklad vrtca 
V letu 2017 smo namenili sredstva za nakazilo OZRK – požar pri Šuštarčku (193,16 €), nakup snežnih 
krogel (274,74 €) in prevoz otrok v Ljubljano na ogled Olimpijskega komiteja (146,00 €). 
 
Skupni izdatki so znašali 613,90 EUR.  
 
Zbiranje sredstev: 

- papirna akcija 356,32 EUR,  
- nakazilo donacij od dohodnine171,00 EUR. 

 
 
 
Skupni prihodki so bili 527,32 EUR. 
 
Stanje na računu 31. 12. 2017 znaša 718,96 EUR. 
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2.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
Prejeta sredstva v letu 2017 na programu predšolska vzgoja niso zadoščala za pokritje vseh nastalih 
stroškov v obračunskem obdobju. Del prihodkov, nakazanih za šolsko leto 2017/2018, pa je 
izkazanih na pasivnih časovnih razmejitvah. 
Naloge načrtujemo, izvajamo in na koncu ovrednotimo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti ter 
lastne in tuje izkušnje. Menimo, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi racionalno in gospodarno, 
v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva, vedno 
več. 
 

2.4.1 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, 
socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 

 
Gospodarstvo:  
Po izdanih naročilnicah in sklenjenih pogodbah smo oddali 368 evidenčnih javnih naročil. Med 
največje sodi javno naročilo po odprtem postopku za postopno dobavo živil za obdobje od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2018 v ocenjeni vrednosti 424.000 EUR.  
 
Sociala: 
Otroci in učenci vrtca oziroma šole prejemajo malico in kosilo. V šoli se morajo na kosilo posebej 
naročiti. Ob koncu šolskega leta 2016/2017 je 167 učencev imelo subvencionirano malico. 
Subvencijo kosila iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je imelo 47 učencev. 
V šolskem letu 2016/2017 smo 11 učencem delno subvencionirali ŠN iz sredstev šolskega sklada. 
 
S sodelovanjem policije smo organizirali predavanje o varnosti v cestnem prometu za prvošolce. 
Sodelovali smo tudi s CSD Radovljica pri izvajanju preventivnega programa Pravice otrok, 
odkrivajmo in preprečujmo vse vrste zlorabljanja otrok. 
 
Varstvo okolja: 
Varstvu okolja se posvečamo pri izvedbi učno-vzgojnega načrta dela šole. Varčevanje z energijo, 
vodo, skrb za zmanjševanje odpadkov so teme, ki jim iz leta v leto posvečamo večjo pozornost. V 
letu 2017 smo v šoli zbrali 30 ton starega papirja in kartona. 
 
Regionalni razvoj: 
Z RZZZ smo izvedli anketiranje o poklicnih namerah učencev 9. razreda. Starši lahko nasvete o 
poklicnem usmerjanju pridobijo tudi preko svetovalk RZZZ.   
 
Urejanje prostora: 
V letu2016/2017 smo večkrat očistili okolico šole. Poskrbeli smo tudi za ureditev dreves in 
grmičevja. V spomladanski čistilni akciji, ki smo jo izvedli v okolici šole, so sodelovali učenci in delavci 
šole. 
Ta naloga nas čaka tudi v naslednjih letih. Zunanja ureditev šole, dovozi,igrišča in zelenice so 
planirani v naslednjih letih. 
 

2.5 Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko, ter 
poročilo o investicijskih vlaganjih 
 

2.5.1 Kadri 
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OŠ Gorje si prizadeva zagotavljati učiteljem in drugim zaposlenim čim boljše materialne in 
prostorske razmere. Vedno to ni možno. Učiteljica dodatne strokovne pomoči že peto leto svoje 
delo opravlja v zasilnih razmerah v prostoru na vrhu stopnišča telovadnice. To je le začasna rešitev.  
 
Preglednica 3: Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2017 po izobrazbi 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Skupaj 
0 3 0 3 16 9 27 3 0 61 

 
Preglednica 4: Število učiteljev po nazivu na dan 31. 12. 2017 

Naziv  UČITELJI 

brez naziva  3 

mentor  7 

svetovalec 19 

svetnik 2 

skupaj učitelji  31 

 
Preglednica 5: Število vzgojiteljev  po nazivu na dan 31. 12. 2017 

Naziv  VZGOJITELJI 

pomočnik vzgojitelja 8 

vzgojitelj brez naziva   0 

vzgojitelj mentor  2 

vzgojitelj svetovalec 6 

vzgojitelj svetnik  0 

skupaj vzgojitelji  16 

 
Preglednica 6: Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2017 

Delovno mesto  število 

strokovni delavci  47 

administrativni delavci  3 

tehnični delavci  11 

skupaj vsi delavci  61 

 

2.5.2 Investicije in investicijska vlaganja 
Prostori 
OŠ Gorje si prizadeva zagotavljati zaposlenim in učencem čim boljše pogoje za delo in učenje. 
Primanjkuje nam ustreznih prostorov.  
Že vrsto let si prizadevamo za posodobitev prostorov. Izvedba programa je v starih prostorih šole 
otežena in tako tudi manj kvalitetna. Že od izgradnje telovadnice leta 2003 si prizadevamo za 
dokončanje obnove, to je druge faze adaptacije šole. Nujno bi bilo pridobiti dodatne tri učilnice nad 
telovadnico. V vrtcu je nujna ureditev garderobe, zelo majhni so prostori za pralnico, likalnico in 
prostor za sezonsko shrambo. Treba je pridobiti nove prostore za vrtec. 
 
 
Zunanja ureditev 
Pomanjkanje parkirnih prostorov je še vedno pereč problem. Obnova stopnišča do glavnega vhod 
v šolo in celotna zunanja ureditev bo v naslednjem obdobju nujno potrebna. 
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO (priloženi obrazci): 

3.1 Bilanca stanja 
3.1.1 Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 
3.1.2 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 
3.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah  

dejavnosti 
3.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu  

denarnega toka 
3.2.3 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
3.2.4 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
3.2.5 Pojasnila k izkazom 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom na podlagi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil 
za leto 2017 
 
Zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda osnovne šole so: 
Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o  osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za področje vzgoje in izobraževanja, Odlok občine o 
ustanovitvi, Zakon o računovodstvu, računovodski standardi, davčni in drugi predpisi ter druga 
spremljajoča zakonodaja. Naša osnovna dejavnost  po standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS. 
št. 69/07,34/94, in 3/95 ) je M/85.200 osnovnošolsko izobraževanje, katero od 01. 09. 2010  
dopolnjujemo tudi s predšolsko vzgojo M/85.100.   
 
1. Od Ministrstva za šolstvo in šport nismo prejeli sodil o razmejevanju prihodkov in odhodkov na 
dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Sodila smo oblikovali sami. 
Prihodki zavoda se ločeno prikazujejo za javno službo in posebej za tržno dejavnost. To razmerje 
ločevanja prihodkov iz javne službe in tržne dejavnosti v celotnih prihodkih se uporablja tudi kot 
sodilo pri delitvi odhodkov. Tako je delež prihodkov od tržne dejavnosti v celotnih prihodkih enak 
deležu odhodkov od tržne dejavnosti v celotnih odhodkih in znaša za leto 2017 1,4691%. 
 
Prihodki, ki se štejejo za izvajanje tržne dejavnosti, so predvsem prodaja blaga in storitev (malice in 
kosila za zaposlene oziroma druge odjemalce), oddajanje šolskih prostorov v uporabo ter ostale 
storitve, ki niso osnovna dejavnost šole. Vsi ostali prihodki so prihodki javne službe. 
 
2. Dolgoročnih rezervacij nimamo oblikovanih. 
 
3. V bilanci stanja izkazujemo na kontu 985 kumulativni presežek prihodkov nad odhodki  v 
skupnem znesku 27.782 EUR. Na kontu 98590 izkazujemo nerazporejeni presežek prihodkov za 
vrtec v višini 21.356 EUR. Po potrebi bodo sredstva razporejena v letu 2018. Na kontu 9859 pa za 
program šola izkazujemo  nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.426 EUR. 
Nerazporejene presežke bomo v letu 2018 porabili v dogovoru z ustanoviteljem Občino Gorje. V 
izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017 pa izkazujemo presežek 
odhodkov nad prihodki v znesku 11.574 EUR, od tega presežek prihodkov programa šola 201 EUR  
in presežek odhodkov programa vrtec 11.775 EUR. Presežek odhodkov na programu vrtec je nastal 
zaradi višjih stroškov dela, ki pa v maju 2017 niso bila vključena v nov predlog cen programov, ker 
podatki še niso bili znani (napredovanje v naziv, odprava anomalij na delovnih mestih, ki so bila 
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uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in zvišanje premij dodatnega pokojninskega 
zavarovanja). Nastali presežek odhodkov nad prihodki zato pokrivamo z nerazporejenim presežkom 
prihodkov za program vrtec iz preteklih let. 
 
Del prihodkov, nakazanih za šolsko leto 2017/2018, je izkazanih na pasivnih časovnih razmejitvah v 
višini 40.442 EUR (neporabljena sredstva za šolo v naravi, učbeniški sklad, šolski sklad, vrtčevski 
sklad, papirna akcija učencev ter sredstva ostalih projektov Göttingen, ISF Winter games Grenoble 
2018, ICG Summer games Jeruzalem 2018).  
Aktivne časovne razmejitve v višini 2.194 EUR predstavljajo nezaračunane prihodke namenjene 
pokrivanju že nastalih stroškov v letu 2017 (projekt Shema šolskega sadja, Tradicionalni slovenski 
zajtrk) , ter kratkoročno odložene stroške (vnaprej plačane naročnine, vnaprej plačane stroške za 
projekte, ki se bodo realizirali v letu 2018). 
 
4. Zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje nimamo. Na kontu 310 izkazujemo zaloge 
materiala v skladišču kuhinja-šola  in vrtec v višini 1.212 EUR. Količinske enote zalog materiala se 
začetno vrednotijo po nabavni ceni, ob prenosu materiala v porabo pa uporabljamo metodo FIFO. 
5. Kratkoročne terjatve do kupcev v skupnem znesku 32.719 EUR sestavljajo terjatve do učencev za 
šolsko prehrano in nadstandardne programe v višini 13.530 EUR, terjatve za oskrbnine v višini 
15.766 EUR, terjatve delavcev za šolsko prehrano in terjatve uporabnikov šolskih prostorov v višini 
3.423 EUR. Terjatve se v večji meri nanašajo na mesec december 2017, nekaj pa tudi še na pretekle 
mesece. Finančna disciplina na področju plačevanja šolskih in vrtčevskih obveznosti je v pretežni 
meri zadovoljiva zaradi sprotne izterjave tekočih dolgov. Neplačnik oskrbnine, višina dolga je 960 
EUR, je bil v letu 2013 predlagan v izvršbo. Terjatev še ni poplačana. V letu 2017 smo v izvršbo 
predlagali tri dolžnike in sicer enega iz šole, terjatev v višini 132 EUR in dva iz vrtca, terjatvi v skupni  
višini 925 EUR. Najemniki šolskih prostorov so večinoma redni plačniki.  
 
Kratkoročne terjatve do MIZŠ v skupnem znesku 98.285 EUR so terjatve iz naslova stroškov dela za 
mesec december 2017 v višini 92.933 EUR,  terjatve za subvencijo za šolsko prehrano za mesec 
november in december 2017 v višini 4.022 EUR, terjatve za sredstva upravičencev do brezplačnega 
vrtca za mesec december 2017 v višini 1.330 EUR. Vse terjatve bodo poravnane v januarju 2018.  
 
Kratkoročne terjatve do ustanovitelja v višini 34.246 EUR so terjatve za zahtevke za stroške dela 
računalnikarja in učiteljico dodatne strokovne pomoči  za mesec december 2017 v višini 712 EUR, 
za izdan račun za pokrivanje razlike v ceni oskrbnin za mesec december 2017 v višini 29.189 EUR in 
zahtevek za mesec december 2017 za pokrivanje stroškov redne dejavnosti zavoda v višini 4.345 
EUR.   
Terjatve bodo nakazane v januarju 2018. 
 
Kratkoročne terjatve do drugih občin v višini 5.164 EUR predstavljajo terjatve za pokrivanje razlike 
v ceni oskrbnin. Nanašajo se na meseca november in  december 2017 in bodo nakazane v januarju 
in februarju 2018.  
 
Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 24 EUR predstavljajo 
terjatev za povračilo izplačanega nadomestila udeležbe zaposlenega delavca na sodišču. Terjatev 
bo poravnana v januarju 2018. 
Ostale kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 99 EUR pa 
predstavljajo terjatev za ogrevanje knjižnice Antona Tomaža Linharta enota Gorje za mesec 
december 2017. Terjatev bo poravnana v januarju 2018. 
Druge kratkoročne terjatve v višini 1.285 EUR predstavljajo terjatve za  izplačana nadomestila plač 
invalidnine v mesecih oktober, november in december 2017, poravnana v januarju 2016.  
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6. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 47.175 EUR  se nanašajo pretežno na mesec 
december in so plačljive v letu 2018, obveznosti do zaposlenih v višini 114.204 EUR pa predstavljajo 
obračunane bruto plače, povračila stroškov v zvezi z delom za mesec december 2017, izplačane 
januarja 2018. 
 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 16.462 EUR predstavljajo obračunane prispevke za 
socialno varnost delodajalca. Nanašajo se na mesec december 2017, plačane v januarju 2018. 
 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 176 EUR in do 
posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 911 EUR se nanašajo na mesec december 2017 in 
so poravnane v januarju 2018. 
 
Na kratkoročnih obveznostih za prejete predujme v višini 415 EUR izkazujemo preplačila položnic 
za šolsko prehrano in nadstandardne programe ter oskrbnin v vrtcu.   
   
7. Vire sredstev za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev smo v letu 2017 
prejeli od ustanovitelja Občine Gorje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport , iz donacij, 
nekaj pa smo jih prispevali sami. Nabava opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je 
razvidna iz predhodne preglednice v poslovnem poročilu na strani 12 in 17, prav tako višina prejetih 
sredstev. Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva vodimo v knjigah po načelu nabavne 
vrednosti.  
 
8. Stanje denarnih sredstev na računih in kratkoročnih terjatev prostih denarnih sredstev v višini 
67.757 EUR sestavljajo sredstva, zbrana v letu 2017, ki se bodo namensko porabila za izvajanje 
programa šolskega leta 2017/2018, stanja denarnih sredstev v blagajni pa na dan 31.12.2017 ne 
izkazujemo.  
 
9. Zunaj bilančnih evidenc ne izkazujemo. 
 
10. Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev nad vrednostjo 500 EUR je 
bila obračunana v skladu z zakonodajo ( Ur. l. RS, št. 120/07 , 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 
100/15). Opredmetena osnovna sredstva pod vrednostjo 500 EUR oziroma t. i. drobni inventar z 
življenjsko dobo nad 1 letom se  100% odpiše takoj ob nabavi, enako tudi knjige šolske knjižnice.  
Oprema v vrednosti 249.740 EUR, ki je  že v celoti odpisana (NV = 0,00 EUR), se še vedno uporablja. 
Amortizacija osnovnih sredstev se je v višini 2.020 EUR pokrila v breme dolgoročnih pasivnih 
časovnih razmejitev – prejete donacije preostanek v višini 86.196 EUR pa v breme obveznosti 
sredstev prejetih v upravljanje. Amortizacija drobnega inventarja v višini 20.409 EUR pa se je 
pokrivala iz tekočih prihodkov. 
 
12. Popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, zalog materiala, denarnih sredstev, terjatev in 
obveznosti je bil opravljen v mesecu novembru, decembru 2017 ter v januarju 2018 po stanju na 
dan 31.12.2017. Inventuro so opravljali delavci na podlagi odločb o imenovanju.  
 
Popis sredstev je potekal brez posebnosti. Na podlagi usklajenih inventurnih stanj smo na predlog 
centralne inventurne komisije in potrditvijo predloga ustanovitelja  v letu 2017 odpisali osnovna 
sredstva v višini 7.030 EUR (sušilni stroj, laminator, prenosniki in projektorji), drobni inventar pa v 
višini 4.820 EUR (učila, oprema učilnic in igralnic, tiskalniki, rezalnik papirja, oprema kuhinje). 
Sredstva so se odpisala, ker so bila dotrajana, zlomljena, pokvarjena, strgana, razbita in ne 
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omogočajo več varnega pouka. Popravila projektorjev, računalnikov in sušilnega stroja bi 
predstavljala večji strošek od vrednosti le-teh.  
 
Sedanja vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na obveznostih za sredstva 
prejeta v upravljanje znaša po stanju 31. 12. 2017 1.843.044 EUR in sicer za dejavnost šole 
1.778.139 EUR in za dejavnost vrtca 64.905 EUR. Na dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah pa 
izkazujemo vrednost stroja za pomivanje, ki je bil kupljen iz odstopljenih prispevkov zaposlenih 
invalidov in vrednost gozdne hiške v višini 3.460 EUR ter vrednost stojala z reflektorji in piana Kawai 
v višini 1.836 EUR. Na dan 31. 12. 2017 na kontu oprema, ki se pridobiva izkazujemo kupljen 
premični oder v višini 4.582 EUR, ki pa še ni bil usposobljen za uporabo. 
 
13. Presežek po fiskalnem pravilu je dejanski presežek izračunan  po 77. členu Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018  (Uradni list RS, št. 80/16, v nadaljnjem besedilu 
ZIPRS1718). Izračuna se tako, da se presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane kratkoročne  
obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena financiranju izdatkov v prihodnjem 
obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitev ter za neplačane dolgoročne obveznosti. 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017 
izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.234 EUR. To je izkaz v katerem so zajeti vsi 
prejemki in izdatki v letu 2017 in ni primerljiv s podatki izkazanimi v izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov.  
 
Izračun presežka po fiskalnem pravilu:  
                                                                                                                                                                      v EUR 

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku (AOP 485) 9.234 

Neplačane kratkoročne obveznosti (podatki iz Bilance stanja AOP 034) -219.785 

Neplačane dolgoročne obveznosti (podatki iz Bilance stanja AOP 054, 055) 0 

Presežek po fiskalnem pravilu -210.551 

 
Ker je izračun presežka po fiskalnem pravilu negativen, ga na kontih skupine 985 (presežek 
prihodkov nad odhodki) ne knjižimo. 
 

4. FINANČNI PLAN ZA LETO 2018 
 

Okvirni finančni plan za leto 2018 za sredstva ustanovitelja za program osnovne šole in za program 
vrtca je bil sprejet na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, ki je bila 13. 12. 2017.  
V Uradnem listu RS št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017 je bil objavljen Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), ki v 58. člena določa pripravo finančnih 
načrtov uporabnikov proračuna.  V skladu s prejetimi izhodišči ustanovitelja  in z 8. odstavkom 58. 
člena ZIPRS1819 moramo  finančni plan pripraviti najkasneje do 23. 3. 2018.  
 
ZAKLJUČEK 
Letno poročilo Osnovne šole Gorje za leto 2017 bo obravnaval Svet šole Osnovne šole Gorje na 
seji, ki bo v torek, 27. februarja 2018. 


