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1. PRAVNE PODLAGE ZA NADZOR 
 
Nadzor dela poslovanja Osnovne šole Cirkulane-Zavrč, Cirkulane 57, 2282 Cirkulane 
(v nadaljevanju: zavod ali šola ali vrtec), je bila izvedena na podlagi naročila Občine 
soustanoviteljice Cirkulane, z dne 1.10.2019. 
 
Pravne podlage in usmeritve, ki urejajo nadzor in notranje revidiranje pri proračunskih 
uporabnikih so: 

– Zakon o javnih financah (71. člen);1 
– Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 

javnih financ;2 
– Usmeritve za državno notranje revidiranje.3 

V nadaljevanju poročila se uporablja termin notranja revizija, ki označuje dejanje 
nadzora po 71. členu Zakona o javnih financah. 
 
Vodja revizijske skupine je bila mag. Hermina Krajnc, preizkušeni državni notranji 
revizor, iz podjetja PREDPIS, notranja revizija in poslovne storitve, Hermina Krajnc, 
s.p., Mavčiče 125, Mavčiče. Podjetje PREDPIS je vpisano v seznam izvajalcev 
notranjega revidiranja, ki ga vodi Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna. 
Revizijske postopke sta izvajali Polona Gostan, preizkušeni računovodja javnega 
sektorja in preizkušeni državni notranji revizor ter mag. Hermina Krajnc, preizkušeni 
državni notranji revizor. 
 
 
 

2. PREDSTAVITEV ŠOLE 
 
Osnovna šola Cirkulane-Zavrč je enovit zavod sestavljen iz dveh enakovrednih delov. 
Del zavoda deluje na lokaciji Zavrč, drugi del, kjer je tudi sedež šole, na lokaciji 
Cirkulane. 
 
Na lokaciji v Zavrču in na lokaciji v Cirkulanah poteka program vzgoje in 
izobraževanja od prvega do devetega razreda osnovne šole. Na obeh lokacijah se 
izvaja tudi program predšolske vzgoje. Vrtec v Zavrču je v zgradbi šole, v Cirkulanah 
v samostojnem objektu v neposredni bližini šole. 
 
Ustanoviteljici šole sta Občina Cirkulane in Občina Zavrč. Šolo upravljata ravnateljica 
in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga štirje predstavniki 
ustanovitelja, pet predstavnikov šole in štirje predstavniki staršev. 
 
Osnovna šola je vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport z odločbo št. 608-
01-0077/2000 z dne 27.3.2003 in vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ptuju 
dne 18.6.2003 pod oznako Srg. 2002/00340.  
 

                                                           
1
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – 

ZIPRS1617 in 13/18). 
2
 Uradni list RS št. 72/02. 

3
 Ministrstvo za finance - Urad RS za nadzor proračuna, september 2017. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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Šola izvaja dejavnosti osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo prehrane za 
učence in zaposlene ter organizacijo kulturnih, športnih, naravoslovnih, tehniških in 
drugih javnih prireditev. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda 
obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na 
način in po postopku, določenem z zakonom. Vrtec izvaja vzgojno varstveno 
dejavnost predšolske vzgoje za otroke od 1. do 6. leta starosti. 
 
 
 

3. PREDMET, CILJ IN UGOTOVLJENA TVEGANJA 
 
3.1. Predmet revizije 
 
Predmet revizije je določila Občina soustanoviteljica. 
 
Predmet preveritve v zavodu je presoja pravilnosti sestave ekonomske cene za 
predšolsko vzgojo (preverja se ekonomska cena, ki se uporablja od 1.4.2019 dalje) 
ter preveritev sodil za razporejanje posrednih stroškov zavoda na posamezna 
stroškovna mesta (preverjajo se uporabljena sodila v zaključenem koledarskem letu 
2018). 
 
 
3.2. Cilji revizije 
 
Cilji notranje revizije so bili: 
a) Oceniti ali vzpostavljeni sistem poslovodenja in notranjih kontrol zavoda na 

revidiranih področjih obstaja in deluje tako, da zagotavlja:  
 pravilnost, popolnost in ažurnost poslov in stanj v poslovnih knjigah ter 

računovodskih izkazih,  
 pravilno delovanje na predpisan in nameravan način (gre za vrednotenje 

notranjih kontrol zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi, zakoni, 
usmeritvami in navodili vodstva). 

 
b) Na podlagi revizijskih ugotovitev oblikovati priporočila za izboljšanje poslovanja 

zavoda ob upoštevanju ugotovljenih pomembnejših tveganj z namenom prispevati 
k njihovemu obvladovanju. 

 
 
3.3. Ocena tveganja 
 
Za potrebe izvedbe tega revizijskega posla in v skladu z Usmeritvami za državno 
notranje revidiranje smo opredelili možna tveganja v delovanju notranjih kontrol 
revidiranega procesa, ki se določa kot rezultat objektivnih dejavnikov, ocene 
vgrajenega tveganja in ocene tveganja kontrolnega sistema.  
 
Najpomembnejša tveganja, ki lahko ogrozijo poslovanje zavoda na revidiranem 
področju, v kolikor vodstvo zavoda ne bi vzpostavilo ustreznega sistema 
obvladovanja tveganj oz. notranjih kontrol so naslednja:  

 tveganje, da kontrole pravilnosti poslovnih dogodkov in podatkov niso 
vzpostavljene oz. ne delujejo na način, ki bi zagotavljal začetno evidentiranje 
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poslovnih dogodkov, popolnost zajemanja in obdelave poslovnih dogodkov in 
podatkov ter točnost evidentiranja - stopnja tveganja srednja; 

 tveganje, da ekonomska cena programov predšolske vzgoje ni pripravljena v 
skladu s predpisi - stopnja tveganja srednja; 

 tveganje pomankljivega pretoka poslovno računovodskih podatkov kadar 
računovodske storitve izvaja zunanji servis - stopnja tveganja srednja; 

 tveganje, da sodila za razmejevanje posrednih stroškov niso ustrezna – 
stopnja tveganja srednja, 

 javni uslužbenci zavoda redno izvajajo naloge na revidiranem področju - 
stopnja tveganja nizka; 

 tveganje, da cilji zavoda niso jasno določeni - stopnja tveganja nizka; 
 

 
Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je tveganje za nastanek napak in 
pomanjkljivosti srednje visoko. 
 
 
 

4. ODGOVORNE OSEBE ZA PREDMET REVIZIJE  
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Organizira in vodi delo in 
poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo brez omejitev ter je odgovoren za 
zakonitost dela.  
 
Ravnatelj je na splošno odgovoren za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno 
izboljševanje sistema finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter za pravilnost in 
popolnost podatkov. Njegova naloga je vzpostaviti in zagotavljati kadrovske in 
materialne vire ter pogoje za učinkovito in uspešno poslovanje in delovanje notranjih 
kontrol. 
 
Odgovorna oseba v obdobju, na katerega se nanaša notranja revizija, je ravnateljica 
ga. Suzana Petek. 
 
 
 

5. POTEK REVIZIJE 
 
Notranja revizija v zavodu je bila opravljena v skladu z veljavnimi standardi 
notranjega revidiranja in kodeksom poklicne etike notranjega revizorja, ki jih 
prevzema oz. pripravlja ter izdaja Slovenski inštitut za revizijo in v skladu z 
Usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki jih je izdala za to pooblaščena 
institucija (Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna).  
 
Na podlagi predhodne preučitve predpisov, ki urejajo poslovanje na izbranih 
revidiranih področjih, je bilo revidiranje v nadaljevanju izvedeno z analiziranjem, 
izvedbo intervjujev in pregledom dokumentacije. Z odgovornimi osebami so bili 
opravljeni intervjuji. Največji del potrebnih informacij pa je bilo pridobljenih s 
pregledovanjem in vrednotenjem podatkov na podlagi dokumentacije o posameznih 
poslih. 
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Da smo lahko podprli navedena priporočila z revizijskimi dokazi, je bilo tako potrebno 
izvesti dve vrsti revizijskega preizkušanja: preizkuse skladnosti in podrobno 
preizkušanje. Preizkusi skladnosti se izvajajo z namenom zagotoviti revizijske 
dokaze, da notranje kontrole delujejo, kot je to zastavilo poslovodstvo. Postopki 
podrobnega preizkušanja pa se nanašajo na preverjanje poslovnih dogodkov v 
obdobju, z namenom potrditi pravilni odraz njihove vrednosti v računovodskih izkazih, 
kjer se presoja popolnost, točnost in resničnost. 
 
Pridobljeni so bili zadostni, primerni in ustrezni dokazi, s katerimi je bilo možno 
oceniti uspešnost vzpostavljenih notranjih kontrol in njihovo delovanje ter na podlagi 
tega tudi skladnost poslovanja zavoda s predpisi.  
 
Pri nadzoru so s posredovanjem informacij sodelovali: 

 ga. Suzana Petek - ravnateljica, 
 ga. Irena Semenič – knjigovodkinja, 
 ga. Marija Ciglar – zunanji Računovodski servis za OŠ Cirkulane - Zavrč, 

Center poslovanja d.o.o.. 
 
Seznam uporabljenih predpisov je naveden v nadaljevanju po posameznih področjih 
pregleda ali kot sklic na sprotno opombo. 
 
 
 

6. PREVERITEV VELJAVNE EKONOMSKE CENE ZA PROGRAM 
PREDŠOLSKE VZGOJE 
 

6.1. Normativna ureditev oblikovanja cen programov predšolske vzgoje  
 
Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt)4 se programi predšolske vzgoje financirajo iz:  

 javnih sredstev, 
 sredstev ustanovitelja,  
 plačil staršev ter  
 donacij in drugih virov. 

 
Način oblikovanja izračuna cene programa v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.5 
 
Iz metodologije izhaja, da se kot elementi za oblikovanje cen programov upoštevajo:  

 stroški dela: Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca in 
druge stroške dela, kot so dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres 
za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov 
prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, 
solidarnostne pomoči, sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z 
zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje. Stroškom dela se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje 
odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 

                                                           
4
 Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 

– ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17). 
5
 Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15. 
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30 delovnih dni v višini, ki je opredeljena v finančnem načrtu vrtca, na 
katerega je občina ustanoviteljica podala soglasje. 

 stroški materiala in storitev: Stroški materiala in storitev v cenah programov 
vrtcev vključujejo funkcionalne stroške objektov vrtcev (ogrevanje, elektrika, 
plin, voda, komunalne storitve, čiščenje in tekoče vzdrževanje prostorov in 
opreme, obvezni pregledi objektov in meritve naprav, zavarovanje in varovanje 
objektov in opreme) in funkcionalne stroške osnovne dejavnosti (didaktična 
sredstva in igrače, permanentno izobraževanje, obvezni zdravstveni pregledi 
in storitve varstva pri delu, hišno perilo, pisarniški material, drobni inventar).  

 stroški živil: za otroke (stroški živil za otroke zajemajo stroške, ki se nanašajo 
na načrtovano porabo živil za pripravo zajtrka, kosila in malice na otroka).  

 
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih 
vrtcem v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso 
neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe (odpravnine 
presežnim delavcem, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih 
priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, 
stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova). 
 
Stroške, ki niso elementi za izračun cene, krije ustanovitelj v skladu z zakonom, 
drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oz. v skladu s pogodbo o financiranju 
zavoda.  
 
V skladu s 3. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo so cene programov, oblikovane v skladu s tem pravilnikom, 
podlaga za izračun plačila staršev za vrtec in izračun razlike med ceno programa in 
plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna 
zagotavljati občina. Ne glede na navedeno, pa se lokalna skupnost kot ustanoviteljica 
vrtca, lahko odloči za financiranje po namenih, tako da vrtcu na podlagi njegovih 
mesečnih zahtevkov zagotavlja sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo 
posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov in so 
opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje. 
 
Normativi za oblikovanje oddelkov so določeni v ZVrt in Pravilniku o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje6 (v nadaljevanju: Pravilnik o normativih). 
Otroci so v vrtcu razporejeni v oddelke glede na starost:  

 v oddelkih I. starostnega obdobja so otroci od 1. do 3. leta starosti,  
 v oddelkih II. starostnega obdobja pa otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo.  

 
Vrtec lahko oblikuje homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V homogene 
oddelke so vključeni otroci prvega ali otroci drugega starostnega obdobja v 
starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali 
drugega starostnega obdobja, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in 
drugega starostnega obdobja. (25. člen Pravilnika o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje). 
 
V homogeni oddelek je lahko vključeno: 

 v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj devet in največ 12 otrok, 

                                                           
6
 Uradni list RS, št. 27/14. 
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 v oddelek drugega starostnega obdobja, v katerem so 3–4 letni otroci, 
najmanj 12 in največ 17 otrok, 

 v ostale oddelke drugega starostnega obdobja najmanj 17 in največ 22 
otrok. 

 
V heterogeni oddelek je lahko vključeno: 

 v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj sedem in največ deset 
otrok, 

 v oddelek drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok. 
 
V kombinirani oddelek je vključeno najmanj deset in največ 17 otrok. 
 
 
6.2. Oblikovanje oddelkov 
 
24. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje določa, 
da vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino 
ustanoviteljico. Oddelki se oblikujejo pred začetkom tekočega šolskega leta za celo 
šolsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se šteje, da sodijo v oddelek drugega 
starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj tri 
leta starosti. 
 
Občina lahko kot ustanoviteljica vrtca s sklepom določi nižji normativ števila otrok v 
posameznih oddelkih, kot je določeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku 25. 
člena tega Pravilnika. Občina, ustanoviteljica vrtca, določi tudi najmanjše število 
otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovalni čas vrtca. 
 
Občina, ustanoviteljica vrtca, lahko glede na razmere in položaj dejavnosti 
predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, določeno v 
drugem, tretjem in četrtem odstavku 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje, poveča za največ dva otroka. 
 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca7 
med drugim določa tudi minimalno povprečno kvadraturo za posamezni oddelek in 
otroka. 3. člen Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca8 daje možnost ustanovitelju, da za vrtce, 
ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine, določene v 19. členu Pravilnika o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ne bi mogli 
sprejeti vseh vpisanih otrok, sprejme sklep o manjši notranji igralni površini9. K sklepu 
si mora ustanovitelj pridobiti soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske 
vzgoje. Soglasje ministra velja za dve šolski leti. 
 

                                                           
7
 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 

126/08, 47/10, 47/13 in 74/16). 
8
 Uradni list RS, št. 20/17. 

9
 Za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ne 

bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko občina ustanoviteljica oziroma občina koncendentka sprejme sklep o manjši notranji 
igralni površini, vendar ne manjši od 3 m2 na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m2 na otroka za otroke od drugega 
do tretjega leta starosti in 1,75 m2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. K sklepu si mora pridobiti 
soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, ki velja za dve šolski leti. Odstopanje od normativa lahko traja 
najdlje do 1. septembra 2023. 
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Vrtec je v letu 2019/2020 oblikoval 4 oddelke kot izhaja iz Priloge Predloga Sklepa o 
potrditvi števila in vrst oddelkov ter zvišanja normativa otrok v zavodu OŠ Cirkulane – 
Zavrč, OE vrtec Cirkulane in cene programov10. 2. člen Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo11 določa, da vrtci 
oblikujejo cene programov za otroke v oddelkih (vrste oddelkov): 
- prvega starostnega obdobja,  
- drugega starostnega obdobja, 
- v razvojnih oddelkih ter  
-v vzgojno-varstvenih družinah. 
Vrtci lahko oblikujejo tudi ceno programa za oddelke, v katere so vključeni otroci, 
stari od tri do štiri leta oziroma ceno za kombinirani oddelek. 
 
Tabela št. 1: Skupine otrok v šolskem letu 2019/2020 v vrtcu Cirkulane 

Program predšolske vzgoje Vrsta programa Normativ 

Program 1-2 leta 1. starostno obdobje 12+2 

Program 2-3 leta 1. starostno obdobje 12+2 

Program 3-5 let 2. starostno obdobje 19+2 

Program 4-6 let 2. starostno obdobje 19+2 

 
V okviru izvedene revizije smo presojali, ali je vrtec ustrezno oblikoval oddelke 
predšolske vzgoje v šolskem letu 2019/2020 glede na določila veljavnih predpisov. 
 

Ugotovitev in priporočilo 

 
2. člen Predloga Sklepa občinskega sveta Občine Cirkulane z dne 26.9.2019, št. 
dokumenta 007-67/2019 ni pravilno določen, saj se v skladu s predpisi oblikujejo 
oddelki prvega starostnega obdobja, drugega starostnega obdobja in razvojni 
oddelki, oddelki v III. oz. IV. starostnem obdobju niso predpisani. 
 
V zvezi z oblikovanjem oddelkov v tekočem šolskem letu ugotavljamo, da vrtec ni 
zaprosil Občine soustanoviteljice za določitev: 
1. pravila o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove 

odsotnosti12 ter za 
2. podajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest, ki mora biti pripravljena v skladu s 

predpisi (ime delovnega mesta, naziv, šifra delovnega mesta, tarifni razred, delež 
zaposlitve,…). 

 
Pripomba revidiranca: 
Pravila o odsotnosti in obračunavanju so zapisana v Pogodbi o medsebojnih 
pravicah in obveznostih staršev in vrtca. 
 
Ta Pravila mora poprej določiti Občina soustanoviteljica, da jih lahko vrtec uporablja v 
pogodbi s starši. Občina Cirkulane pa z vsebino pogodbe o medsebojnih pravicah in 
obveznostih staršev in vrtca ni bila seznanjena. 

                                                           
10

 Sklep občinskega sveta Občine Cirkulane dne 26.9.2019, št. dokumenta 007-67/2019 – PREDLOG. 
11

 Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19. 
12

 17. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v 3. odstavku določa, da 

natančnejša pravila o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti (npr. razlogih, ki se štejejo za 
opravičeno odsotnost, odštevanju zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi s sklepom 
lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca. 
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21. člen ZVrt določa, da mora biti predlog letnega delovnega načrta vrtca pred 
sprejetjem v vseh delih, ki imajo finančne učinke na proračun občine ustanoviteljice, 
predvsem pa glede vrste in števila oddelkov, števila otrok v oddelku, števila 
strokovnih delavcev ter poslovnega časa, usklajen s pristojno službo občine 
ustanoviteljice.13 
 
Vodstvu vrtca predlagamo, da Občino soustanoviteljico pred začetkom šolskega leta 
zaprosi za soglasje k oblikovanju oddelkov predšolske vzgoje oz. za odločitev glede:  
1. povečanega normativa, v skladu s 6. odstavkom 25. člena Pravilnika o normativih 

za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 
2. pravila o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove 

odsotnosti14 ter za 
3. pridobitve soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, k manjši 

igralni površini (če je potrebno). 
 
 

6.3. Primerjava števila delovnih mest po Pravilniku o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje glede na potrjeno število delovnih mest v aktih vrtca ter 
dejansko zasedena delovna mesta v vrtcu 
 
V okviru izvedene revizije smo preverili normative, ki so podlaga za sistemizacijo 
delovnih mest v vrtcu glede na Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje, ter izvedli primerjavo med normativi, potrjenim številom delovnih 
mest v internih aktih vrtca ter dejansko zasedenostjo delovnih mest. Pri tem 
ugotavljamo, da Občina soustanoviteljica ni podala formalnega soglasja k 
sistemizaciji delovnih mest, saj predlagane sistemizacije v ustrezni predpisani obliki 
ni prejela, vendar pa zavod pojasnjuje, da je bila »sistemizacija« posredno potrjena v 
okviru Priloge k predlogu ekonomske cene, ki se imenuje Predlog nove cene Vrtec 
Cirkulane, z dne 27.1.2019, ki ga je pripravi zunanji računovodski servis (v 
nadaljevanju: Posredno potrjena delovna mesta). Enako naj bi veljalo pri Predlogu 
cene vrtec Cirkulane za 70 otrok, z dne 6.9.2019. 
 
Pri tem zavod opozarjamo, da v konkretnem primeru pravnega instituta »posrednega  
potrjevanja« Akta o sistemizaciji delovnih mest zakonodaja ne pozna. Občina 
Cirkulane ni dobila od vrtca v potrditev Akta o sistemizaciji, katerega priloga je 
Katalog delovnih mest, in iz katerega bi bilo razvidno, katera delovna mesta in v 
kakšnem deležu so sistemizirana za enoto vrtca Cirkulane. Namreč samo v tem delu 
Občina soustanoviteljica potrjuje Akt o sistemizaciji delovnih mest.  To kar je zavod 
posredoval ob potrditvi ekonomske cene, ni ne Akt o sistemizaciji delovnih mest, ne 
Katalog delovnih mest, pač pa nek izvleček iz sistemizacije, ki ni nikoli bila formalno 
potrjena in tudi ni pripravljena na ustrezen, s predpisi skladen način. 
 

                                                           
13

 Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki opravlja 

dejavnost predšolske vzgoje: 
- če je letni delovni načrt sprejet brez predhodne uskladitve s pristojno službo občine ustanoviteljice v vseh delih, ki imajo 
finančne učinke na proračun občine ustanoviteljice (tretji odstavek 21. člena). 
14

 17. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v 3. odstavku določa, da 

natančnejša pravila o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti (npr. razlogih, ki se štejejo za 
opravičeno odsotnost, odštevanju zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi s sklepom 
lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca. 



11 
 

Primerjavo smo izvedli na podlagi naslednje posredovane dokumentacije s strani 
zavoda in Občine Cirkulane: 

 izračuni čistilec, hišnik, kuhar,  

 plačilne liste september 2019,  

 sklepi občinskega sveta Občine Cirkulane, ki se nanašajo na predšolsko 
vzgojo v letu 2019,  

 akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda Osnovna šola Cirkulane – Zavrč in 
enot vrtca, sprejet december 2017 in april 2019, 

 soglasje k sistemizaciji delovnih mest z dne 19.12.2018 za šolsko leto 
2018/2019, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  

 število vzgojiteljic pomočnic - sočasnost,  

 tabele primerjava števila delovnih mest po Pravilniku,  

 predlog nove cene Vrtec Cirkulane, z dne 27.1.2019 in dne 6.9.2019,  

 tabela – januar 2019 povprečja plač 27.1.2019,  

 vrtec Cirkulane – podatki plače za EC 2019,  

 plačne liste posameznih zaposlenih za september 2019, 

 pogodbe o zaposlitvi (ter aneksi) za posamezne zaposlene delavce, 

 tabela Viri financiranja za zaposlene in plačni razred za zaposlene na dan 
1.11.2019, 

 seznam oddelkov in normativ po oddelkih, razlaga oktober 2019, 

 računovodski podatki iz glavne knjige za leto 2018, 

 letno poročilo za leto 2018. 
 
V tabeli št. 2 predstavljamo naziv delovnega mesta, normativ po izračunu zavoda, 
preračun oz. normativ po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje na 4 oddelke, posredno potrjena delovna mesta v dopisu vrtca z dne 
27.1.2019/6.9.2019 in dejansko zasedena delovna mesta na dan 
31.12.2018/30.9.2019 ter razliko med dejansko zasedenimi mesti in normativom po 

Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
 
Tabela št. 2 

NAZIV 
DELOVNEGA 

MESTA 

1 
Normativ po 

izračunu 
vrtca 

2 

Normativ po 
izračunu 
revizije 

 

3 

Posredno 
potrjena del. 

mesta  

4 

Dejansko 
zasedena del. 
mesta na dan 
31.12.2018/30.

9.2019
 

5 

Razlika med dejansko 
zasedenostjo in 

normativom revizije 
na dan 

31.12.2018/30.9.2019 
(4-2) 

Ravnatelj vrtca 0 0 0 0 0 

Pomočnik 

ravnatelja 
vrtca 

0,3
 

0,308
1 

0,3 0,308 0 

Svetovalni 

delavec 
0,13 0,13 0,13 0,13

 
0 

Organizator 

prehrane 
0,067 0,067 0,067 0,00 -0,067 

Organizator 

zdravstveno 
higienskega 
režima 

0,05 0,067 0,05 0,05
 

-0,016 
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Knjigovodja V
2 

Administrator V 

 

0,533 0,533
 

0,533 0,533
 

0 

Vzgojitelj 4 4 4 4 0 

Pomočnik 

vzgojitelja v 
oddelku 

4 4 4 4 0 

Kuhar, 

Kuharski pomočniki 
1,53 1,45 1,53 1,53 +0,083 

Vzdrževalec, hišnik 0,22 0,22 0,22 0,22 0 

čistilka 

šivilja, 

perica 

 

 

1 0,991 1 1 +0,01 

SKUPAJ 11,83 11,77
3 

11,83 11,77 -0,06 

OPOMBE: 
 
1. 6. člen Pravilnika o normativih med drugim določa, da v vrtcu pri šoli ravnatelj za pedagoško in 
organizacijsko vodenje oddelkov vrtca imenuje pomočnika ravnatelja. V okviru polne delovne 
obveznosti mora pomočnik ravnatelja opraviti v vrtcu z enim oddelkom 21 ur dela z otroki oziroma 28 
ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več se mu obveznost zmanjša za 1,5 ure dela z 
otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Če del obveznosti dela z otroki oziroma svetovalnega 
dela pomočnik ravnatelja opravi v šoli, mora v vrtcu opraviti najmanj 2 uri dela z otroki na teden 
oziroma toliko ur svetovalnega dela, kot jih vrtcu pripada na podlagi normativa za svetovalnega 
delavca. Ena ura dela z otroki v vrtcu pomeni 0,7 ure pouka oziroma 0,8 ure podaljšanega bivanja. 
Izračun za 4 oddelke pomeni 18,75 ure dela z otroci oz. 25 ur svetovalnega dela na teden, kar v 
deležu zaposlitve znaša 18,75/30 je 0,625 deleža na delovnem mestu vzgojitelj ter 0,375 deleža na 
delovnem mestu pomočnik ravnatelja (od tega še 0,067 deleža na delovnem mestu OZHR).  
 
2. Delovno mesto knjigovodje oziroma administratorja je v aktu o sistemizaciji uvrščeno v V. tarifni 
razred in ne v VI. kot je navedeno v Predlogu ekonomske cene. 
 
Pripomba revidiranca: 
Gre za tiskarsko napako v tabeli. Glede na plačni razred pa je imela obračunano pravilno plačo glede 
na tarifno skupino V. Plača je bila pravilno obračunana. 
 
3. Dodatnih zaposlitev iz naslova sočasnosti, daljšega delovnega časa in varstva starejših po 62. 
členu Kolektivne pogodb za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

15
 v tej tabeli nismo 

posebej izračunavali, vendar smo dodatni delež v višini 0,125 upoštevali v nadaljevanju pri simulacije 
ekonomske cene. Vrtec posebnega izračuna, kolikšen delež delovnega mesta pripada za sočasnost, 
daljši delovni čas in varstvo starejših po 62. členu kolektivne pogodbe, ni izračunal. 

 

Ugotovitev in priporočilo 

 
Iz tabele št. 2 je razvidno, da vrtcu za dejavnost predšolske vzgoje skladno s 
Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje normativih 

                                                           
15

 Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 

56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17 in 80/18. 



13 
 

pripada 11,77 zaposlenih, vrtec ima v »sistemizaciji« opredeljenih in posredno 
potrjenih 11,83 delovnih mest, dejansko pa je zasedenih 11,77 delovnih mest. 
 
Ugotavljamo, da se normativi oziroma izračunani deleži potrebnih delavcev za 
malenkost razlikujejo (primerjava med stolpcem 1 in 2), zato vodstvu vrtca 
svetujemo, da v prihodnje pripravi ustrezne preračune delovnih mest za predšolsko 
vzgojo ter Občino soustanoviteljico zaprosi za soglasje k pravilno oblikovani 
sistemizaciji delovnih mest skladno s predpisi pred začetkom tekočega šolskega leta 
upoštevajoč: 

 da je sistemizacija delovnih mest akt16, v katerem so v skladu z notranjo 
organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega 
organa, uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava, z opisom 
pogojev za zasedbo delovnih mest in nalog na posameznih delovnih mestih 
ter plačni razredi, 

 108. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja17 
določa, da se prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v javnem 
vrtcu oziroma šoli objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. 
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov za 
šolo ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima šola sedež, 
za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. 

 24. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
določa, da vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v 
soglasju z občino ustanoviteljico. Oddelki se oblikujejo pred začetkom 
tekočega šolskega leta za celo šolsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se šteje, 
da sodijo v oddelek drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca 
koledarskega leta dopolnili najmanj tri leta starosti. 

 
 
6.4. Simulacija izračuna ekonomske cene 
 
V okviru izvedene revizije smo na podlagi posredovanih izhodiščnih podatkov s strani 
zavoda – elementov za oblikovanje ekonomske cene predšolskih programov 
oblikovali simulirano ekonomsko ceno. 
 
V primeru, da posredovana dokumentacija ni bila zadostna, popolna ali pravilna, smo 
to izpostavili in slednje upoštevali kot predpostavko, ki hkrati predstavlja tudi omejitve 
pri izvedbi izračuna in tega nadzora. 
 
6.4.1. Opis obstoječe situacije 

 
V nadaljevanju so v tabeli št. 3 predstavljene ekonomske cene programov predšolske 
vzgoje v Vrtcu Cirkulane, ki se uporabljajo od 1.4.2019 dalje. V septembru 2019 so 
bile predlagane nove ekonomske cene, ki pa niso bile potrjene na občinskem svetu 
Občine Cirkulane dne 26.9.2019 
 
Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Cirkulane znašajo mesečno na otroka so 
predstavljene  tabeli št. 3. 

                                                           
16

 2. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 
17

 Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj. 
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Tabela št. 3 

Program predšolske 
vzgoje 

Cena v EUR na dan 
1.4.2019 

Cena v EUR na dan 
26.9.2019 - NEPOTRJENA 

Program 1-2 leta,  475,40 472,10 

Program 2-4 leta 389,40 493,07 

Program 3-4 leta 389,40 396,35 

Program 5-6 let 314,10 373,36 

 
V predlogu cene vrtec Cirkulane, z dne 27.1.2019/6.9.2019 so navedeni naslednji 
deleži zaposlitve (Tabela št. 4): 
»Vrtec deluje še dalje s 4 skupinami. V spodnji tabeli so prikazani zaposleni na 
podlagi predlagane sistemizacije in Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.« 
 
Tabela št. 4 

Delovno mesto Tarifna 

skupina 

Delež 

zaposlenih 

Pomočnica ravnateljice VII/1 0,300 

Vzgojiteljica VII/1 4 

Pomočnica vzgojiteljice V 4 

Svetovalni delavec VII/2 0,133 

Čistilka II 1 

Poslovno račun .delavec VI 0,533 

Kuhar IV 1,533 

Hišnik IV 0,222 

Organizator šolske hrane IV 0,067 

Organizator zdravstveno-higienskega režima v 

vrtcu 

VII/1 0,050 

 
Na podlagi predložene tabele št. 4 ugotavljamo nekatere neskladnosti in 
pomanjkljivosti glede na posredovane plačne liste september 2019 in pripadajoče 
pogodbe o zaposlitvi: 

 Računovodski delavec je v skladu s pravilnikom o sistemizaciji uvrščen v V. 
tarifni razred in ne v VI. tarifni razred. Revidiranec je povedal, da gre za 
tipkarsko napako. 

 V tabeli je navedeno delovno mesto kuhar IV, na plačni listi pa je obračunano 
delovno mesto šifra J035036 kuharski tehnik v V. tarifnem razredu in to 
slednje delovno mesto šifra J035036 sploh ni opredeljeno v aktu o 
sistemizaciji delovnih mest. Zato na tem mestu izpostavljamo tveganje 
pravilnosti zaposlovanja in tveganje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi za 
javnega uslužbenca, saj je sklenitev pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju 
pogojena s predhodno ustrezno sistemiziranim delovnim mestom. 9. člen 
ZSPJS določa: 
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»(1) Osnovna plača javnega uslužbenca je določena s plačnim razredom, v 
katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, na katerega je javni 
uslužbenec razporejen oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem. 
(2) Osnovna plača funkcionarja je določena s plačnim razredom, v katerega je 
uvrščena posamezna funkcija oziroma s plačnim razredom, ki ga je funkcionar 
pridobil z napredovanjem, če funkcionar lahko napreduje v skladu z zakonom. 
(3) V aktih o sistemizaciji delovnih mest in nazivov pri uporabnikih proračuna 
je pri določanju in obračunu plač obvezna uporaba plačnih razredov po tem 
zakonu.« 

 Organizator prehrane mora biti uvrščen v VII. tarifni razred in ne v IV. tarifni 
razred. Revidiranec je pojasnil, da gre za tiskarsko napako, organizator šolske 
prehrane ima VII. stopnjo izobrazbe (ustrezna izobrazba.) 

 Posredovane pogodbe o zaposlitvi nimajo sledljivosti oziroma zgodovine 
napredovanja. Iz pogodb o zaposlitvi je mogoče razbrati le datum prve 
zaposlitve, delovno mesto, plačni razred, naslednji dokument pa se že nanaša 
na Dogovor o spremembah glede uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne 
razrede z dne 8.12.2018 in Aneks št. 12 h KPJS, ki vsebuje višje uvrstitve 
delovnih mest v plačne razrede (npr. za konkretno delavko: plačni razred ob 
zaposlitvi je 34, naslednji dokument pa napredovanje iz 37 PR v 39 PR, ali pa 
je (v drugem primeru) naveden plačni razred v letu 2018 – 32 PR, nato pa s 
1.11.2019 – 36 PR – v tem primeru je ravnateljica pojasnila, da je šlo za 
premestitev delavca iz enega na drugo delovno mesto). Zato na tem mestu 
izpostavljamo tveganje pravilnosti zaposlovanja delavcev, tveganje pravilnosti 
uvrščanja delavcev v plačne razrede in tveganje pravilnega napredovanja 
javnih uslužbencev, saj posredovane pogodbe o zaposlitvi delavcev nimajo 
sledljivosti in nismo mogli preveriti pravilnost uvrstitve v plačni razred za 
delavce na konkretnem primeru. 
 

Na podlagi posredovanih podatkov v tabeli št. 5 predstavljamo naša pojasnila 
ter predlog nove ekonomske cene. 
 
Tabela št. 5: Stroški dela v predlogu ekonomske cene – deleži zaposlitve na podlagi 
posredovanih plačnih list september 2019 
 

ŠIFRA 
ZAPOSLENEGA 

% zaposlitve v 
ekonomski 

ceni - predlog 
revizorja 

% zaposlitve 
dejansko po 
plačni listi 

Predlagano 
Delovno mesto 

Plačni 
razred 31.12. 

2018 
Višji plačni razred 

1.1.2019 

Višji plačni 
razred 

1.11.2019 

              

T1. šifra 104 99% 100% čistilka in perica 14 15 15 

T2. šifra 074 13% 5% 

OZHR VII/1 in 
organizator 
prehrane 38 39 40 

šifra 076 22% 22% hišnik 18 19 19 

T3 šifra 204 53,30% 

26,6 % 
občina+53,3 

%občina +20,1 
% trg knjigovodja V 21 22 22 

T4 šifra 022 - to DM 
J035036 kuharski 
tehnik ni 
sistemizirano 53,30% 100,00% kuhar IV 26 27 27 

T5 šifra 021 - PR na 
plačni listi nepravilen 100% 53% 

kuharski 
pomočnik II 26 23 23 

T6 šifra 050  0%, samo svetovalni 30 31 36 
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13,30% D020 delavec 

šifra 035 100% 100% 
pomočnica 
vzgojitelja 31 32 32 

šifra 081 100% 100% 
pomočnica 
vzgojitelja 25 26 26 

šifra 036 100% 100% 
pomočnica 
vzgojitelja 30 31 31 

šifra 315 50% 50% 
pomočnica 
vzgojitelja 23 24 24 

T7 prosto DM za 
sočasnost, daljši 
delovni čas in 62. 
člen KP 12,5 

fiksni znesek 
271,93 EUR na 

mesec 
pomočnica 
vzgojitelja / / / 

šifra 316 50% 50% 
pomočnik 
vzgojitelja 22 22 22 

T8 šifra 74  93 % 

30 % 
pomočnica 
ravnateljice 
vrtec,15 % 

šola, 50 
%vzgojitelj in 

5% OZHR 

pomočnica 
ravnateljice vrtec 

30,8% in 
vzgojitelj 62,5 % 38 39 40 

T9 šifra 315 50% 50% vzgojitelj 31 31 32 

šifra 093 100% 100% 
vzgojiteljica 
svetovalec 36 38 40 

T10 šifra 065 100% 100% 
vzgojiteljica 
svetovalec 37 39 41 

šifra 061 100% 100% 
vzgojiteljica 

mentor 37 39 39 

šifra 049 100% 100% 
vzgojiteljica 

mentor 36 38 38 

LEGENDA: Z rdečo barvo so označeni plačni razredi, kjer smo ugotovili razhajanja. 

 

Pojasnila 

 
T1. šifra 104 – skladno s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje pripada za delovno mesto čistilec in perica 0,991 delovnega 
mesta. 
T2. šifra 074 - delovno mesto OZHR VII/1 in organizator prehrane OP VII/1 – delež 
zaposlitve je 13% po izračunu 4/60 plus 4/60 (v vrtcu s 60 oddelki se sistemizira eno 
delovno mesto organizatorja prehrana in eno delovno mesto organizatorja 
zdravstveno-higienskega režima – 10. člen). Delež za OZHR je vključen v delovno 
mesto, delež za OP pa se izvaja kot povečan obseg dela. 
T3. šifra 204 – skupaj 53,3 % knjigovodja V in administrator V. Po Pravilniku o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje pripada šoli, ki ima vrtec, in 
ima skladno z normativi za osnovnošolsko dejavnost že sistemizirano eno delovno 
mesto računovodje in eno delovno mesto poslovnega sekretarja, se za prvih 15 
oddelkov vrtca sistemizira eno delovno mesto knjigovodje in eno delovno mesto 
administratorja. Če je število oddelkov manjše, se sistemizirata obe delovni mesti v 
ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 posameznega delovnega mesta. Za 
vsakih dodatnih 16 oddelkov vrtec sistemizira še dodatno delovno mesto knjigovodje 
ali administratorja. Delovno mesto knjigovodje oziroma administratorja je uvrščeno 
najmanj v V. tarifni razred. 
T4. šifra 022 – na plačni listi zavoda je obračunana plača za šifro J035036 kuharski 
tehnik V, ki sploh ni predvideno v aktu o sistemizaciji delovnih mest zavoda, kar ni 
skladno s predpisi. 
T5. šifra 021- obračunan je 27. plačni razred, čeprav ima delovno mesto kuharski 
pomočnik II šifra J032008 maksimalni plačni razred z napredovanji le 23, kar ni 
skladno s predpisi.  
T6. šifra 050 – svetovalni delavec – delo se opravlja v obliki povečanega obsega del. 
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T7. prosto delovno mesto. Zavod je pojasnil, da je skladno z dogovorom z vodstvom 
Občine predvidel fiksni znesek kot dodatek k ekonomski ceni. Pri tem dodajamo, da 
nam zavod pisnega dogovora ni predložil, prav tako je Občina Cirkulane pojasnila, da 
takšnega dogovora nimajo v svojih evidencah. 
T8. šifra 74 – Vrtec je predvidel 0,30 deleža za pomočnico ravnateljice v ekonomski 
ceni. Skladno s pravilnikom o normativih izračun za 4 oddelke pomeni 18,75 ure dela 
z otroci oz. 25 ur svetovalnega dela na teden, kar v deležu zaposlitve znaša 18,75/30 
in je to enako 0,625 deleža na delovnem mestu vzgojitelj ter 0,375 deleža na 
delovnem mestu pomočnik ravnatelja (od tega še 0,067 deleža na delovnem mestu 
OZHR). 
T9. šifra 315 - Vrtec je v ceni predvidel končni 31. plačni razred za delavca na tem 
delovnem mestu, po naših izračunih bo delavec na tem delovnem mestu na dan 
1.11.2019 imel 32. plačni razred. 
T10 šifra 065 - Vrtec je v ceni predvidel končni 42. plačni razred za delavca na tem 
delovnem mestu, po naših izračunih bo delavec na tem delovnem mestu na dan 
1.11.2019 imel 41 plačni razred, 42 plačni razred pa bo dosegel šele s 1.9.2020. 
 
 
6.4.2. Simulacija ekonomske cene 

 
Normativno število delovnih mest in zaposlitev, na podlagi katerih je bila narejena 
simulacija – predlog ekonomske cene: 
 
Tabela št. 6 

Delovno mesto 
% zaposlitve v ekonomski 
ceni – izračun revizor 

čistilka in perica 99% 

organizator prehrane 6,67% 

hišnik 22% 

knjigovodja V 53,30% 

kuhar IV 45% 

kuharski pomočnik II  100% 

svetovalna delavka  13,30% 

pomočnica vzgojitelja 100% 

pomočnica vzgojitelja 100% 

pomočnica vzgojitelja 100% 

pomočnica vzgojitelja 100% 

Pomočnica ravnateljice 

30,8 % pomočnik ravnatelja in 
62,5% vzgojiteljica in 6,67% 

OZHR 

Vzgojiteljica svetovalec 50 % 

vzgojiteljica svetovalec 100% 
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vzgojiteljica mentor 100% 

vzgojiteljica mentor 100% 

 

Pojasnila 

 
I. Število otrok, vrste oddelkov na podlagi podatkov za šolsko leto 2019/2020, in 

sicer za prvo starostno obdobje je normativ za homogeno skupino 12+2 za 2 
oddelka, za drugo starostno obdobje je normativ 19+2 za heterogeno skupino, 
skupaj je normativ 70 otrok.  

II. Materialni stroški so izračunani na predpostavki realizacije iz leta 2017, ki znaša 
35.565 EUR, povečani za inflacijo (5,2%)18, ob upoštevanju izkustvene cene za 
materialne stroške pri drugih vrtcih pri šoli in so ocenjeni v višini 44,46 EUR na 
otroka na mesec. 

III. Za živila smo upoštevali mesečni znesek 34 EUR na podlagi predloženih 
podatkov s strani vrtca ter kontrole zneskov na kontu 460000 – živila za kuhinjo. 

IV. V simulaciji ekonomske cene so že vključena napredovanja in višje uvrstitve 
plačnih razredov s 1.11.2019. 

V. Dodatno število zaposlenih za zagotavljanje sočasnosti in daljšega delovnega 
časa od 9 ur ter varstvo starejših po 62. členu KP smo upoštevali v deležu 
zaposlitve nad 4 vzgojiteljice to je 0,125 deleža.  

VI. Strošek za nadomeščanje strokovnega kadra do 30 dni ni predviden19 v simulaciji 
ekonomske cene. Tega podatka nima tudi vrtec, saj je doslej nadomeščanja v 
primeru odsotnosti zagotavljal z obstoječo delovno silo in zato dodatni strošek 
dela oziroma storitve ni nastal.  

VII. V predloženem izračunu ekonomske cene s strani zavoda je bila premija 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 
upoštevana v nepravilnem absolutnem znesku glede na Sklep o uskladitvi 
minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence, Uradni list RS št.82/2018. 

VIII. Omejitve pri simulaciji - predlogu ekonomske cene: ne razpolagamo z zadostnimi 
in popolnimi podatki kar se tiče uvrstitve javnih uslužbencev v plačne razrede. Kot 
smo že navedli, menimo da obstaja tveganje pravilnosti uvrščanja delavcev v 
plačne razrede in tveganje pravilnega napredovanja javnih uslužbencev, saj 
posredovane pogodbe o zaposlitvi delavcev nimajo sledljivosti in nismo mogli 
preveriti pravilnost uvrstitve v plačni razred za delavce na konkretnem primeru. 
 
Prav tako nismo presojali materialnih stroškov zavoda z vidika smotrne porabe, 
upoštevana so bila obstoječa sodila za razmejitev stroškov na šolski in predšolski 
del in bi bila, v primeru uporabe spremenjenih sodil, simulacija ekonomske cene 
drugačna. Prav tako bi bilo potrebno še enkrat preveriti dejansko zaposlitev 
delavcev glede na vire financiranja, upravičenost in pravilnost prejemanja delovne 
uspešnosti za povečan obseg dela20 pri posameznih delavcih in skladnost 

                                                           
18

 Vir: SURS za obdobje od 1.1.2017 do 30.9.2019 
19

 Lahko pa se ga vključi v delež 12,5 %, ki je naveden pod točko V. 
20

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08): 3. 

člen: 
»Del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se zagotavlja: 
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sistemizacije vrtca s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje. 
 

IX. Omejitve pri simulaciji - predlogu ekonomske cene: Netransparentna in 
neobičajna knjiženja, ki so prikazana v tabeli št. 7 
 
Tabela št. 7     v EUR 

 

Opombe Konto Vsota od Breme Vsota od Dobro 

V 3  460 20261,68 0 

  461 -1450,8 0 

  462 42968,21 42968,21 

  464 -13832,58 0 

  468 0,38 0 

  490 0 337939,93 

  760 0 300,05 

  763 0 178,47 

  790 330191,78 0 

 
Iz poslovnih knjig niso razvidne transparentne/evidentne knjižbe npr. na 
stroškovno mesto 3 - Vrtec Cirkulane je v glavni knjigi evidentiran pod V3  
evidentiranih 7.748 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Ob preveritvi višine 
prihodkov na V3 pa ugotovimo, da je prihodkov skupno evidentiranih le 478 EUR 
in odhodkov pa le 4.978 EUR. Protiknjižbe ob koncu leta na kontu 490 (prenos 
odhodkov) so na V3 v višini 337.939 EUR in na kontu 790 (prenos prihodkov) je 
evidentiranih 330.191 EUR. Seštevek prihodkov pa bi moral sicer ustrezati 
znesku na kontu 790 in seštevek odhodkov znesku na kontu 490.  V glavni knjigi, 
ki smo jo prejeli (izvoz v Excel) je mnogo neobičajnih knjižb in preknjiževanj iz 
enega stroškovnega mesta na drugega, med drugim tudi preknjižbe iz konta 
prodaja malic zaposlenim, ki spada pod tržno dejavnost na prihodke javne službe. 

 
 

Tabela št. 8: Simulacija – predlog ekonomske cene 

Strošek dela 
strokovni 
delavci 

Strošek dela 
režija 

Materialni 
stroški 

Živila Program Simulacija 
ekonomske 
cene v EUR 

321,07 91,05 44,46 34,00 

1. starostno 
obdobje 490,59 

321,07 91,05 44,46 34,00 1. starostno 490,59 

                                                                                                                                                                                     
1. za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena iz prihrankov 
sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali 
nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna; 
2  za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena iz sredstev, ki 
jih je zagotovil financer projekta, za izvajanje posebnega projekta, ki ga je s svojim aktom določila Vlada Republike Slovenije. 
4. člen 
(1) Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te 
uredbe lahko znaša za javnega uslužbenca največ 20 odstotkov osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače 
za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del 
plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 50 odstotkov njegove osnovne plače. 
(2) Direktorjem iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 
128/06, 37/07, 95/07 in 112/07) se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz 1. in 2. 
točke prvega odstavka 2. člena te uredbe največ v višini 10 odstotkov njihove osnovne plače.« 
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obdobje 

214,05 91,05 44,46 34,00 

2. starostno 
obdobje 383,57 

214,05 91,05 44,46 34,00 

2. starostno 
obdobje 383,57 

 
 

Priporočilo za oblikovanje ekonomske cene 

 
Vodstvu zavoda  predlagamo, da v prihodnje oblikuje ekonomsko ceno v skladu z 
Zakonom o vrtcih, Pravilnikom o normativih in Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter jo v taki obliki in 
strukturi posreduje Občini soustanoviteljici v sprejem.  
 
Vodstvo zavoda mora zagotoviti, da se vzpostavijo pravilne, popolne in ustrezne 
notranje kontrole za planiranje, spremljanje, vodenje in realizacijo stroškov, kjer je 
nujno sodelovanje in poznavanje področnih predpisov vseh, ki so vključeni v proces. 
Računovodski podatki in računovodske informacije morajo pravilno izražati poslovne 
procese in stanja ter biti predstavljeni vsem uporabnikom brez kakršnihkoli 
vsebinskih razlik in pomenskih sprememb.  
 
Vodstvo zavoda naj pri usklajevanju cen programov postopa skladno z 19. členom 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo, ki določa naslednje: 
»Uskladitev cen po elementih, ki jih določa ta metodologija, se opravi enkrat letno, 
glede na letne rasti elementov.  
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko vrtec ali pristojni upravni organ 
lokalne skupnosti ustanoviteljice predlaga uskladitev cene, če se v vmesnem obdobju 
bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene.« 
 
Stroški dietne prehrane niso vključeni v ekonomsko ceno. 11. člen Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, določa, 
da se dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami21, ki je vključen v redni 
oddelek vrtca, določijo na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški 
dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za 
pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom 
otrok. Dodatne stroške v celoti krije občina zavezanka za plačilo razlike med ceno 
programa na otroka in plačilom staršev. 
 
Vrtec mora voditi posebej prihodke in odhodke za dejavnost predšolske vzgoje na 
ločenem stroškovnem nosilcu, tako da lahko letno izračunava presežek prihodkov oz. 
presežek odhodkov. Drugi in tretji odstavek 28. a člena Zakona o vrtcih določata, da 
se presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno 
službo, upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov. O razporeditvi presežka 
prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po 
zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica. 
 

                                                           
21

 S 1.1.2019 se je začel uporabljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list 

RS, št. 41/17). 
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6.5. Sodila za razmejitev posrednih stroškov 
 
Stroški se na stroškovne nosilce lahko prerazdeljujejo neposredno ali posredno. 
Neposredno se prerazdeljujejo stroški (t. i. neposredni stroški), ki se lahko 
neposredno vežejo na določen stroškovni nosilec ali stroškovno mesto (npr. 
proizvod, storitev, dejavnost). Posredno pa se prerazdeljujejo stroški (t. i. posredni 
stroški), katerih ni možno pripisati neposredno določenemu stroškovnemu nosilcu ali 
stroškovnemu mestu, temveč je potrebno za prerazdelitev uporabiti sodilo.  
 
Ravnateljica je dne 1.9.2018 sprejela Pravilnik o razporejanju stroškov po stroškovnih 
mestih (v nadaljevanju Pravilnik o razporejanju), ki je bil pripravljen s pomočjo 
zunanjega računovodskega servisa. V končni določbi tega Pravilnika je navedeno 
naslednje: Ta pravilnik stopi v veljavo po tem ko ga potrdi Svet zavoda. Uporabljati se 
prične s šolskim letom 2018/2019, velja do preklica oziroma novega predloga.  
 
Svet zavoda je Pravilnik o razporejanju potrdil na 1. seji sveta zavoda Osnovne šole 
Cirkulane – Zavrč v šolskem letu 2018/2019 dne 27.9.2018. 
 
Zavod nam ni predložil internega akta, ki naj bi veljal pred tem. Po pojasnilu naj bi tak 
akt obstajal.  
 
Pravilnik o razporejanju »določa pravila in postopke ter sodila za razporejanje 
stroškov po stroškovnih mestih (SM).« 
 
»Zavod s spremljanjem stroškov po SM zagotavlja informacije o poslovanju po 
dejavnostih glede na vire financiranja, ki služijo poslovodstvu, ustanoviteljem in svetu 
zavoda pri odločanju o finančnem načrtu, o cenah storitev in pri poročanju o 
realizaciji programov, ki se izvajajo v okviru zavoda. Stroške in prihodke spremlja na 
naslednjih stroškovnih mestih:  
SM 1 = šola Cirkulane; 
SM 2 = šola Zavrč; 
SM 3 = vrtec Cirkulane; 
SM 4 = vrtec Zavrč; 
SM 5 = kuhinja Cirkulane; 
SM 6 = kuhinja Zavrč; 
SM 9 = projekt ZŽS (zdrav življenjski slog); 
SM 11 = projekt shema šolskega sadja Cirkulane; 
SM 13 = IKT oprema Cirkulane; 
SM 22 = projekt shema šolskega sadja Zavrč; 
SM 23 = IKT oprema Zavrč;  
SM 30 = tržna dejavnost – malice zaposlenih.« 

 
»Zavod obračunava odhodke v posameznem obdobju na podlagi stroškov, ki 
nastajajo ob izvajanju programov in se ob začetnem pripoznanju razčlenjujejo po 
izvirnih vrstah stroškov na:  
Stroške materiala (stroški osnovnega in pomožnega materiala, živil, energije, 
materiala za čiščenje in vzdrževanje, pisarniškega materiala, strokovne literature in 
ostale stroške materiala, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dejavnosti). 
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Stroške storitev (stroški v zvezi z opravljanjem dejavnosti, najemnine, stroški 
vzdrževanja in čiščenja, komunalne in prevozne storitve, intelektualne storitve, stroški 
storitev fizičnih oseb, reprezentance in ostali stroški). 
Stroške dela (le-ti obsegajo vse stroške, ki nastajajo v zvezi z zaposlenimi: od plač in 
nadomestil plač do prispevkov in davkov, dodatnih zavarovanj zaposlenih in povračil 
stroškov ter prejemkov zaposlenih). 
Stroške amortizacije« 
 
»Zavod bo za razporejanje posrednih stroškov po SM uporabljal naslednja sodila : 

 število otrok (voda in smeti – Osnovna šola Zavrč in Vrtec Zavrč, pošta, 
računalniške storitve, tisk položnic, plačilni promet, Lopolis…), stroški vode in 
smeti za Osnovno šolo Cirkulane in Vrtec Cirkulane so direktni, 

 delež ugotovljen na podlagi površine prostorov, ki se uporabljajo za 
izvajanje dejavnosti (ogrevanje in elektrika za Osnovno šolo in Vrtec Zavrč), 

 delež zaposlitve glede na vir financiranja (potrjene sistemizacije), 
 delež prihodkov (struktura prihodkov javne službe in tržne dejavnosti).« 

 
»Direktni stroški se pripoznavajo na SM v katerem so nastali, na podlagi izvirnih in 
izvedenih knjigovodskih listin. Predhodno opravljeno kontrolo količine in kvalitete 
zaračunanega blaga oz. storitev, opravi odgovorna oseba za določeno področje dela: 

 kuhinja – odgovorna oseba za naročila in nabave, 
 knjižnica – odgovorna oseba za naročila in nabavo knjižnega gradiva, 
 vzdrževanje – odgovorna oseba hišnik za naročila in nabavo drobnega 

materiala za vzdrževanje.«   
 
»SM na katero se nanašajo stroški določi likvidator - ravnatelj v postopku likvidacije 
knjigovodskih listin.  
Posredni stroški se po SM pripoznavajo na podlagi razdelilnika stroškov (odslej sodil) 
določenih v tem internem aktu, po predhodni likvidaciji knjigovodskih listin.« 
 
»Možnost razporejanja posameznih vrst stroškov, sodila za razporejanje in 
stroškovna mesta na katera se razporejajo posamezne vrste stroškov je določena v 
tabeli v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.«  
 
Tabela št. 9: Sodila iz priloge 1 Pravilnika o razporejanju: 
 
PODATKI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Število otrok:  

Zap. št. Stroškovno mesto Število otrok % 

1 Šola Cirkulane 176 48,22 

2 Šola Zavrč 102 27,95 

3 Vrtec Cirkulane 64 17,53 

4 Vrtec Zavrč  23 6,30 

5 Skupaj (5=1+2+3+4) 365 100,00 

    

Površina prostorov – podlaga je delež površin prostorov posameznih SM: 
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Zap. št. Stroškovno mesto m2 % 

1 Šola Zavrč 2.068 92,40 

2 Vrtec Zavrč  170 7,60 

3 Skupaj (3=1+2) 2238 100,00 

 
 

Ugotovitve in priporočila – tržna dejavnost zavoda 

 
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola 
Cirkulane – Zavrč22 so kot tržna dejavnost navedene storitve menze in oddajanje 
lastnih nepremičnin. 
Planirane tržne dejavnosti (in opisa le-te) pa nismo zasledili v finančnem načrtu 
zavoda in  tudi ne v letnem poročilu za leto 2018. Zavod bi moral razkriti tudi sodila 
za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter na dejavnost 
prodaje blaga in storitev na trgu kot to določa druga alineja 26. člena Pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava.23  
 
Priporočamo, da zavod pri pripravi letnega računovodskega poročila upošteva 
navedeni člen ter da že v finančnem načrtu planira tržno dejavnost glede na prihodke 
in odhodke. 
 

Ugotovitve in priporočila – kalkulacija tržne cene 

 
Pod tržno dejavnost po pojasnilu zavoda spadajo le prodaja malic za zaposlene po 
ceni 1 EUR, ki se poračuna v obliki odtegljaja pri plači zaposlenega. Šola kalkulacije 
za to ceno nima, kar ni ustrezno. Priporočamo, da zavod pripravi ustrezne kalkulacije 
cen za stroškovne nosilce (proizvode/storitve) na tržni dejavnosti.  
 
Napotke za oblikovanje cene tržne dejavnosti lahko najdemo tudi v Pravilih skrbnega 
računovodenja (2016)24 - STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH PSR 3.13.  
 
Sestavine kalkulacije lastne cene stroškovnega nosilca pri nizni (serijski) oziroma 
posamični dejavnosti po naročilu so: 
a) neposredni stroški materiala; 
b) neposredni stroški dela; 
c) drugi neposredni stroški; 
č) posredni proizvajalni stroški v ožjem pomenu (stroški ustvarjanja učinkov); 
d) posredni stroški nakupovanja; 
e) posredni stroški prodajanja; 
f) posredni stroški splošnih dejavnosti; 
g) posredni finančni stroški; 
h) neposredni stroški prodaje. 

                                                           
22

 Uradni list RS, št. 42/02, 14/03, 96/04, 91/08, 51/10 in 24/2012. 
23

 Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16. 
24

 http://www.si-revizija.si/sites/default/files/standardi/psr-2016.pdf 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
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Stroški amortizacije so zajeti med posredne stroške posamezne namenske 
(funkcionalne) skupine ali pa med druge neposredne stroške. Pri trgovinski 
dejavnosti se s sestavino a) razume nabavna vrednost trgovskega blaga, sestavine 
od b) do h) pa se lahko združijo v stroške trgovanja. 
 
V kolikor kalkulacije cen tržne dejavnosti ni, menimo, da bi ob pravilni kalkulaciji 
prodajnih cen na tržni dejavnosti, šola lahko izkazovala večji presežek prihodkov na 
tržnem delu, ali pa bi se izkazalo, da šola zaradi morebitnega dviga cen na tržno 
raven zaradi upada prodaje teh proizvodov in storitev ne bi bila več tržno zanimiva in 
bi zato izkazala celo presežek odhodkov na tržni dejavnosti, kar pa z vidika 
zakonodaje na področju javnih financ ni dopustno. Torej, v kolikor kalkulacije cen 
tržne dejavnosti ni, obstaja tveganje, da dejansko izkazovanje presežka prihodkov na 
tržni dejavnosti ne izkazuje resničnega in poštenega stanja na področju poslovanja 
tržne dejavnosti. 
 

Ugotovitve in priporočila – sodilo za prerazdelitev posrednih stroškov na tržni 
del dejavnosti zavoda 

 
Zavod je v Pravilniku o razporejanju za razmejitev posrednih stroškov na tržno 
dejavnost za sodilo opredelil »delež prihodkov (struktura prihodkov javne službe in 
tržne dejavnosti)«. Menimo, da sodilo ni ustrezno pojasnjeno. Po pojasnilu je sodilo 
za razmejevanje splošnih stroškov na tržno dejavnost, delež tržnih prihodkov v vseh 
prihodkih zavoda. Tako sodilo je dopustno in skladno z zakonodajo, še posebej, če 
gre za minimalni delež tržne dejavnosti v celotni dejavnosti (kot velja tudi za ta 
zavod),  priporočamo pa, da se v Pravilniku o razporejanju opredelitev tega sodila 
ustrezno popravi oz. dopolni. Stroški tržne dejavnosti se morajo pri izračunavanje 
ekonomske cene vrtca odšteti od stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javne službe. 
 
V tabeli št. 10. izkazujemo podatke, ki jih je zavod predstavil v letnem poročilu (Izkaz 
prihodkov in odhodku po vrstah dejavnosti od 1.1.2018 do 31.12.2018). 

 
Tabela št. 10          v EUR 

ODHODKI 

SKUPIN
A 
KONTOV 
460, 461 

SKUPINA 
KONTOV 
464 
(plače) 

SKUPINA 
KONTOV 
462 

SKUPIN
A 
KONTOV 
465 

SKUPIN
A 
KONTOV 
467 

SKUPIN
A 
KONTOV 
468 SKUPAJ 

javna služba 367.860 1.675.269 6.902 6.489 94 1 2.056.615 

tržna dejavnosti 1.626 7.403 30   29   9.088 

SKUPAJ: 369.486 1.682.672 6.932 6.489 123 1 2.065.703 

Odstotek stroška 
glede na odstotek 
prihodka 0,44 0,44 0,43 0 23,58  0,44 

 
Zavod je na tržni dejavnosti izkazal 0,45% prihodkov od vseh prihodkov. Stroške pa 
je prerazdelil v različnih odstotkih, kar je razvidno iz tabele št. 9 (v rdečem tisku).  
 
Glede na to, da zavod kalkulacije tržne cen malic zaposlenih nima, nima ustrezne 
podlage, da bi kot vir financiranja plač iz tržne dejavnosti npr. določil 30% plače 
knjigovodje ter 50% pomočnika kuharja, kot je razvidno iz predložene evidence o 
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zasedenosti delovnih mest J skupine v enoti osnovne šole Cirkulane25. Zavod je, 
kljub opredeljenemu viru financiranja plače iz tržne dejavnosti, strošek plače v Izkazu 
prihodkov in odhodku po vrstah dejavnosti od 1.1.2018 do 31.12.2018 prerazdelil s 
sodilom za posredne stroške (delež prihodkov tržne dejavnosti v vseh prihodkih - 
torej 0,44%). Poleg tega ima sodilo za plače zavod že opredeljeno, kar ugotavljamo v 
naslednji ugotovitvi. 
 
Predlagamo da zavod pripravi ustrezno kalkulacijo tržne cene in stroške prerazdeli 
na tržno dejavnost na podlagi izračunane kalkulacije. 
 
Zavod je pojasnil, da na področju tržne dejavnosti nimajo zaposlenega nobenega 
delavca. V tržni dejavnosti je zajeta cena hrane in drugi materialni stroški. 
 
Glede na gornje pojasnilo zavoda, priporočamo, da potem stroška plač ne bi smel 
prerazporediti na tržno dejavnost. Navedeno pa je sicer neustrezno, kajti kalkulacija 
tržne cene mora v konkretnem primeru vsebovati tudi stroške dela, sicer to pomeni, 
da strošek dela bremeni javno službo. 
 

Ugotovitve in priporočila – sodilo za prerazdelitev posrednih stroškov plač na 
stroškovna mesta 

 
Zavod je v Pravilniku o razporejanju sodilo za razmejitev posrednih stroškov plač kot 
sodilo zapisal »delež zaposlitve glede na vir financiranja (potrjene sistemizacije)«. 
Ugotavljamo, da termin »potrjena sistemizacija« ni ustrezen, kajti s tem pojmom ni 
dovolj natančno opredeljeno kaj se smatra pod potrjeno sistemizacijo. Zavod je 
pojasnil, da to pomeni potrjeno sistemizacijo delovnih mest od MIZŠ ter posredovani 
predlog sistemiziranih delovnih mest občinama ustanoviteljicama v prilogi za sprejem 
ekonomske cene vrtca kot smo pojasnilu v poglavju 6.3.. Naj poudarimo, da v teh 
dokumentih ni navedenega delovnega mesta, ki ga financira Občina Zavrč, npr. 
učitelja računalništva OŠ in tudi ne deležev delovnih mest, ki se financirajo iz 
prihodkov iz prodaje kosil (tako tržna kot javna služba). Zato priporočamo, da zavod 
na ravni vseh pet enot (OŠ in vrtec Cirkulane ter OŠ in vrtec Zavrč, zunanji viri) 
pripravi enoten skupni dokument, v katerem bodo zajeta vsa potrjena delovna mesta 
po virih financiranja in predlagamo, da zavod na podlagi skupnega dokumenta 
pripravi tudi evidenco o zasedenosti delovnih mest v zavodu kot celoti.  
 
Drugi odstavek 21. člena Zakona o javnih uslužbencih26 tudi določa, da vsak državni 
organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava vodi evidenco o dejanski 
zasedenosti delovnih mest; državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba 
javnega prava na področju javnega sektorja, kjer je vzpostavljen sistem nazivov, vodi 
tudi evidenco o strukturi javnih uslužbencev po nazivih. 
 
Zavod v Pravilniku o razporejanju ni opredelil na katera stroškovna mesta bo 
prerazdelil stroške plač. Iz knjiženj v glavni knjigi in pojasnil pa ugotavljamo, da so 
bile plače knjižene na stroškovna mesta od 1 do 4, del plač pa na stroškovni mesti 5 
in 6. Po pojasnilu se na stroškovni mesti 5 in 6 med letom evidentirajo stroški plač, ki 
se financirajo iz zunanjih virov – prehrane otrok v šoli – javna služba – in se na koncu 

                                                           
25

 Iz poslovnih knjig zavoda je razvidno, da naj bi se iz vira tržna dejavnost financirala še druga delovna mesta. 
26

 (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF). 
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leta prerazdelijo na stroškovni mesti 1 in 2.27 Iz glavne knjige je razvidno, da je zavod 
na stroškovni mest SM5 in SM6 evidentiral za 20.827,11 EUR stroška plač. Zavod 
smo zaprosili za podrobnejše podatke v zvezi z obračunom plač in iz posredovanih 
tabel 2. bruto 1-12-2018, KAD 11/18 (pomnoženo z 12 mesecev), kilometrina 1-
12/18, mesečna vozovnica 1-12/18 in hrana 1-12/18 smo izračunali strošek dela na 
SM5 in SM6 v višini le 13.172,14 EUR. Naknadno nam je bila posredovana dodatna 
dokumentacija - mesečni obračuni plač v Excelu po SM za leto 2018, iz katerega je 
bilo spet potrebno ročno izračunati zneske na SM5 in SM6 – po naših izračunih 
seštevek znaša 20.649,45 EUR kar ni enako znesku 20.827,11 EUR. Po pojasnilu so 
bile prvotne Excel tabele poslane napačno. Ugotavljamo, da zavod analitičnih in 
sintetičnih evidenc med seboj nima ustrezno usklajenih, zato obstaja tveganje, da 
stanja v poslovnih knjigah niso izkazana v ustrezni višini. 
 
Sicer pa menimo, da stroška plač zavod ne more opredeljevati kot posreden strošek 
po viru financiranja, kajti preko vira financiranja lahko zavod neposredno prerazdeli 
plače na ustrezna stroškovna mesta. 
 

Ugotovitve in priporočila – sodilo za prerazdelitev posrednih materialnih 
stroškov preko sodila »število otrok« 

 
Pri preveritvi prejetih računov za materialne stroške za mesec november 2018 
ugotavljamo, da je zavod mestoma posredne stroške prerazdelil glede na naslednje 
odstotke (kot je navedeno v Pravilniku o razporejanju): 
 

Zap. št. Stroškovno mesto Število otrok % 

1 Šola Cirkulane 176 48,22 

2 Šola Zavrč 102 27,95 

3 Vrtec Cirkulane 64 17,53 

4 Vrtec Zavrč 23 6,30 

 
Vendar pa so se odstotki mestoma razlikovali od nekaj decimalnih številk do 3%. 
Zavod nam je pojasnil, da ne uporablja sodila po odstotku temveč po številu otrok. 
Kljub temu menimo, da to ne bi smelo bistveno vplivati na spremembo odstotka. 
Pri prejetem računu za programsko opremo (10758-sept. 11/2018) smo ugotovili, da 
je strošek prerazdeljen enakomerno: 25% na vsako stroškovno mesto od 1 do 4. Po 
pojasnilu zato, ker je tako navedeno že na samem prejetem računu. Menimo, da to ni 
ustrezno, kajti tudi za ta posreden strošek bi moralo veljati enako sodilo kot je 
opredeljeno v Pravilniku o razporejanju. Priporočamo, da zavod dosledno upošteva 
določila Pravilnika o razporejanju. 
 

Ugotovitve in priporočila – prerazdelitev stroškov nabave živil 

 
V Pravilniku o razporejanju je navedeno da se direktni stroški pripoznajo na 
stroškovno mesto na katerem so nastali na podlagi izvirnih in izvedenih knjigovodskih 
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 SM 1 = šola Cirkulane; 
SM 2 = šola Zavrč; 
SM 3 = vrtec Cirkulane; 
SM 4 = vrtec Zavrč; 
SM 5 = kuhinja Cirkulane. 
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listin (kar velja tudi za nabavo v kuhinji). Zavod nam je pojasnil, da nabavo živil 
evidentirajo na zalogo direktno na stroškovna mesta od 1 do 4 kot je to že navedeno 
na samem prejetem računu. Preverili smo nabave živil za OŠ in vrtec Cirkulane za 
mesec november in december 2018 in ugotovili, da je na prejetih računih že 
dejansko navedeno ali se nanašajo na OŠ ali vrtec. Vendar, glede na dejstvo, da 
imata OŠ in vrtec Cirkulane (kot tudi OŠ in vrtec Zavrč) eno skupno kuhinjo in da se v 
njej kuhajo enaki obroki za otroke v šoli kot v vrtcu (kar izhaja tudi iz vpogleda na 
spletne strani zavoda), bi moral zavod za porabo živil in prenos v stroške ravno tako 
uporabiti sodila za prerazdeljevanje posrednih stroškov, kajti menimo, da stroškov 
živil za skupna kosila ni možno prerazdeliti na stroške neposredno. Priporočamo, da 
zavod pripravi ustrezna sodila za prerazdeljevanje živil na posamezna stroškovna 
mesta zavoda. 
 
 

 

7. POVZETEK POROČILA 
 
7.1. Stopnja tveganja za ugotovitve 
 
Revidirano področje ter stopnjo tveganja ugotovljenih neskladnosti predstavljamo v 
tabeli št. 11. 
 

Tabela št. 11 

Št. Področje preveritve Stopnja tveganja  
Sklic na 

poglavje v 
poročilu 

1.  
Oblikovanje oddelkov Nizka stopnja tveganja 6.2. 

2.  

Primerjava števila delovnih mest 
po Pravilniku o normativih za 
opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje glede na 
sistemizirana, dejansko 
zasedena delovna mesta v vrtcu 
in glede na »posredno podano 
soglasje« Občine 

Srednja stopnja tveganja 6.3. 

3.  
Izračun ekonomske cene in 
financiranje predšolske vzgoje s 
strani Občine 

Visoka stopnja tveganja 6.4. 

4.  Sodila za razmejitev posrednih 
stroškov 

Visoka stopnja tveganja 6.5. 

 
V skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje so dana priporočila označena 
s stopnjo tveganja, pri čemer pomeni: 

 Visoka stopnja tveganja – resna nepravilnost, ki zahteva takojšnjo pozornost 
poslovodstva. V primeru, da ne bodo sprejete nikakršne aktivnosti, bo z veliko 
verjetnostjo prišlo do: plačila globe odgovorne osebe zavoda, dodatnih 
stroškov zaradi postopkov na sodišču. 
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 Srednja stopnja tveganja – nepravilnosti, ki zahteva pozornost poslovodstva, 
takoj ko bo to mogoče. V primeru, da ne bo sprejeta nikakršna aktivnost 
poslovodstva, bo verjetno prišlo do sistemskih nepravilnosti v delovnih 
postopkih.  

 Nizka stopnja tveganja – izvedba priporočila zaželena, ni pa nujna. 
 
 
 

8. ZAKLJUČEK 
 
Na podlagi ugotovitev smo vodstvu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda podali 
priporočila, z realizacijo katerih je mogoče izboljšati poslovanje, s poudarkom na 
vzpostavitvi primernega sistema poslovodenja in notranjih kontrol, ki bo zagotavljal 
poslovanje zavoda v skladu s predpisi.  
 
Skladno z 17. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ mora proračunski uporabnik v roku, ki ni daljši od 90 
dni, sprejeti program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti pri 
delovanju notranjih kontrol. 
 
 
Mavčiče, 9.12.2019     Pripravili: 

  
       Polona Gostan 
       Preizkušeni državni notranji revizor 
 

        
 
 

 
 
 
 
 

mag. Hermina Krajnc, direktorica 
Preizkušeni državni notranji revizor 


