
Strokovni delavci 51 46 

Administrativno računovodsk i delavci 2 3 

Tehnični delavci 10 14 

Drugi delavci 1 1 

SKUPAJ 64 64 

V skladu z zakonom o uravnoteženju javnih financ smo racionalizira li in prilagodili šolsko delo in zmanjšali 

števi lo zaposlenih za 1,5 delavca, kar se pa iz razpredelnice ne vid i, saj niso vsi delavci zaposleni 100%, prav 

tako so v razprede lnici delavci vrtca, kjer pa smo zaradi povečanja števi la odde lkov (en oddelek), v 

sorazmernem deležu povečali tudi števi lo zaposlenih. 

Tabela prikazuje število zaposlenih, vendar je glede na procent zaposlitve dejansko število manjše. 

V preteklem letu delavcem zavoda ni bilo omogočeno napredovanje ne v plačne razrede in ne v nazive. 

2.1.10.1 Investicije 

V času poletnih počitnic je poteka la energetska sanacija podružnične šole na Ptujski Gor. Ker je stavba pod 

zaščito zavoda za spomeniško varstvo, so izvajali izolacijo na notranjih površinah; sanacija še ni končana. 

Prav tako je potekala energetska sanacija na podružnični šo li Stoperce, in sicer na zunanjih površinah. Tud i 

tukaj energetska sanacija še ni dokončana . 

Prostori 

Preglednica: Prostori na šoli Majšperk 

Prostori Število enot Skupna površina v mZ 
1- -
Uči l nice 18 972 

Telovadnice 1 728 

Kabineti 15 286 

Pisarne za delavce v strokovnih službah 5 89 

Knjižnica, čitalnica 1 105 

Zbornice 1 62 

Večnamenska prostora 5 390 

Skupni prostori O O 

SKUPAJ 2639 

Preglednica: Prostori na OŠ Stoperce 

Prostori Število enot Skupna površina v mZ 

Učilnice 4 197 

Telovadnice 1 74 

Kabineti 1 11 

Pisarne za delavce v strokovnih službah O O 

Knjižnica, čita l nica 1 27 

Zbornice 1 18 

Večnamenska prostora 2 90 

Skupni prostori O O 

SKUPAJ 9 407 
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Preglednica: Prostori na OŠ Ptujska Gora 

Prostori Število enot Skupna površina v m' 

Učilnice 5 197 

Telovadnice 1 71 

Kabineti 1 9 

Pisarne za delavce v strokovnih službah O O 

Knjižnica, čitalnica 1 10 

Zbornice 1 15 

Večnamenska prostora 2 90 

Skupni prostori 1 45 

SKUPAJ 10 437 

Preglednica: Prostori v vrtcu Breg (do 1. 9. 2014) 

Prostori Število enot Skupna površina v m' 

Igralnice 3 144 

Telovadnica O O 

Kabineti 3 27 

Pisarne za delavce v strokovnih službah 1 11 

Knjižnica, čitalnica O O 

Zbornica O O 

Večnamenski prostor O O 

Skupni prostori O O 

SKUPAJ 5 178 

Prostori so prikazani za posamezno enoto. Skupaj je 3505 m2 

2.1.10.2 Nakup opreme 

V skladu s finančnim načrtom smo nabavili nekaj nove opreme in didaktičnih pripomočkov za potrebe 

sodobnega izvajanja pouka. Kupili smo nekaj orodja in pripomočkov za vzdrževalna dela. 

Posodobili smo računalniško opremo na vseh treh šolah in v vrtcu. Ker so imeli učitelji računalnike, ki so bili 

stari od 7 dO 8 let, so postali za delo z razpoložljivimi programi in e-gradivi neuporabni, zato smo morali v tem 

letu nabaviti kar precej novih prenosnikov, ki jih učitelji uporabljajo v učilnicah. Prav tako poteka zamenjava 

Leo projektorjev. 

Preglednica: Vrsta opreme 31. decembra posameznega leta 

Šolsko leto 
Vrsta opreme 

2013 
1

2014 
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Fotokopirni stroj 

LCD 2 

Prenosni računaln ik 3 12 

Računalnik 4 

Interaktivn i projektor 4 

Tiskalniki 

Videorekorder ... 

Interaktivna tabla O 

Preglednica prikazuje sta nje opreme in izkazuje, da smo leta 2014 vlagali v nabavo računalnikov, ki so nujno 

potrebni za kvalitetno, ažurno in strokovno delo. 

Preglednica: Število računalnikov po uporabnikih 

Uporabn ik i 2013 2014 

Učilnice 18 19 

Knjižnica 3 3 

Kabineti 4 4 

Strokovne službe 7 8 

Strežnik 2 2 

SKUPAJ 34 36 

2.1.10.3 Investicijsko vzdrževanje 

V skladu s pravilniki in za konskimi podlagami smo opravljali vsa manjša investicijska in vzdrževa lna dela. 

Najobsežnejše investicijska dela so bila skoraj v ce loti opravljeno na podru žnični šo li Ptujska Gora (notranja 

izo lacija, be ljenje, brušenje parketa, menjava kuhinjskega pohištva; nedokonča na je ostala še ena učilnica), 

na podružnici Stoperce - zunanja izolac ija (nedokonča na), Vrtec Breg (prenova in nadgradnja). 

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

Ne najdem nobenega vnosa v stvarno kazalo.va meseca pred koncem šolskega leta smo na pod ru žn i č ni šo li 

Ptujska Gora zd ru žili 1. in 2. razred v kombinacijo, saj za loče na oddelka ni bilo dovolj učencev . Združitev je 

bila posled ica inšpekcijskega nadzora. 

Poslovno poročilo pripravila 

POSLOVNO POROČilO VRTCA MAJŠPERK - BREG 

Poročilo in kratka predstavitev Vrtca M ajšperk - Breg 

Osnova za izde lavo Poslovnega poročila je letni delovni načrt za 

ravnateljica OŠ Majšperk 

Danica Lorber 

&~{'{,l/ 

šolsko leto 2013/14 in delna rea lizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15. 

NAZIV: OŠ Majšperk - enota VRTEC Majšperk - Breg 

SEDEŽ: Breg 6c, 2322 Majšperk 

UPRAVA: Majšperk 32b, 2322 Majšperk 
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TELEFON: + 386 2 7945181 
ELEKTRONSKA POŠTA: vrtS'-'..maJsflerk,aJguest arne~sl 

Vrtec Majšperk - Breg je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Majšperk. 

Zavod je temeljni nosilec načrtovanja, izvajanja in spremljanja vzgojno izobraževalnega dela na 
področju predšolske vzgoje v občini Majšperk. 
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 
Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka: 

• za otroke 1. starostnega obdobja (od 1. - 3. leta) in 

• za otroke 2. starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v osnovno šolo) ter v kombiniranih 
oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja. 

Izhodišča za načrtovanje so: 
- potrebe neposrednega okolja, 
- razvojne sposobnosti otrok, 
- Kurikulum za vrtce (Ur. 1. RS, št.33/99), 
- načela sodobnega, drugačnega vrtca po strategiji razvoja vzgoje in izobraževanja v XXI. stoletju. 

Vrtec Majšperk - Breg je v tem letu doživel več sprememb. Od 1.1.2014 do 31.8.2014 smo delovali 
na treh lokacijah. V vrtcu na Bregu smo imeli 3 oddelke; in sicer 2 oddelka 1. starostnega obdobja 
in 1 oddelek 2. starostnega obdobja - skupaj 47 otrok. V Majšperku smo imeli oddelek drugega 
starostnega obdobja s 24 otroki. Na Ptujski Gori smo imeli 1 kombiniran oddelek z 19 otroki. 
V oddelku v Majšperku in na Bregu smo imeli po enega integriranega otroka, ta dva obiskujeta 
vrtec še v tem šolskem letu. 

1. 9.2014 smo vse otroke združili v prostore na skupni lokaciji vrtca Majšperk - Breg; in sicer v 
obnovljen in nadgrajen objekt vrtca, Breg 6e. 

Vrtec Majšperk - Breg posluje od ponedeljka do petka vsak dan razen ob praznikih. Poslovalni čas 
smo prilagodili potrebam staršev in sicer od 5.30 do 16. ure. 

V tem času smo ponujali različne obogatitvene dejavnosti: 

• 1.1.2014 do 30.6.2014 - oddelek v Majšperku - Športko 

• 1.1.2014 do 30.6.2014 - oddelek na Ptujski Gori - plesna dejavnost 

• 1.10.2014 do 31.12.2014 - vrtec na Bregu - plesna dejavnost 
1. DNEVNI RED 

05 30 - 0800 - sprejem otrok 

0800 - 0830 - zajtrk 

0900 _1100 - aktivnosti otrok v igralnici in na prostem 

1130 _1330 - počitek, aktivni pOČitek otrok 
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1330 - 1400 - malica 

1400 - 1600 - aktivnosti otrok v igralnici in na prostem 

2. PROGRAM PREDŠOLSKE DEJAVNOSTI 

al oddelki VRTCA - 10,S-urni poslovni čas 

3 oddelek 

1 oddelek 

2 oddelek 

1.-3. leta 

3.-4. leta 

4.-6. leta 

3 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 

14 otrok 

20 otrok 

24 otrok 

Poročilo je pripravila: 

Irena Obreht, pomočn ica ravnateljice 
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Računovodsko poročilo javnega zavoda obsega: 

bilance stanja s prilogama: 
pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
pregled stanja in gibanja kapitalskih naložb 
izkaza prihodkov in odhodkov s prilogami: 
po vrstah dejavnosti 
po načelu denarnega toka 
razkritja k izkazom 

3.1.1.1 POJASNILA K IZKAZOM 

3.1.1.1.1.1.1 BILANCA STANJA 

Podatki iz bilance stanja: (v EUR) 

SREDSTVA 

A. dolgoročna sredstva 

B. denarna sredstva, terjatve in časovne razmejitve 

C. zaloge 

Skupaj (AKTIVA) 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

D. kratkoročne obveznosti in časovne razmejitve 

E. lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Skupaj viri sredstev (PASIVA) 

Obrazložitev: 

Aktiva 

3.847.468,39 

198.122,45 

6.546,07 

4.052,136,91 

216.678,78 

3.835.458,13 

4.052.136,91 

Od Občine Majšperk smo prevzeli v upravljanje osnovna sredstva za 1.368,81 € za OŠ Majšperk - 2 

prenosnika Delllnspiron. 

V letu 2014 je bila zaključena razširitev in energetska sanacija vrtca Majšperk. V sklopu projekta je bila urejena 

mansarda objekta, zamenjava energenta za ogrevanje in izolacija objekta. 

Zato se je povečala nabavna vrednost upravnih in poslovnih zgradb vrtca v višini 605.415,61 €, 

oprema kuhinje za 10.405,38 € in oprema notranjih prostorov za 29.772,80 €. Prav tako smo nabavili za 

potrebe vrtca računalnik (394,15 € in motorno žago 189,99 €) in droben inventar v vrednosti 4.089,06 €). 

Skupna vrednost prejetih sredstev v upravljanju od Občine Majšperk za VVO v letu je znašala 650.266,99 €. 

26 

· , 



" " 

Za potrebe OŠ Majšperk smo nabavili strojno in računalniško opremo in DI v znesku 10.761,70 (( 14 kom 

računalnikov in 2 projektorja, nagi avne sluša lke) iz sredstev MIKŠ. 

Nabavili smo tud i gradivo v okviru učbeniškega sklada v vrednosti 2.492,71( - nakazilo pričakujemo v leto 

2015. 

v učiteljsko knjižnico smo nabavili za 463,14( strokovne literature, v mladinsko knjižnico pa za 3.750,26( 

gradiva. 

Skupni znesek nabave 669.103,61( 

V skladu s 45. členom Zakona o računovodstvu (Ur.list 23/99 in 30/02) se drobni inventar odpiše enkratno v 

celoti ob nabavi (11.569,65 (). 

Skupni znesek poveča nja je 657.533,96(. 

V sk ladu z Pravilnikom o načinu in stopnjah odp isa neodpredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Ur.list 45/05) se pri zemljiščih amort izacija ne opravlja. Zavod pri izračunu amortizacije 

upošteva predpisane stopnje v omenjenem navodilu. Znesek amortizacije je 164.967,25 (. 

Začetni sa ldo 3.354.901,82 + 657.533,96-164.967,25 = 3.847.468,39 

Zavod vodi na ktu 110 stanje in gibanje denarnih sredstev odprt pri Upravi RS za javna plači l a . Na zadnji dan 

leta smo imeli na EZ računu 30.741,32 ( v blagajni pa 0,00 (. 

Pri Novi KBM d.d. imamo odprt gotovinski račun z ničelnim stanjem . 

Na dan 31.12.2014 znašajo celotne terjatve do kupcev kto 120 

do kupcev v državi ( uporabo prostorov) ... 
do prehrane zapos lenim 
do prehrane in prevoze ,malice otrok 
dvomljive in sporne terjatve -malice otrok 
os labitev terjatev -malice 
do oskrbnin zaračunanih staršem-oskrbnine 
dvomljive in sporne terjatve - oskrbnine 
os lab itev terjatev-oskrbnine 
do oskrbnin dod. program 
skupaj terjatve do kupcev -

1.512,68 ( 
1.756,68 ( 

14.964,67 ( 
5.447,39( 

- 5.499,67( 
14.321,03 ( 

2.036,48 ( 
- 2.036,48( 

32,22 ( 
32.535,00 ( 

V letu 2014 smo oblikovali prevrednotovalne poslovne odhodke za radi oslabitve terjatev, ki je pojasnjen v 

SRS 5.23 
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in določa, da se pripoznanje terjatve kot sredstva v knjigovodskih razvid ih in bilanci stanja odpravi, če 

družba ne obvladuje več na terjatev vezanih pogodbenih pravic. Če iz poslovne terjatve ni mogoče več 

pričakovati prilivov sredstev, jo je treba popraviti - oslabiti, odpisati iz računovodskih razvidov in 

računovodskih izkazov. Knjigovodsko se odpisi terjatev nadomestijo neposredno v breme 

prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. 

Na dan 31. 12. 2014 imamo zapadlih terjatev do kupcev: 

na kontu kupcev v državi 1.202,69 € 

na kontu kupcev do prehrane 4.081,51€ 

na kontu kupcev oskrbnin 6.689,47 € 

Na dan 31. 12. 2014 znašajo terjatve kto 14 

države (MIKŠ) 106.436,84 € 

občine ustanoviteljice 27.917,55 € 

občin neustanoviteljic 375,40 € 

skupaj 134.729,79 € 

Kratkoročne terjatve (terj. do ZZZS (ref.)) kto 17 izkazujejo 116,34 € 

Med zalogami materiala vodimo živi la v priročnih kuhinjskih skladiščih v vsaki enoti posebej. Za loge 

materiala vrednotimo po zadnjih nabavnih cenah, zaloge pa zmanjšujemo z uporabo metode drsečih 

povprečnih cen . Na zadnji dan leta znašajo zaloge živil v vseh štirih kuhinjah: 

v šoli Majšperk 1.440,99 € 

v šoli Stoperce 556,64 € 

v šoli Ptuj. Gora 305,77 € 

vrtec 808,09 € 

Zaloge kurjave znašajo na dan 31. 12. 2014 : 

Stoperce 700 I kur. olja v vrednosti 697,53 € 

Ptujska gora 800 I v vrednosti 797,18 € 
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Plin Vrtec 300 I v vrednosti 

Plin šola 2.000,001 v vrednosti 

Skupaj stanje na ktu 31-

Pasiva 

253,96 € 

1.685,91 € 

6.546,07 € 

Na kontu 21 izkazujemo obveznosti iz poslovanja do zaposlenih (decembrska plača,prehrana, prevoz) 

izplačane v januarju 2015 v znesku 131.568,79 €. 

Na kontu 22 -obveznosti do dobaviteljev: 

Na dan 31.12.2014 ima zavod 29.425,07€ obveznosti do dobaviteljev, ki pa niso zapadle. 

Na kontu 23 so izkazane kratkoročne obveznosti iz poslovanja - prispevki na plače za januar, ki j ih plača 

delodajalec v znesku 20.003,00 €. 

Na kontu 24 so izkazane kratkoročne obveznosti do upor. enotnega kontnega načrta: 

Kratkoročne obveznosti do neposr. upor. proračuna države: 1.502,05 € 
Kratkoročne obveznosti do zakl. podračuna EKN : 13,29 € 

Na kontih 29 izkazujemo pasivne časovne razmejitve (kratkoročno odloženi prihodki) v znesku: 

- rezervirana sredstva pobrana od otrok ZŠN (poraba januar 2015) 

- rezervirana sredstva LŠN (ostanek MIKŠ) 

- rezervirana sredstva -evidentiranje nadarjenih učencev (poraba do 30.6.2015) 

- rezervirana sred. likovni mater. 

- rezervirana sredstva šolskega sklada 

- rezervirana sredstva za izobraževanje 

(poraba do 30.6.2015) 

(delno za ŠN) 

( poraba v letu 2015 ) 

3.108,00 € 

38,24 € 

134,45€ 

517,97 € 

2.939,04 € 

1.600,00 € 
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- rezervirana sredstva - živila (neporabljena živila za VVO -izostanki) 

- rezervirana sredstva - regres (regres VVO izplačilo junij 2015) 

- rezervirana sredstva % VVO (izplačilo januar 2015) 

- rezervirana sredstva Zdrav. življ. Slog (poraba do 31.18.2015) 

- rezervirana sredstva zim. urice VVO (poraba do 31.6.2015) 

- rezervirana sredstva odpravnine, jubilejne VVO ( izpl. 10.2015) 

- rezervirana sredstva - didaktična učila VVO (poraba v letu 2015) 

- rezervirana sredstva LŠN - pobrano od otrok (poraba v letu 2015 

SKUAJ: 

2.000,00 € 

2.700,00 € 

2.500,00 € 

1.142,96 € 

186,73 € 

8.237,19 € 

2.500,00 € 

6.562,00 € 

34.166,58 € 

Na kontu 980 -izkazujemo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje - poslovni sklad. 

Na ta konto smo knjižili vsa povečanja in zmanjšanja osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

Kto povečanja 657.533,43 € -nabava se sestoji: 

za 10.761,70 € smo nabavili 14 kom. račun. in 2 projektorja ,nagI. slušalke-srd. MIKŠ 
za 1.368,81 € smo nabavili 2 računalnika iz sredstev Občine Majšperk za OŠ Majšperk 
za 646.177,41 € prejeta sredstva v upravljanje za sanacijo VVO Majšperk od Občine Majšperk 
za 4.089,06 DI za VVO -prejeta sredstva iz Občine Majšperk 
knjižno gradivo- učbeniški sklad 2.492,71€ 
knjižno gradivo učiteljska knjižnica 463,14€ 
knjižno gradivo mladinska knjižnica 3.750,26€ 
zmanjšanje na kontu za odpisano vrednost DI 11.569,65€ 
Zmanjšanje na ktu je 164.967,25 € to je znesek amortizacije osnovnih sredstev za leto 2014. 

Začetno stanje 3.354.901,82 + 657.533,43 -164.967,25 = 3.847.468,00 €. 

· , 

V skladu z 10. Členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.list 45/05, 138/06), smo stroške amortizacije pokrili v breme 
obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
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Izkaz prihodkov in odhodkov zajema: 

1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka s prilogo 
- izkazom prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti . 

2. Izkaz prihodkov in od hodkov po načelu denarnega toka z obvezn ima pri logama 
izkazom računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

in izkazom računa f inanciranja določenih uporabnikov. 

Obrazci so izpisani s sp letno aplikacijo, ki jo je pripravila Agencija Republike Sloven ije za javnopravne 

evidence in sto ri tve (AJPES). 

Ločeno imamo izkazano strukturo za vrtec Majšperk 

Prikaz odhodkov za vrtec Majšperk : 

materialni stroški 

stroški storitev 

stroški dela 

drugi stroški 

Prikaz prihodkov za vrtec Majšperk: 

v skupnih prihodkih znaša delež plačila staršev 

delež proračunskih sredstev - občin 

delež sofinanciranja MIZŠ drugi otrok 

delež prihodka donacij in sponzorstva 

13,61 % 

4,38 % 

80,90 % 

1,11 % 

26,61 % 

69,39 % 

3,39 % 

0,61 % 
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PRIKAZ STRUKTURE ODHODKOV IN PRIHODKOV ZA LETI 2013 IN 2014 

PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA ZA VVO MAJŠPERK 

ODHODKI 

EUR EUR 
Konto VRSTA ODHODKA 

31.12.2013 delež v % 31.12.2014 

46010 porab.pomož.+potr.mat 8.123,42 1,95% 9.917,37 

46000 porabljena živila 30.227,39 7,25% 34.787,46 

46090 uniforme in službene obleke 541,70 0,13% 398,48 

46022 elektr.energ.in kuriva 17.427,92 4,18% 11.317,12 

46050 časopisi, revije, prirOčniki 137,32 0,03% 151,03 

46060 str. pisarniškega mat. 644,35 0,15% 443,12 

46090 drugi str.mater.-de lovne obl. 719,45 0,17% 558,99 

460 skupaj stroški materiala 57.821,55 13,86% 57.573,57 

46100 s tr.s to r. te I. ctv .asds I. mo b. va rova 2.752,10 0,66% 3.180,36 

46110 stroški tekočega vzdrževanja 2.471,20 0,59% 1.666,29 

46110 s troš.stor.najemnine 979,49 0,23% 1.052,22 

46125 stroški zavarovanja 1.259,38 0,30% 1.279,70 

46129 bančni stroški 50,45 0,01% 35,52 

46130 stroški intel.stor. in kotiz. 4.612,03 1,11% 4.965,13 

46131 stroški zdrav. pregledov 0,00% 1.037,95 

46140 stroški komuna lnih storitev 3.305,90 0,79% 2.921,58 

46143 drugi prevozi in transp.str. 243,04 0,06% 784,14 

46150 potni str., dnevnice, noč itve 1.490,29 0,36% 543,92 

46190 stroški drugih storitev 1.237,59 0,30% 1.054,31 

461 skupaj stroški storitev 18.401,47 4,41% 18.521,12 

4624-5 amortizacija 1.200,00 2.645,60 

· " 

indeks 

delež v % 14/13 

2,34% 122,08 

8,22% 115,09 

0,09% 73,56 

2,68% 64,94 

0,04% 109,98 

0,10% 68,77 

0,13% 77,70 

13,61% 99,57 

0,75% 115,56 

0,39% 67,43 

0,25% 107,43 

0,30% 101,61 

0,01% 70,41 

1,17% 107,66 

0,25% 

0,69% 88,37 

0,19% 322,64 

0,13% 36,50 

0,25% 85,19 

4,38% 100,65 

0,63% 220,47 
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amortizacija 1.200,00 

46400 bruto p lače in bo lezn ine 339.326,11 

464 skupaj stroški dela 339.326,11 

46590 drugi strošk i 33,00 

46780 finančn i odhodki 35,82 

46800 drugi odhodki 300,00 

skupaj drugi odhodki in stroški 368,82 

469 prevredn.posl.od hod ki 

SKUPAJ ODHODKI 417.117,95 

Zmanjšanje porabe kuriva je rezultat nove energetsko varčne fasade. 

Povečanje odhodkov je pos led ica povišanja enega odde lka v vrtcu. 

PO SRS 5.23 oblikova li prevrednotovalne odhodke zarad i 

os labitve terjatev za 2.036,48 

0,29% 2.645,60 0,63% 220,47 

81,35% 342.238,73 80,90% 100,86 

81,35% 342.238,73 80,90% 100,86 

0,01% 33,09 0,01% 100,27 

0,01% 0,00% 0,00 

0,07% 0,00% 0,00 

0,09% 33,09 0,01% 8,97 

0,00% 2.036,48 0,48% 

100,00% 423.048,59 100,00 101,42 
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PRIHODKI 

EUR 
Konto VRSTA PRIHODKA 

31.12.2013 delež v % 

76010 oskrb.-plačilo starši 99.507,61 23,82% 

76010 plavalni tečaj - plačilo starši 340,14 0,08% 

7601 prih mal.zaposleni 4.302,90 1,03% 

760 skupaj prihodki na dom. trgu 104.150,65 24,93% 

76000010 prih . MŠŠ - drugi otrok 16.327,63 3,91% 

skupaj nakazila MŠŠ, ZZŠ, Plan. 16.327,63 3,91% 

760200 prihodki občine oskrb po odločbi 280.730,84 67,19% 

76020022 prihodki drugih občin 13.750,88 3,29% 

skupaj finančni prihodki 294.481,72 70,48% 

76300 donac-vvo-fizične osebe 200,00 0,05% 

76300 donac.vvo-pravne osebe 2.643,34 

skupaj drugi prihodki 2.843,34 0,68% 

SKUPAJ PRIHODKI 417.803,34 100,00% 

Prihodki malic zaposlenih se knjižijo na kuhinjo tržni delež. 

Prikaz odhodkov in prihodkov za celotni zavod OŠ Majšperk: 

Odhodke predstavljajo: 

- materialni stroški 

- stroški storitev 

- stroški dela 

EUR 

31.12.2014 

112.260,87 

355,00 

0,00 

112.615,87 

14.328,42 

14.328,42 

287.123,11 

6.522,57 

293.645,68 

230,00 

2.356,12 

2.586,12 

423.176,09 

13,66 % 

5,41 % 

80,11 % 

indeks 

delež v % 13/12 

26,53% 112,82 

0,08% 104,37 

0,00% 0,00 

26,61% 108,13 

3,39% 87,76 

3,39% 87,76 

67,85% 102,28 

1,54% 

69,39% 99,72 

0,05% 115,00 

0,56% 89,13 

0,61% 90,95 

100,00% 101,29 
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- amortizacija 

- finančni odhodki 

Prihodke predstavljajo: 

- v skupnih prihodkih znaša delež plačil staršev in zaposlenih 

- delež prihodkov nakazil MŠŠ 

- delež proračunskih sredstev občin 

- delež izrednih prihodkov 

0,40 % 

0,41 

12,53 % 

66,29 % 

20,66 % 

0,52 % 

PRIKAZ STRUKTURE ODHODKOV IN PRIHODKOV ZA LETI 2013 IN 2014 

PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA ZA OSNOVNO ŠOLO MAJŠPERK 

ODHODKI 

EUR EUR 
Konto VRSTA ODHODKA 

31.12.2013 delež v % 31.12.2014 delež v % 

46010 porab.pomož.+potr.mat 19.147,28 0,96% 25.001,09 1,29% 

46000 porabljena živila 138.767,40 6,96% 145.869,60 7,55% 

46022 elektr.energ.in kuriva 94.204,17 4,72% 86.615,60 4,49% 

46090 drug .st r.mat .- učila in uč.prip 6.064,84 0,30% 506,72 0,03% 

46050 časopisi, revije, priročniki 2.026,94 0,10% 1.626,00 0,08% 

46060 str.pisarniškega mat. 2.009,41 0,10% 2.368,97 0,12% 

46090 mater. str. Zimske urice 561,40 0,03% 0,00% 

46090 drugi str.mater.-delovne obl. 1.159,25 0,06% 1.833,52 0,09% 

460 skupaj stroški materia la 263 .940,69 13,23% 263.821,50 13,66% 

46100 str.s tor. tel.ctv. as ds I. mo b. va rova 9.041,39 0,45% 10.553,06 0,55% 

46110 stroški tekočega vzdrževanja 7.463,40 0,37% 8.907,07 0,46% 

46110 stroš.stor.najem nine 6.312,50 0,32% 9.245,31 0,48% 

46110 stroški invest. vzdr. 0,00% 0,00% 

46125 stroški zavarovanja 5.997,95 0,30% 6.362,81 0,33% 

indeks 

14/13 

130,57 

105,12 

91,94 

8,36 

80,22 

117,89 

0,00 

158,16 

99,95 

116,72 

119,34 

146,46 

106,08 
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46129 bančni stroški 201,80 0,01% 233,48 0,01% 

46130 stroški intel.stor. in kotiz. 12.891,57 0,65% 15.073,84 0,78% 

46140 stroški komuna lnih storitev 10.176,31 0,51% 8.990,26 0,47% 

46143 str. plav. In smuč. tečaja 3.107,50 0,16% 2.871,00 0,15% 

46143 str. letne in zimskr ŠN 20.055,56 1,01% 11.698,60 0,61% 

46143 prevozni str. in vstopnine 21.728,30 1,09% 15.666,50 0,81% 

46150 potni str., dnevnice, nočitve 7.020,35 0,35% 5.724,09 0,30% 

46190 stroški drugih storitev 8.835,67 0,44% 5.035,27 0,26% 

46160 stroš.stor.podj .pog 4.113,20 0,21% 4.187,32 0,22% 

461 skupaj stroški storitev 116.945,50 5,86% 104.548,61 5,41% 

4624-5 amortizacija 9.739,00 0,49% 7.726,00 0,40% 

462 amortizacija 9.739,00 0,49% 7.726,00 0,40% 

46400 bruto plače in boleznine 1.602.080,37 80,31% 1.546.939,94 80,11% 

skupaj stroški de la 1.602.080,37 80,31% 1.546.939,94 80,11% 

46590 drugi st roški 1.668,15 0,08% 251,11 0,01% 

4670 finančni odhodki 604,97 0,03% 83,06 0,00% 

46910 prevred.posl.odh. 0,00% 7.536,15 0,39% 

skupaj drugi odhodki in stroški 2.273,12 0,11% 7.870,32 0,41% 

SKUPAJ ODHODKI 1.994.978,68 100,00% 1.930.906,37 100,00% 

. . ... . .•. 
Drugi mater. stroski - v letu 2013 Je bli knjizen racun za nabavo delOVnih zvezkov v VISI ni 

4.788,93€. 

ŠN -2014 nižji znesek, ker v letu 2014 nismo avansirali ZŠN cirka 2.500,00€ in ker sta se dve ŠN 

pobrani v letu 2014 - realiz irali v letu 2015. 

Stroški intelektualnih storitev - v letu 2014 so zajeti stroški zdravniških preg ledov 1.399,80€. 

Po SRS 5.23 smo oblikovali prevrednotova lne odhodke zaradi oslabitve terjatev v okviru ma lic in 

oskrbnin za 7.536,15€. 

Odhodki so v letu 2014 nižj i za 3,21 % v primerjavi z letom 2013. 

115,70 

116,93 

88,34 

92,39 

58,33 

72,10 

81,54 

56,99 

101,80 

89,40 

79,33 

79,33 

96,56 

96,56 

15,05 

13,73 

346,23 

96,79 
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PRIHODKI 

Konto VRSTA PRIHODKA 

76010 prih. K,M-zapos leni 

76010 prih.prod. stor -mal.otrok 

76010 prih.od stor.malice, kos ila,zajtrk 

76010 prih . od prod.stor-zim.let. ŠN 

76010 prih. od prod .stor -tečaji tuj .jez 

76010 prih . od prod.stor -plav. teč 

76010 prih. od prod.stor - likovni 

76010 prih.oskrbnine 

76010 prih. VVO: plav.teč.,jezik.k 

76010 prih. -najemnine 

76010 prih. prevozi, vstop,eks. 

skupaj prihodki na dom . trgu 

76000001 prih. MIZŠ - OD, inter., dsp 

76000043 prih. MIZŠ - ekskurzije + sprem. 

760000 prih. M IZŠ - razni prihodki 

76000005 prih . MIZŠ - izobr.strok in drugi 

76000014 prih . MIZŠ - matriaini stroški 

76000019 prih . MIZŠ - regres .preh .otrok 

76000061 prih . MIZŠ - zdrav.pregledi 

76000039 prih . ZZŠ - Planica, zdrav živ.slog 

76000098 prih . MIZŠ - sof vrtca drugi otrok 

skupaj nakazila MIZŠ, ZZŠ, Plan . 

EUR 

31.12.2013 

20.171,79 

4.788,93 

81.452,06 

11.698,17 

270,48 

2.261,28 

1.607,00 

99.507,61 

340,14 

5.986,90 

7.626,10 

235.710,46 

1.211.986,98 

2.323,66 

15.614,41 

5.590,90 

24.663,77 

38.920,46 

807,62 

21.463,93 

16.327,63 

1.337.699,36 

EUR indeks 

delež v % 31.12.2014 delež v % 14/13 

1,02% 18.665,20 0,96% 92,53 

0,24% 0,00 0,00% 0,00 

4,12% 83.367,16 4,30% 102,35 

0,59% 10.152,68 0,52% 86,79 

0,01% 0,00 0,00% 0,00 

0,11% 2.206,56 0,11% 97,58 

0,08% 1.393,43 0,07% 86,71 

5,03% 112.260,87 5,79% 112,82 

0,02% 355,00 0,02% 104,37 

0,30% 6.279,80 0,32% 104,89 

0,39% 8.082,63 0,42% 105,99 

11,93% 242.763,33 12,53% 102,99 

61,32% 1.163.558,46 60,05% 96,00 

0,12% 2.293,00 0,12% 98,68 

0,79% 16.863,72 0,87% 108,00 

0,28% 4.143,51 0,21% 74,11 

1,25% 26.102,22 1,35% 105,83 

1,97% 41.131,00 2,12% 105,68 

0,04% 752,00 0,04% 93,11 

1,09% 15.251,29 0,79% 71,06 

0,83% 14.328,42 0,74% 87,76 

67,68% 1.284.423,62 66,29% 96,02 
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76020 prihodki drugih šol 0,00% 

76020 prihodki občine 395.964,87 20,03% 400.361,99 

76030 prihodki sofinanciranja 0,00% 

76200 prihodki od .obresti 0,00 0,00% 0,12 

76290 drugi finančni prihodki 0,00 0,00% 

skupaj finančni prihodki 395.964,87 20,03% 400.362,11 

76300 prih. don. za šolo fiz.os.+ pravne 430,00 0,02% 525,00 

76300 prih. od donacij VVO fiz.os. 200,00 0,01% 370,73 

76300 prih.don.šolski sklad 304,16 0,02% 0,00 

73000 prih.don.VVO prav.osebe 2.643,34 0,13% 2.356,12 

76310 prejete odškod. Zavarovalnice 1.946,45 0,10% 508,48 

76390 drugi prihodki razni (taksa, z 1.481,39 0,07% 6.185,67 

skupaj drugi prihodki 7.005,34 0,35% 9.946,00 

SKUPAJ PRIHODKI 1.976.380,03 100,00% 1.937.495,06 

Prihodki 2 vrstica konto 76010 so v letu 2013 - 4.788,93€ od pobiranja otrok za račun Lili 

in Bine -delovni zvezki. V letu 2014 teh delovnih zvezkov ne uporabljamo več . 

Prihodki MIZŠ za osebne dohodke, interesne DSP, manjši za 4 %. 

Prihodki za šolski sklad knjiženi na PČR v višini 2.939,04 €. 

Prihodki don. konto 76390 -nakazilo Občine Majšperk 4.800,67 € za sofin . vračila na 

MIZŠ zaradi preveč izplačanih plač za šolo Ptujska Gora. 

Presežek prihodkov 6.588,40 € nastal zaradi obračunov in izplačil 3/4 plač. nesorazmerij. 

0,00% 

20,66% 101,11 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

20,66% 101,11 

0,03% 122,09 

0,02% 185,37 

0,00% 0,00 

0,12% 89,13 

0,03% 26,12 

0,32% 417,56 

0,52% 141,98 

100,00% 98,03 

Po 17. členu Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 

moramo določeni uporabniki najprej porabiti ugotovljeni presežek za kritje presežka odhodkov nad prihodki 

iz preteklih let. V letu 2013 smo imeli izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 18.598,65€. Ko delno 

pokrijemo presežek odhodkov za 6.588,40€ se presežek odhodkov nad prihodki zniža na 12.01O,15€ ,kar 

tudi predstavlja obveznost do MIZŠ, da nastali znesek pokrije v letu 2015, saj obveznost ostaja za pokritje 

izplačila li, poračuna plač. (knjiženo na kontu 986 v bilanci stanja) 
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MIZŠ v letu 2014 nakazalo 25.210,20 € za poračun 3/4 ,stroškov pa je bilo za 18.907,65 €, nastala je razlika. 

S presežkom prihodkov moramo delno pokrivati izgubo iz preteklega 

leta 2013, ko nam MIZŠ ni nakazalo sredstev za izplačilo prvega dela 

poračuna li.> v letu 2013 , temveč v letu 2014. 

Prihodki skupaj v letu 2014 so manjši za 1,97 %. 

Pripravila: 

Ana Krajnc, računovodja 

Datum: 12.02.2014 

3 .1.1.2 IZ JA VA 

Izjavljamo, da smo pravna oseba, ki opravlja nepridobitno dejavnost in nimamo obdavčljivih prihodkov 

Ravnateljica 

Danica Lorber 

Priloge: 
})k\e~ 

Bilanca uspeha 
Izkaz prihodkov in odhodkov 
Prikaz struktur odhodkov in prihodkov za JZ OŠ Majšperk. 
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