
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VIZIJA OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA 
 

Strpno in dosledno gradimo spoštljive odnose med vsemi in za vse. Tako 

razvijamo temeljne vrednote ter kakovostno znanje kot popotnico za 

življenje. 
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UVOD 

Poslovno poročilo ima zakonsko podlago v 99. členu Zakona o javnih financah (uradni list RS, št. 11/11  

uradno prečiščeno besedilo, (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12) in 21. členu Zakona o računovodstvu in 

se ga pripravi v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 62. člena Zakona o javnih financah. 

 

Zakonska podlaga za sestavljanje letnega poročila zavoda je: 

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

prava,  

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

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

ter drugi podzakonski predpisi in interni akti zavoda. 

 

I. POSLOVNO POROČILO 

1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

1.1 Poročilo ravnatelja 

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je javni vzgojno-izobraževalni zavod in je bil ustanovljen ter deluje na 

osnovi Odloka o ustanovitvi, sprejetega na seji Sveta Občine Sevnica, dne 26. 3. 1997 (objavljen v Uradnem 

listu 18. 4. 1997, uradno prečiščeno besedilo v UL RS št. 46, 26. 6. 2015). 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je bil ustanovljen za izvajanje javno 

veljavnega izobraževalnega programa, ki je bil sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom. 

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izvajanju osnovnošolske vzgoje v šolskem okolišu Občine 

Sevnica. 

V poslovnem letu 2018 smo izvajali: 

- devetletno dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, 

- pripravo šolske prehrane za učence in zaposlene, 

- organizacijo tekmovanj, kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, 

- vzorne nastope, primere inovativnih pristopov učenja in poučevanja za predstavnike ZRSŠ. 

 

Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

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.  

Šola ima tudi podružnični šoli in sicer: 

POŠ Loka pri Zidanem Mostu, ki jo vodi vodja podružnice Karmen Škapin, prof.  

POŠ Studenec, ki jo vodi vodja podružnice Andreja Janc, prof. 

 

  



      

 

 

4 

 

 

Ustanoviteljica Občina Sevnica: 

- skrbi za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov in zunanjih površin, 

- financira zaposlitev kadra v kuhinji za pripravo toplih malic in kosil na centralni šoli in obeh 

podružnicah, 

- financira vse oblike varstva vozačev na centralni šoli in obeh podružnicah, 

- financira stroške prevoza in prijavnin učencev na področnih in državnih tekmovanjih v znanju in 

športu, 

- je sofinancirala izvedbo letne šole v naravi,  

- prispevala sredstva za novoletno obdaritev otrok za filmske predstave, družabne igre, lutkovne 

predstave, didaktični material, športni rekviziti, knjige).  

 

ORGANIZACIJSKI DEL in POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA 

 

Ustanoviteljica Občina Sevnica zagotavlja sredstva skladno s Pogodbo o sofinanciranje dejavnosti v letu 

2018 št. 600-0018/2017, ki zajema sredstva za: 

- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške (72.212,66 

€ in 69.000,00 €), 

- sredstva za dodatne dejavnosti šole: varstvo vozačev, sofinanciranje delavk v kuhinji za pripravo 

tople malice in kosil za učence (7.800,00 € in 29.604,09 €), 

- sofinanciranje šole v naravi (92 € na učenca 5. razreda), 

- financiranje izvedbe dveh podjetniških krožkov (2.440,00 €), 

- financiranje prevozov učencev v šolo in iz nje, 

- financiranje udeležbe otrok na športnih tekmovanjih in tekmovanjih znanja na področnih 

tekmovanjih in tekmovanjih na ravni države (prevoz in prijavnine-po zahtevkih).  

 
V šolskem letu 2017/2018 smo imeli 33 oddelkov, s soglasjem MIZŠ in Pravilnikom o normativih in 

standardih se je podaljšano bivanje izvajalo v  desetih skupinah na centralni šoli, ena na podružnici 

Studenec in ena in pol skupina na podružnici v Loki pri Zidanem Mostu.  

Šola je izvajala obvezni, razširjeni in nadstandardni program po predmetniku devetletne osnovne šole in 

Učnih načrtih za OŠ. V šolskem letu 2017/2018 je potekal pouk po šolskem koledarju MIZŠ in LDN, bilo je 

realiziranih 189 dni pouka, za devetošolce pa 184 dni pouka.   

Potekal je pouk prvega tujega jezika kot neobveznega predmeta za učence 1. razreda, pouk  prvega 

tujega jezika kot obveznega predmeta se je izvajal dvakrat tedensko v 2. in 3. razredu.  

V 7., 8. in 9. razredu smo izvajali 25 obveznih izbirnih  predmetov (IP)  in 3 neobvezne izbirne predmete 

(NIP) v 4. in 5. razredu (šport, tehnika, računalništvo), v 7. razredu NIP nemščina. Na POŠ Studenec se je 

izvajal NIP umetnost, na POŠ Loka pa NIP tehnika.  

Interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk so potekali po končanih rednih urah pouka, nekaj tudi 

pred poukom (ne pred 7.30), saj je bil prevoz za učence zagotovljen s strani staršev. Ure svetovanja 

strokovnih delavcev učencem pa so se izvajale v dogovoru s posameznimi učenci in starši. Na šoli imamo 

tudi dve uri na dan namenjenih za učenje in opravljanje domačih nalog.  

Šola je ponudila 36 različnih interesnih dejavnosti na centralni šoli, ki so se izvajale v 76 skupinah, 12 na 

POŠ Loka in 12 na POŠ Studenec.  

Izvedli smo organizacijo 22 tekmovanj v znanju iz različnih predmetnih področij in bili organizatorji 

državnega tekmovanja v rokometu, kjer so naši učenci osvojili naslov državnih prvakov v rokometu.  
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Na malico se je prijavilo 678 učencev, zajtrk v jutranjem varstvu  je povprečno mesečno prejemalo 6 

učencev na dan, povprečno število kosil mesečno na dan je bilo 320, na kosila je bilo prijavljenih 380 

učencev. V podaljšanem bivanju je malicalo mesečno povprečno 21 učencev na dan, za 24 učencev smo 

kuhali dietno malico oz. kosilo (skupaj s POŠ Loka in POŠ Studenec). Tako se je povečalo število kosil za 25  

število dietnih obrokov za 4.  

Prvi avtobusi odpeljejo ob 12. 30 oz. 13. 20 (po 5. oz. 6. šolski uri), drugi avtobusi odpeljejo ob 14.20,  

15.10 in 15. 45 (po 7. oz. 8. šolski uri).  

Vozačev je bilo 333. V šolo so prihajali z avtobusi in s kombiji.  

Leto 2017/2018 Odstotek 

Vozači centralna šola 282 46% 

POŠ Loka 24 67% 

POŠ Studenec 27 87% 

 

Šola je izvajala tudi dodaten program: 

- jutranje varstvo od 2. do 9. razreda - letno 175 ur  
- izvajanje varstva v 3. triletju kot pomoč pri  domačih nalogah ali učenju vsak dan 6. in 7. šolsko 

uro - letno 350 ur  
- šolo v naravi in dneve v CŠOD (2. razred, 4. razred, 5. razred - poletna, 6. razred, 7. razred - zimska 

(izveden tudi obvezni del programa) 
- varstvo vozačev 
- ekskurzije 
- podjetniški krožek 

 

Te dejavnosti financirajo: MIZŠ, ustanoviteljica Občina Sevnica in starši.  

 

Za učence s posebnimi potrebami smo pridobili kader preko dveh razpisov:  

- Prijavili smo se na razpis Zavoda za zaposlovanje za program Delovni preizkus. Zaposlili smo 
univerzitetno diplomirano primerjalno in splošno jezikoslovko profesorico, ki je bila spremljevalka 
gibalno oviranih otrok.   

- Na podlagi pogodbe s Centrom za sluh in govor Maribor enkrat tedensko prihaja na šolo 
psihologinja za učenca s posebnimi potrebami. Izvaja tudi strokovno podporo učiteljem za delo z 
učenci.  

 

Da bi izboljšali materialne pogoje za šport in gibanje smo začeli z aktivnostmi zbiranja finančnih sredstev 

za ureditev trim steze in igral v naravoslovni učilnici in steze za tek na 60 metrov. V ta namen je bil izveden 

dobrodelni tek Atletskega kluba Sevnica v sodelovanju s poslancem Tomažem Liscem, na vloge pa so se 

odzvali še Sava avto, NLB in Občina Sevnica, Krajevna skupnost Sevnica (3.863,00 €)  
 

100,00 € Armat Projekt d.o.o.                           150,00 € Rotary klub Čatež 

1099,00 € Donacija s srečanja ravnateljev  

259,05 € šola za ravnatelje 

500,00 € donacija Gen-i 
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Tudi v šolskem letu 2017/18 in 2018/2019 smo delovali skladno z vizijo in s prednostnimi nalogami 

naše šole.  
- Na področju športnih dosežkov in spodbujanja športnega udejstvovanja (organizacija tekmovanja) 

smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli srebrno priznanje za najbolj 
športno osnovno šolo v RS za šolsko leto 2017/2018. 

- Poleg skrbi za kakovostno učenje in poučevanje smo razširili dejavnost na vzgojnem področju, 
predvsem za zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja delovanja šole v smislu preprečevanja 
vseh oblik nasilja in drugih negativnih pojavov med učenci. Postavljene so VARNE TOČKE in ob 
zaznanem medvrstniškem nasilju delujemo po PROTOKOLU.   

- Izvedli smo posnetek stanja na šoli glede na močna in šibka področja šole. Anketo so izpolnjevali 
vsi učenci v oddelkih, starši na roditeljskih sestankih in na svetu staršev, zaposleni na konferenci. 
Na novo smo določili prednostna področja šole in jih po posameznih področjih strateško 
načrtovali v Razvojnem načrtu OŠ Sava Kladnika Sevnica 2018-2023. Dokument je šel v razpravo 
na Svet staršev, Skupnost učencev šole, Učiteljski zbor. Sprejel in potrdil ga je Svet zavoda 
septembra 2018.  

- Posodobili smo Pravila šolskega reda - Protokol o domačih nalogah. V postopku priprave in 
obravnave so bili vključeni vsi deležniki, učitelji, učenci in starši.  

- Prizadevali smo si doseči odzivnost in sodelovanje tistih staršev, katerih otroci imajo težave s 
sprejemanjem avtoritete in druga vedenjska odstopanja v smislu podpore staršem in vključevanju 
v preventivne dejavnosti (Sočutno starševstvo – Zavod zaupanje). Ugotavljamo, da je sodelovanje 
staršev v veliki večini s šolo dobro. 

- Uvajali smo spremembe, ki izhajajo iz učnih načrtov-uvajanje sodobnih učnih metod in oblik ter 
novih pristopov formativnega spremljanja.  

- Izvedli smo številne aktivnosti za spodbujanje domovinske vzgoje – s proslavami in prireditvami 
smo obeležili državne praznike in spominske dneve. 

- Spodbujali smo dobrodelnost in prostovoljstvo z organizacijo različnih dobrodelnih in 
humanitarnih akcij (Pozdrav pomladi, Novoletna tržnica, Veterinarska postaja Sevnica-zbiranje 
hrane za zavržene živali, Karitas-Podari zvezek).  

- Ves čas smo skrbeli za profesionalno in osebno rast zaposlenih z različnimi izobraževanji.  
- Ravnateljica je organizirala srečanje za učence na temo vzornikov in sprejemanja ter spoštovanja 

različnosti s talentirano mlado pevko, vizažistko, modelom, dijakinjo Zdravstvene šole Celje Gajo 
Prestor.  

- Izdelali smo zbornik Vzgoja za vrednote, kjer je v sliki in besedi prikazana vzgoja učencev za 
vrednote in razvijanje pozitivne razredne klime v oddelku.  

Pri delu v šolskem letu 2017/18 in 2018/2019 so nas vodile naslednje prednostne naloge: 

- Nadaljevali smo z razvijanjem skupne prednostne naloge s strani učencev, staršev in zaposlenih in 
to je razvijanje občutka odgovornosti za delo in vedenje naših učencev. 

- V vseh oddelkih na šoli smo nadaljevali delo in izvajali dogovorjene dejavnosti z namenom 
izboljšanja dveh zastavljenih ciljev na učnem in vzgojnem področju: 

 RAZVIJATI BRALNO PISMENOST (učno področje) IN  
 IZBOLJŠATI ODNOSE V RAZREDNI SKUPNOSTI Z MERITVIJO RAZREDNE KLIME (vzgojno 

področje). 

Rezultati so predstavljeni v Samoevalvacijskem poročilu in v zborniku Vzgoja za vrednote.  

Učno področje 

- Prednost smo dajali znanju branja in pisanja, ki vodi do bralne oz. funkcionalne pismenosti, kar je 
osnova za vsa druga znanja. 
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- Učence naučiti učiti se z različnimi učnimi strategijami. 

- Razvijali smo medsebojno spoštovanje vseh udeležencev v VI procesu.  

- Razvijali smo odgovornost za redno opravljanje domačih nalog, redno pregledovali uspešnost le-
teh, sprotno beležili opravljene domače naloge učencev v evidenco, ki nam jo nudi e-Asistent in 
sproti obveščali starše na pogovornih in govorilnih urah. 

- Od učencev smo pričakovali sprotno učenje, ki ga sproti preverjamo  s pregledom nalog, 
obnovitvijo snovi in čitljivostjo zapisov. 

- Spodbujali smo učenčeva močna področja in interese ter preko njih krepili tudi šibka področja. 

Vzgojno področje 

- Razvijali smo komunikacijske sposobnosti, ki so pogoj za uspešno reševanje konfliktov, problemov, 
kvalitetno razpravljanje in omogočajo strpen in spoštljiv odnos za medsebojno solidarnost in 
pomoč. 

- Razvijali smo občutek odgovornosti za delo in vedenje. 

- Pri učencih smo spodbujali medsebojno pomoč in solidarnost (pohvala, spodbuda, postavitev 
izzivov). 

- Razvijali zdrav način življenja z raznovrstno zdravo prehrano, gibanjem in trajnostnim načinom 
življenja.  

- Razvijali smo čustveno inteligenco pri učencih in krepitev socialnih veščin. 

- Sistematično smo učili učence strategij učenja in razvijali delovne ter učne navade. 

Z namenom za boljše delo, organiziranost  in spremljanje lastnega napredka učencev smo timsko 

oblikovali BELEŽKO, katero so  na prvi šolski dan prejeli vsi učenci.  

  
 

Z namenom spremljave in izboljšanja razredne klime in razvijanja vrednot šole smo izdali zbornik vseh 

vzgojnih dejavnosti za vse oddelke šole. V teh dejavnostih se izvaja preventivno delo z oddelkom za 

preprečevanje nasilja. 
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VIDNEJŠI DOSEŽKI UČENCEV IN MENTORJEV 

 

Naši učenci so danes, 5. 4. 2018, na finalu državnega 
prvenstva v rokometu za starejše dečke osvojili prvo 

mesto in postali DRŽAVNI PRVAKI  
 
Premagali so dve izjemni ekipi, OŠ Boštanj in OŠ 
Danila Lokarja Ajdovščina ter zasluženo slavili zmago.  
Vsem igralcem in mentorju Igorju Povšetu iskreno 
čestitamo in se veselimo z njimi. Fantje, ponosni smo 
na vas in izjemno veseli, da smo del velike športne 
zgodbe, ki jo piše naša šola. 

ŽE DRUGO LETO OSVOJENI NASLOV DRŽAVNIH 
PRVAKOV V KROSU 

V četrtek, 19. 4. se je 18 učencev naše šole udeležilo 
ekipnega državnega prvenstvu v krosu, ki ga je vnovič 
gostil Maribor. 

 

 

 

ZMAGOVITO NA TEKU TROJK 

V soboto , 5. 5. so se naše učenke v okviru 62. Pohoda 
ob žici udeležile TEKA TROJK za osnovne šole.  Našo 
šolo so zastopale tri  dekliške ekipe. 

TRIKRATNI PRVAKI V MINI ROKOMETU 
 
V soboto, 24. 3. 2018, je v Športni dvorani v Radečah 
potekal 7. Zajčkov turnir v mini rokometu, ki so  se 
ga udeležili učenke in učenci letnikov 2007 in 2008 
naše šole. Pred polno dvorano so pokazali odlično igro 
in iz tekme v tekmo premagovali svoje nasprotnike. 
Kako dobri so bili, pove podatek, da so kar petkrat 
premagali najboljšo ekipo v državi – Celje Pivovarna 
Laško in tako osvojili vsa tri prva mesta 
v svojih kategorijah. 
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ODLIČNI NA TEKMOVANJU IZ ZGODOVINE 
 
Martin Zeme, Nikolina Ilinčić in Larisa Kozinc so 
poglabljali znanje z dodatno literaturo in se 17. marca 
udeležili državnega tekmovanja v Ljubečni. Vsi trije so 
se odlično izkazali, saj so s pridnim delom doma in v 
šoli med 118 učenci dosegli zavidljive uspehe.  

 

V šolskem letu 2017/18 smo na matični šoli v prvi razred sprejeli 71 prvošolcev, v POŠ Studenec 5 in v 

POŠ Loka pri Zidanem Mostu 7 prvošolcev.   

Realizacija pouka pri vseh predmetih je nad 95 %. V skladu z LDN za šolsko leto 2017/2018 so bile 

realizirane vse dejavnosti. Realizacija ur pouka dosega predpisano normo, izvedeni so bili vsi dnevi 

dejavnosti. Izvedli sta se zimska šola v naravi za 7. razred in letna šola v naravi v 5. razredu.  

Letni delovni načrt smo v celoti realizirali, kar je zasluga vseh delavcev šole, zunanjih sodelavcev, članov 

Sveta šole in Sveta staršev, Občine Sevnica ter vseh ostalih.  

Skozi vse šolsko leto smo si skupaj z ustanoviteljico Občino Sevnica, prevozniki, starši, policisti in z 

Zdravstvenim domom Sevnica prizadevali za organizacijo programa zdravstvene vzgoje, varnih prevozov 

in splošne varnosti naših učencev.   

 

V letu 2018 je bilo prihodkov na Šolskem skladu Sevnica 10.999,88€ (lani 7.988,66€), Loka 312,40 €  

(lani 446,60 €) in Studenec 265,48 € (lani 413,52 €). 

 

Še vedno smo v projektu Podari malico in Botrstvo in tudi na takšen način prispevamo k omogočanju 

enakih možnosti za življenje in delo na šoli.  

 

INVESTICIJE za obdobje OSMIH let  

 

Leto Vsebinski del Skupna 

vrednost 

investicij 

2011 Prenova toaletnih prostorov za učence na matični šoli v Sevnici in 

premontaža peči.  

77.848,79 € 

2012 Obnova toaletnih prostorov na  POŠ Loka pri Zidanem Mostu, nadstrešek 

POŠ Studenec, postavitev novih tribun na zgornjem igrišču, pitniki, 

zemeljska dela POŠ Loka pri Zidanem Mostu. 

55.561,66 €   

2013 Občina Sevnica je v poslovnem letu 2013 investirala tudi v objekte in 

pripadajoče zunanje površine v vrednosti (toaletni prostori na POŠ Loka pri 

Zidanem Mostu, posek dreves v naravoslovni učilnici, slikopleskarska dela 

na POŠ Studenec, ograja na POŠ Studenec, ureditev vrta pri centralni šoli). 

41.556,5 € 

2014 Matična šola v Sevnici in podružnična šola na Studencu sta bili v letu 

energetsko obnovljeni.  

1.329.735,21 € 

159.831,18 € 
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Prenova odtokov, prenova stopnišča (zahteva pristojne inšpekcije), 

prenova vhodnega prostora na Studencu in prostorov skladiščenja  v sami 

kuhinji v Sevnici (zahteva pristojne inšpekcije). 

Na matični šoli smo izvedli za preventivno zobno ordinacijo menjavo okna, 

nakup žaluzij za centralno šolo, prenovili smo strelovode, montaža ograje 

ob tekaški stezi na zgornjem igrišču in preuredili  malo avlo pri jedilnici šole 

ter preplastili notranje dvorišče z izdelavo opornega zidu na centralni šoli. 

 

Ureditev obšolskih vrtov pri obeh podružnicah in na centralni šoli, 

menjava parketa v spodnji telovadnici, energetska prenova POŠ Loka pri 

Zidanem Mostu, preureditev zbornice 

77.787,23 € 

 

 

31.020,15 € 

 

2015 Načrt strelovodne napeljave, 

odprava pomanjkljivosti (strelovod), 

pridobitev energetske izkaznice za centralno šolo in POŠ Studenec, 

nakup pomivalnega stroja, 

POŠ Studenec - obnova sanitarij za učence in učitelje ter termostatski 

regulatorji, 

POŠ Loka - menjava svetil, 

nabava in vgradnja materiala na POŠ Loka,  

demontaža starega parketa, dobava in polaganje novega parketa v spodnji 

telovadnici  

obrnjena davčna vrednost sanacije vodovodnega sistema,  

dobava opreme in izvedba kondenzacijskega sistema na SPTE napravi 

Vitoblock 200 EM 50/81 (razlika – DDV), 

prezračevanje skladišča oljnih cistern na POŠ Studenec,  

dobava in montaža mehke stenske zaščite iz umetnega usnja za spodnjo 

telovadnico,  

beljenje spodnje telovadnice, 

izdelava golov,  

racionalizacija merilnih mest,  

otroško igralo Dvojni sonček z dostavo in montažo, 

nabava kalorimetrov, do bruto višine 

nabava kalorimetrov na POŠ Studenec,  

nabava kalorimetrov na POŠ Loka, do bruto višine. 

585,60 € 

252,32 € 

1.500,00 € 

8.000,00 € 

15.000,00 € 

               

700,00 € 

660,00 € 

15.587,51 € 

145,20 € 

5.637,90 € 

1.685,20 € 

  733,70 € 

2.531,77 € 

2.541,60 € 

418,46 € 

              

634,40 € 

            

7.312,68 € 

2.145,15 € 

1.307,27 € 

2.111,33 € 

2016 Prenova kuhinjskih kanalet,  

prenova v kuhinji, 

gumijasta plošče, 

priprava tople vode v šolski kuhinji, 

racionalizacija merilnih mest, 

prenova parketa Studenec, 

prenova parketa Loka. 

3.647,92 € 

1.731,57 € 

784,46 € 

9.880,61 € 

1.329,19 € 

4.210,04 € 

9.898,53 € 

2017 Obnova zaletišča za skok v daljino  

Obnova terena za skok v daljino 

Zamenjava radiatorjev 

Prenova talnih površin v avli šole 

1.003,15 € 

693,00 € 

48.799,60 € 

13.762,57 € 
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Dograditev prizidka na POŠ Studenec 283.586,55 € 

Oprema na POŠ Studenec    26.569,95 € 

Igrišče na POŠ Loka pri Zidanem Mostu    46.152,93 € 

Oprema za igrišče na POŠ Loka pri Zidanem Mostu      5.209,40 € 

Investicijska dela na matični šoli    62.562,17 € 

SKUPAJ 424.081,00 €  

 

V letu 2018 smo na podlagi Pogodbe št. 35281-0002/2018-3 o financiranju investicijsko vzdrževalnih del 

v letu 2018 in aneksov izvedli investicije v skupni vrednosti 66.926,60 € in prenovo zgornje telovadnice v 

skupni vrednosti 103.101,37 €.  

 

- Priprava terena in igrala v naravoslovni učilnici 

- Zamenjava vratnih kril v hodniku spodnje telovadnice 

- Odštevalni števec in digitalna ura na Studencu 

- Priprava terena za postavitev igral na Studencu  

- Igrala v Loki pri Zidanem Mostu 

- Stavbno pohištvo v Loki pri Zidanem Mostu 

- Prenova zgornje telovadnice 

- Obnovitev stopnišča 

- Izdelava epoxy namaza  

- Vzpostavitev mestnega akademskega omrežja 

- Termostatski ventili v Loki pri Zidanem Mostu 

 

 

Plezalna stena v novi zgornji telovadnici. 

Igralo v Loki pri Zidanem Mostu 
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Stavbno pohištvo v Loki pri Zidanem Mostu 

Priprava in montaža novih igral v naravoslovni 

učilnici v Sevnici.  

 

Učenci in zaposleni imamo dobre pogoje za delo, v vsaki učilnici je projektor, računalnik z vzpostavljeno 

povezavo na tiskanje v zbornici, vsi učenci in učitelji na razredni stopnji (od 1. do 5. razreda) imajo možnost 

dela preko interaktivnih tabel, kar prispeva k nazornejšemu in metodično-didaktično posodobljenemu 

pouku.   

 

Preko projekta SIO 2020 smo v letu 2018 preko dveh dobav opremili šolo z naslednjo IKT opremo.  

 
1. dobava: 

- monitor Loka 

- monitor Studenec 

- širokokotni projektor 

- 3 x stacionarni računalnik 

- 3 x tablica + ovitek 

- 2 x prenosni računalnik 

 

2. dobava: 

- stacionarni računalnik Loka 

- stacionarni računalnik Studenec 

- 2 x stacionarni računalnik Sevnica 

- 1 x širokokotni projektor 

- 7 x tablica + ovitek 

- 2 x monitor 

Izgrajeno je bilo Wlan omrežje. Celotna investicija do konca lanskega leta je bila 53.783,55 EUR. 

Šola je do konca lanskega leta investirala 22.232,70 EUR. 
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VPLIV PRISTOJNIH INSTITUCIJ 

 

Zunanji nadzor inšpekcijskih pregledov 

 

Vrsta in način pregleda Datum 

Redni inšpekcija Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami 

25. 2. 2015 

Kontrolni inšpekcijski pregled Inšpektorata RS za infrastrukturo  3. 3. 2015 

Inšpekcijski pregled Zdravstvenega inšpektorata RS na POŠ Loka pri 

Zidanem Mostu 

2. 4. 2015 

Kontrolni in redni pregled Zdravstveni inšpektorat RS na POŠ Studenec 30. 9. 2015 

Redni inšpekcijski pregled Inšpektorata RS za varstvo pred naravnim in 

drugimi nesrečami na centralni šoli in obeh podružnicah 

5. 10. 2015 

Redni pregled Inšpektorata RS za šolstvo in šport 21. 10. 2015 

Redni inšpekcijski pregled Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin Območni urad Novo mesto. 

29. 9. 2016 

Redni inšpekcijski pregled Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin Območni urad Novo mesto. 

20. 12. 2016 

Redni inšpekcija Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami 

24. 5. 2018 

Redni inšpekcijski pregled Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin Območni urad Novo mesto. 

26. 9. 2018 

 

Vse neskladnosti so bile odpravljene v zakonitem roku.  
 

NOVOSTI 

- Razvojni načrt šole za petletno obdobje 2018-2023 
- Podjetništvo za mlade 
- Projekti LAS 
- Vzgoja za vrednote oddelka 

PRIZNANJA ŠOLI  

 

S strani Zavoda RS za šolstvo, OE Novo mesto, je bilo naše strokovno delo spremljano in pristojni so se 

odločili, da bodo našo šolo predlagali za priznanje Blaža Kumerdeja.  

 

Od leta 1999 podeljuje Zavod Republike Slovenije za šolstvo posameznikom, skupinam ali institucijam za 

odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v sodelovanju z 

Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, priznanja Blaža Kumerdeja. 

Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje za dosežke pri uvajanju novosti na področjih predšolske vzgoje, 

osnovnih šol in srednjih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domov, pa tudi za odličen 

končni izdelek, za nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v 

vseh oblikah informiranja in izobraževanja. 

Vsakoletni dobitniki priznanja zato predstavljajo tudi kakovostni vrh in vzor tovrstnega izboljševanja 

vzgojno-izobraževalne prakse (vir spletna stran ZRSŠ http://www.zrss.si/o-nas/nagrade-in-

priznanja/priznanja-blaza-kumerdeja) 

http://www.zrss.si/o-nas/nagrade-in-priznanja/priznanja-blaza-kumerdeja
http://www.zrss.si/o-nas/nagrade-in-priznanja/priznanja-blaza-kumerdeja
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Med vsemi predlaganimi kandidati je bilo naše delo prepoznano in tako smo februarja 2016 prejeli 

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno 

prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.  

 

V letu 2017 je šola prejela: 
- Na področju športnih dosežkov in spodbujanja športnega udejstvovanja smo s strani Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda za šport Planica prejeli srebrno priznanje za najbolj 
športno osnovno šolo v RS za šolsko leto 2016/2017, 2017/2018. 

- Za uspešno uvajanje inovativnih izobraževalnih pristopov in povezovanje s širšo lokalno 

skupnostjo je Grb Občine Sevnica, najvišje priznanje, prejela Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. 

 

V letu 2018 je šola prejela:  

 
- Na področju športnih dosežkov in spodbujanja športnega udejstvovanja smo s strani Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda za šport Planica prejeli SREBRNO PRIZNANJE ZA 
NAJBOLJ ŠPORTNO OSNOVNO ŠOLO V RS ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018. 

- V letu 2018 je Osnovna šola prejela Priznanje športnega društva IPPON Sevnica za SODELOVANJE 

IN SPODBUJANJE MLADIH. 

 

- Za leto 2018 je ekipa državnih prvakov v rokometu z mentorjem Igorjem Povšetom prejela 

Priznanje Športne zveze Sevnica za NAJBOLJ ŠPORTNO EKIPO V LETU 2018. 

 

- Za leto 2018 je Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica prejela Priznanje Športne zveze Sevnica za 

organizacijo NAJBOLJ ŠPORTNE PRIREDITVE V LETU 2018.  

 

 

 

Mirjana Jelančič, prof., 

ravnateljica 

 

 

 

 

1.2 Poročilo Sveta zavoda 

Svet zavoda se je v obdobju od januarja do decembra 2018 sestajal na rednih sejah. Imeli smo dve redni 

seji. 

Sodelovanje s Svetom zavoda je bilo dobro, konstruktivno, v dobro šole ter širše okolice, v kateri živijo 

učenci in starši naše šole. Vsi sklepi so bili realizirani, kar je razvidno iz zapisnikov Sveta šole za leto 2018. 

Zapisniki se vodijo v skladu s Pravilnikom o vodenju dokumentacije. 

 

Na rednih sejah smo sprejeli naslednje sklepe: 

 

datum vrsta seje vsebina 

27. 9. 
2018 

3. redna seja
  

- Člani Sveta šole so bili seznanjeni s Poročilom o realizaciji Letnega 
delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018. 
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- Člani Sveta šole so bili seznanjeni s Samoevalvacijskim poročilom za 
šolsko leto 2017/2018 in so ga sprejeli. 

- Člani Sveta šole so bili seznanjeni s predlogom Letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2018/2019 in so ga sprejeli. 

- Potrditev Razvojnega načrta OŠ Sava Kladnika Sevnica za obdobje 
2018-2023 

- Potrditev posodobljenih Pravil šolskega reda v prilogi Domače naloge-
pravila in protokol ravnanja 

5. 3. 
2018 

2. redna seja - Sprejme se Letno poročilo in zaključni račun Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica za leto 2017 v predloženi obliki. 

- Presežek v znesku 20.272,80 € bo porabljen, v soglasju z 
ustanoviteljico, za naslednje namene: 
- za investicijsko vzdrževanje 
-  za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
- za programe javnih del in javnih razpisov 
- za nakup programske opreme. 

- Svet zavoda je sprejel ugotovitve Centralne popisne komisije za leto 
2017 in sklepe ravnateljice. 

- Svet zavoda je sprejel Letni program dela za leto 2018 s kadrovskim in 
finančnim načrtom ter predlogom investicij. 

- Ravnateljica Mirjana Jelančič je upravičena do dela plače za delovno 
uspešnost po 19. členu Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne 
uspešnosti direktorjev s področja šolstva. 

- Ravnateljica Mirjana Jelančič je dosegla 100 % vrednosti meril za 
ugotavljanje delovne uspešnosti. 

  

  Janko Sotošek, prof. 

 predsednik Sveta zavoda 

 

 

1.3 Poročilo o delu Sveta staršev 

Svet staršev se je v koledarskem letu 2018 sestal na treh rednih sejah in obravnaval naslednje vsebine: 

2. seja Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 (28. 5. 2018) 

- Seznanitev z Letnim in finančnim poročilom Šolskega sklada za leto 2017 

- Seznanitev in soglasje z Letnim programom dela Šolskega sklada s finančnim načrtom za leto 2018 

- Pridobitev pisnega soglasja k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 

2018/2019. 

- Delo v Skupnosti učencev in Šolskem parlamentu 

- Predlog Razvojnega načrta OŠ Sava Kladnika Sevnica Sevnica za obdobje 5 let  

1. seja Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 (25. 9. 2018) 

- Predstavitev novih članov Sveta staršev 

- Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za 2017/2018 

- Seznanitev s Samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2017/2018 

- Seznanitev s predlogom Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 
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- Pridobitev mnenja k posodobljenim Pravilom šolskega reda, Domače naloge-pravila in protokol 

ravnanja 

1.4 Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda 

NAZIV:     Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica 

SEDEŽ:     Trg svobode 42, 8290 Sevnica 

MATIČNA ŠTEVILKA:    5087490000 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:  01310-6030678690 

TELEFON:    07 81 63 510 

TELEFAKS:    07 81 63 521 

E-POŠTA:     ossevnica@ossevnica.si 

INTERNETNI NASLOV:   www.ossevnica.si 

 

PODRUŽNICA STUDENEC:  Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, podružnica Studenec 

      Studenec 38 a, 8293 Studenec 

      07 81 89 007 

 

PODRUŽNICA LOKA:   Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, podružnica Loka 

      pri Zidanem Mostu,  

1434 Loka pri Zidanem Mostu 72 

      03 56 84 107 

1.5 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 

Predsednik je Janko Sotošek (predstavnik zaposlenih). 

 

Člani Sveta zavoda od 4. 12. 2017 so: 

 

- Predstavnice ustanoviteljice: Irena Klenovšek, Tanja Novšak, Estera Grivc Puh 

- Predstavniki Sveta staršev: Rok Vovk, Ana Vurnek, Mojca Kajtna 

- Predstavniki zaposlenih: Janko Sotošek (predsednik), Petra Jesih (podpredsednica), Andrejka 

Vajdič, Andreja Janc (predstavnica zaposlenih s podružnic), Martina Trbovc 

 

Predsednik Sveta staršev je Rok Vovk. 

Ravnateljica je Mirjana Jelančič, pomočnika ravnateljice sta Slovenko Podržaj in Aleš Tuhtar. 

Računovodja: Martina Špan 

Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka, na podružničnih šolah pa predstavnik 

kombiniranega oddelka. Volitve v svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem  roditeljskem sestanku oz. ko 

poteče mandat predstavnikom. 

Pedagoški vodja in poslovodni organ osnovne šole je ravnateljica Mirjana Jelančič, pomočnika Slovenko 

Podržaj in Aleš Tuhtar. 

Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni in razredni aktivi, 

strokovne skupine za dodatno strokovno pomoč. Na šoli imamo svetovalno službo in knjižnico.  

Upravno administrativne službe, ki delujejo na šoli so: tajništvo, blagajna in računovodstvo. 

 

 
  

http://www.ossevnica.si/
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ORGANIGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Glavni podatki o poslovanju 

Pogoje za delo zavoda zagotavljata Republika Slovenija in Občina Sevnica. Osnovna šola pridobiva sredstva 

za delo: 

- iz javnih sredstev 

- sredstev ustanovitelja 

- prispevkov učencev  

- sredstev od prodaje storitev in izdelkov 

- donacij, prispevkov in sponzorjev ter 

- drugih virov 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 INDEKS 

Prihodki 3.119.211,65 € 3.035.564,23 € 2.935.382,84€ 2.882.492,02 € 2.948.409,40 € 3.014.194,18 € 3.216.179,92 107 

Odhodki  3.112.592,82 € 3.014.615,71 € 2.893.813,95€ 2.871.994,78 € 2.935.399,15 € 2.993.921,38 € 3.188.972,55 107 

Razlika 6.618,83 € 20.948,52 € 41.568,89 €       10.497,24 €       13.010,25 €       20.272,80 € 27.272,80 135 

 

Preglednica 1: Pregled poslovanja za leto 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in primerjava z letom 2018 

1.7 Vizija 

Strpno in dosledno gradimo spoštljive odnose med vsemi in za vse. Tako razvijamo temeljne vrednote ter 

kakovostno znanje kot popotnico za življenje. 

1.8 Poslanstvo 

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je šola, kjer je v središču njenega delovanja učenec s svojimi 

sposobnostmi in interesi. Da bi dosegel kakovostno znanje in razvil svoje sposobnosti v čim večji meri, 

uporabljamo aktivne metode učenja in poučevanja, prilagojene posamezniku. Z izbranim načinom 

komuniciranja razvijamo spoštovanje, strpnost, odgovornost in zaupanje med vsemi udeleženci vzgojno-

izobraževalnega procesa. Spodbujamo zdrav način življenja ter trajnostni razvoj, ki pomembno vplivata na 

naše skupno dobro počutje. 

Sistemizacijo delovnih mest v osnovni šoli določa Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 

programa osnovne šole.  

 

Slika 1: Število učencev-trend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V poslovnem letu 2017 je prvič zaznati trend naraščanja učencev od leta 2010/2011, ki se nadaljuje tudi 

v 2018.  

 

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica  je poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med prihodki in 

odhodki. 

 

Pripombe dodal [UsW1]: Dodaj stolpec 2017/2018  - 686 
učencev 

 



 

2 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

2.1 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 

V skladu z LDN za šolsko leto 2017/2018 so bile realizirane vse dejavnosti. Realizacija ur pouka dosega 

predpisano normo, izvedeni so bili vsi dnevi dejavnosti. Izvedena so bila vsa bivanja v CŠOD, zimska šola v 

naravi za 7. razred in letna šola v naravi v 5. razredu.  

2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Struktura učencev je od učiteljev narekovala prilagojeno delovno dinamiko, diferenciacijo in 

individualizacijo ter upoštevanje prilagoditev določenih z odločbami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učni uspeh celotne šole v šolskem letu 2017-2018 je 99,4 odstoten. 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Učni uspeh 99, 05 98,5 98,7 99,3 99,4 99,4 

Učenci, ki 
ponavljajo 

2 5 7 3 3 4 

Popravni izpiti 6 
predmetov 

15 
predmetov 

16 
predmetov 

12 
predmetov 

10  
predmetov 

13  
predmetov 
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Tekmovanja v znanju – dosežki  

Tekmovanja v znanju in njihovo izvedbo urejajo pravilniki, sprejeti na državni ravni.  

 

Šolsko leto 2017/ 2018 BRONASTO 
PRIZNANJE 

SREBRNO 
PRIZNANJE 

ZLATO 
PRIZNANJE 

ŠOLSKO 221 59 3 

PODROČNO / 22 / 

DRŽAVNO / 33 10 

 

Primerjalni prikaz za več let 

 

Rezultati so spodbudni in smo z njimi lahko zelo zadovoljni, velik napredek v tekmovanju na področju 

znanja je razvidno na področnih tekmovanjih. Strokovnim delavcem je uspelo motivirati in navdušiti 

lepo število učencev in posledično so temu primerni tudi rezultati. Še posebej pa smo ponosni na 10 

zlatih priznanj na ravni države in 33 srebrnih priznanj, prav tako na ravni države. Zaznavamo pa upad 

ambicioznosti, vztrajnosti in trdega dela za tekmovanja v znanju.  

 

NPZ- rezultati 

 

PREDMET POVPREČJE OŠ SEVNICA POVPREČJE SLOVENIJA 

SLO 9. r. 48,53 % 51,00 % 

MAT 9. r. 52,61 % 53,06 % 

GUM 9.r. 61,84 % 59,04 % 

SLO 6. r. 45,13 % 46,24% 

MAT 6. r. 51,73 % 52,52 % 

TJA 6. r. 48,51 % 51,06 % 

 

Podrobna analiza NPZ in usmeritve so razvidne v Sinteznem poročilu o izvedbi NPZ za šolsko leto 

2017/2018.  
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Analiza na področju slovenščine 

Iz rezultatov najslabše rešenih nalog je razvidno, da so učenci slabše reševali naloge, ki se povezujejo z 

umetnostnim besedilom. To smo pričakovale, saj se to izkazuje tudi pri pisnih ocenjevanjih znanja. Zaznale 

smo tudi težave pri nalogah višjih taksonomskih stopenj (npr.: sintezi); učenci namreč pogosto najdejo 

podrobnosti, ki jih je potrebno razbrati iz besedila, posploševanje pa jim dela težave.  

Ugotovile smo, da moramo še večji poudarek dati znanju in utrjevanju besednih vrst. V okviru aktiva smo 

se tako odločili, da v prihodnje začnemo z obravnavo besednih vrst v začetku šolskega leta. 

Odločile smo se za nakup novih samostojnih delovnih zvezkov tudi v 7. in 8. razredu – z namenom, ker je 

v teh novih gradivih metajezikovno znanje obravnavano celostno, kompleksno, strukturirano in ne več 

toliko razpršeno (to smo ugotovile po letošnji uporabi le-teh v 6. razredu). 

Tudi v prihodnje bomo slovenistke s sprotnimi povratnimi informacijami učencem posredovale napredek 

in navodila za odpravljanje pomanjkljivosti oz. vrzeli v znanju. 

Nadaljevale bomo s celoletnim pisnim ocenjevanjem znanja, ki zajema tako cilje tekočega šolskega leta 

kot tudi preteklih šol. let (nadgradnja). 

Učence bomo še naprej spodbujale, da doma dosledno pišejo domače naloge ter tudi dodatne naloge 

za utrjevanje, ki jih bomo pri urah podrobno pregledali in analizirali, rezultate pa sproti primerjali skozi 

šolsko leto. 

Za boljši rezultat učencev moramo slediti začrtani poti: 

- več jezikovnih nalog z metajezikovnimi elementi, 
- dosledna uporaba banke nalog e-Ric (različne taksonomske ravni); 
- spodbujanje branja (domače branje pri slovenščini in bralna značka, branje besedil po izboru in 

interesu otrok), 
- razumevanje ter povzemanje prebranega, iskanje bistva, 
- medpredmetno povezovanje. 

Analiza na področju matematike 

Učitelji matematike opažamo, da učenci ne znajo povezovati učne snovi, kar je posledica nerednega dela 

in nepoznavanje matematične terminologije. Slabše so bile reševane naloge, ki so vsebovale decimalna 

števila in ulomke (zapisovanje in računske operacije).  

Vzroki za odstopanja med pričakovanim in doseženim znanjem pri NPZ-ju: 

- neredno pisanje domačih nalog 
- kampanjsko učenje 
- kljub temu, da redno spremljamo njihovo delo, usvojeno znanje in opozarjamo na vrzeli v znanju, 

se ne potrudijo, da bi to odpravili  (ne obiščejo dopolnilnega pouka in ponujenih ur svetovanja..) 

Ukrepi za izboljšanje doseženega znanja pri NPZ- ju v prihodnje 

- Dosledno pregledovanje domačih nalog. 
- Celoletno pisno ocenjevanje znanja. 
- Tedenske razširjene domače naloge.  
- Uporaba banke nalog e-Ric. 
- Povezovanje tekoče snovi s snovjo preteklih let pri ocenjevanju znanja. 
- Vključevanje decimalnih števil in ulomkov (zapisovanje in računske operacije) v različne tipe nalog. 
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Analiza na področju angleščine: 

Rezultati letošnje generacije šestošolcev so malo pod slovenskim povprečjem. 

Generacija šteje 70 učencev, med njimi je 12 nadarjenih na učnem področju. Po drugi strani pa je 7 

učencev s posebnimi potrebami, poleg njih pa sta še 2 učenca priseljenca. Trije učenci niso pisali. 

30 učencev je doseglo rezultat nad slovenskim povprečjem, najuspešnejši učenci pa so: Ema Tretnjak, Nejc 

Medvešek, Pia Naja Kukec, Angela Plesnik, Jaka Kolman in Iza Mlakar Sedlašek. 

Učenci so 14 nalog rešili nad slovenskim povprečjem. Vse tri postavke pisnega sporočanja so enake 

slovenskemu povprečju. Dosežki učencev so se močno približali državnemu povprečju, zato smo zelo 

zadovoljni.  Na splošno lahko rečemo, da so učenci najslabše reševali naloge besedišča. 

Izstopali so učenci 6. b razreda, saj njihovi dosežki presegajo dosežke ostalih dveh oddelkov v štirih 

postavkah nalog slušnega razumevanja, šestih postavkah nalog bralnega razumevanja, šestih postavkah 

nalog besedišča in dveh postavkah pisnega sporočanja. Na novo uvedena praksa - DNEVNIK UČENJA ter 

TESTI SLUŠNE POZORNOSTI IN BRALNEGA RAZUMEVANJA – se je izkazala za zelo učinkovito in jo bomo 

zagotovo obdržali. 

Še naprej bomo: 

- poslušali posnetke brez vizualne podpore ter avtentične posnetke iz različnih okolij 
- širili besedišče (aktualna besedila) 
- pisali vodene pogovore in tvorbne naloge po iztočnicah 
- zahtevale samostojno reševanje nalog slušnega tipa doma (uporaba CD-ja iz delovnega zvezka) 
- učence navajale na različne tipe nalog 
- zahtevale sprotno in redno delo/učenje (dnevnik učenja).  

Glede na slabše rezultate pri nalogah besedišča, bo potrebno delati na razvijanju besedišča ter iskanju 

učinkovitih metod, s katerimi bodo učenci napredovali z besedne na besedilno raven. Potrebno bo tudi 

razvijati strategije za ugibanje manjkajočih besed iz sobesedila. Pozornost bo potrebno posvetiti 

natančnemu oz. doslednemu branju navodil in analizi slikovnega gradiva. 

Analiza na področju glasbene umetnosti 

Rezultati preizkusov znanj in NPZ v šolskem letu 2017/18 so nekoliko nad slovenskim povprečjem. 

Naloge, ki so jih učenci rešili v večini, so zajemale slušno razlikovanje vrste glasbe, prepoznavanje vstopa 

teme, razbiranje glasbenega obdobja, števila koncertnih stavkov in skladatelja glasbenega dela iz danega 

besedila ter prepoznavanje izvora skladbe iz dane partiture. 

Naloge, ki so delale učencem težave, so zajemale navedbe skladateljev in njihovih glasbenih del, povezave 

skladateljev z obdobji, v katerih so delovali, uvrščanje glasbil v določene družine, pravilen izpis naslova 

skladbe, slušno prepoznavanje skladb različnih glasbenih slogov in obdobij ter slušno prepoznavanje 

enoglasja in večglasja. 

V bodoče bom pri urah GUM namenila več časa analitičnemu poslušanju skladb (prepoznavanju zvočnih 

barv, prepoznavanju glasbenih oblik na podlagi poslušanja skladb,…) in analitičnemu spoznavanju partitur 

za različne glasbene sestave. Učenci bodo reševali naloge višjih taksonomskih stopenj. Sestavljali bodo  

programe skladb različnih žanrov, obdobij ali skladateljev, povezovali skladatelje in njihova glasbena dela, 

opisovali skladbe (oblike glede na izvajalce, posebnosti skladb, značaje skladb, izvajalske zasedbe, žanre, 

…) 
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V utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje znanja bom vključevala naloge iz nabora ponujenih nalog RIC-a 

(NPZ) višjih taksonomski ravni, kot tudi nalog, ki preverjajo metajezikovno zmožnost (uporaba jezikovnih 

izrazov in njihovo ustrezno utemeljitev). 

Tekmovanja v športu – dosežki 

 

Šolsko leto 2017/2018 BRONASTO 
PRIZNANJE 

SREBRNO 
PRIZNANJE 

ZLATO 
PRIZNANJE 

OBČINSKO / 3 2 

PODROČNO 7 4 10 

DRŽAVNO 2 2 4 

 

  BRON SREBRO ZLATO 

  11/
12 

12/
13 

13/
14 

14/
15 

15/
16 

16/
17 

17/
18 

11/
12 

12/
13 

13/
14 

14/
15 

15/
16 

16/
17 

17/
18 

11/
12 

12/
13 

13/
14 

14/
15 

15/
16 

16/
17 

17/
18 

O 12 23 6 1 2 / / 21 16 8 1 3 1 3 26 10 7 3 4 8 2 

P 8 8 2 18 10 9 7 10 11 6 11 7 14 4 11 11 5 20 8 11 10 

D 2 2 1 4 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 5 3 5 4 

O – občinsko, P – področno, D - državno 

Disciplina Mesto Ime in priimek Mentor 

Državno prvenstvo v atletiki - 
posamično 

1. Nika Dobovšek (tek 1000 m) 
Boštjan Slapšak 

2. Urban Gnidica (skok v daljino) 

Državno prvenstvo v krosu 3. Lea Haler Boštjan Slapšak 

Državno prvenstvo v uličnem teku 1. Nika Dobovšek Boštjan Slapšak 

Državno prvenstvo v gorskih tekih 

1. Nika Dobovšek 

Boštjan Slapšak 1. Tomaž Sešlar 

3. Naja Zupančič 

Državno prvenstvo v smučarskem 
teku 

2. Lea Haler Igor Povše 

 

EKIPNA 

Šolsko leto 2017/18 Bronasto 
priznanje 

Srebrno 
priznanje 

Zlato 
priznanje 

Občinsko 1 1 12 

Področno 2 / 9 

Četrtfinale 2 / 1 

Polfinale 1 1 1 

Finale / / 7 
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  Bron Srebro Zlato 

  11/

12 

12/

13 

13/

14 

14/

15 

15/

16 

16/

17 

17/

18 

11/

12 

12/

13 

13/

14 

14/

15 

15/

16 

16/

17 

17/

18 

11/

12 

12/

13 

13/

14 

14/

15 

15/

16 

16/

17 

17/

18 

Občinsko 1 0 1 1 0 1 1 3 6 3 5 1 1 / 7 8 9 7 7 9 12 

Področno 1 6 1 3 0 2 2 3 5 2 4 3 6 1 3 1 4 2 5 4 9 

Četrtfinale / / 1 1 1 1 2 / / / 1 0 / 1 2 1 / / 1 1 1 

Polfinale / / / 1 0 / 1 / / / / 2 2 / 1 1 1 / 0 / 1 

Finale / / 1 1 1 1 / / / 1 / 2 2 1 / / 1 6 4 7 7 

 

  Občinsko Področno 1/4 finale 1/2 finale Finale Mentor 

Rokomet  

St. dečki 1. mesto 1. mesto 1. mesto 1. mesto 1. mesto Igor Povše 

St. deklice 1. mesto 1. mesto 2. mesto / / Igor Povše 

Ml. dečki 1. mesto 1. mesto / / / Igor Povše 

Ml. deklice 1. mesto 1. mesto / / / Igor Povše 

Nogomet 

St. dečki 3. mesto / / / / Igor Povše 

St. deklice 1. mesto 1. mesto / 3. mesto / Igor Povše 

Ml. dečki 1. mesto 4. mesto / / / Igor Povše 

Ml. deklice 1. mesto 2. mesto / / / Igor Povše 

Najmlajši dečki 1. mesto / / / / Igor Povše 

Košarka 

St. deklice 1. mesto 1. mesto 3. mesto / / Boštjan Slapšak 

Ml. deklice 1. mesto 1. mesto / / / Boštjan Slapšak 

Ml. dečki 1. mesto 1. mesto 3. mesto / / Boštjan Slapšak 

Odbojka 

St. deklice 1. mesto 3. mesto / / / Vera Mihelič 

St. dečki 4. mesto / / / / Vera Mihelič 

Kros 

Letnik 2003 (2+2) / / / / 1.mesto Boštjan Slapšak 

Letnik 2005 (2+2) / / / / 1. mesto Boštjan Slapšak 

Vseekipno / / / / 1. mesto Boštjan Slapšak 

Atletika 

St. deklice / 1. mesto / / 1. mesto Boštjan Slapšak 

Atletika – tek trojk 

deklice 1 / / / / 1. mesto Boštjan Slapšak 
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deklice 2 / / / / 2. mesto Boštjan Slapšak 

Atletika – ulični tek 

Vseekipno / / / / 1. mesto Boštjan Slapšak 

Škl med dvema ognjema 

Starejši (5., 6. R) / 3. mesto / / 5. mesto Vera Mihelič 

 

Med ekipnimi športi najbolj izstopajo nogomet, rokomet in atletika. Rokometaši in rokometašice se redno 

uvrščajo vsaj na četrtfinalna državna tekmovanja. Največji ekipni uspeh je letos dosegla ekipa starejših 

dečkov v rokometu- postali so državni prvaki.  

Športni pedagogi in vodstvo šole si želimo, da bi čim več učencev usmerili v šport in zdrav življenjski slog, 

jim privzgojili pozitiven odnos do gibanja in tako prispevali k večji kvaliteti življenja naših občanov. Želimo 

si še večje podpore športu mladih in še tesnejšega sodelovanja s klubi različnih športnih zvrsti. 

ŠPORTNO VZGOJNI KARTON 
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Meritve za športno vzgojni karton (SLOfit) so se letos izvajale v obdobju od 7. do konca aprila. Merjenje je 

potekalo v obliki športnega dne v dveh delih in sicer tek na 60 in 600 m ter merjenje ostalih 9 meritev tako 

na predmetni kot tudi na razredni stopnji. V taki obliki izvajamo meritve že peto leto. 

Testiranih je bilo 344 učencev in 331 učenk. Skupaj 675. 

Vsi stolpci, ki so modro obarvani in teh je večina, pomenijo, da smo tu nad slovenskim povprečjem- 

dotikanje plošče z roko, poligon nazaj, dvig trupa, predklon, vesa v zgibi, tek 600 m in skupno vse meritve 

(XT). Tam, kjer stolpec ni obarvan, pomeni, da smo v samem povprečju, dva pa sta rdeče obarvana in sta 

malenkost pod povprečjem- kožna guba in tek 60m. 

Vsi ti rezultati na področju športa so zagotovo posledica odličnega dela športnih pedagogov, podpore 

vodstva in dobrega sodelovanja s športnimi društvi in klubi. Zato seveda tudi ni naključje, da se učenci 

naše šole tako v ekipnih kot individualnih športnih panogah uvrščajo v sam vrh šolskih športnih tekmovanj. 

Želeli bi si, da bi imeli naši učenci boljše materialne pogoje za vadbo in organizacijo tekmovanj.  

ŠOLSKA PODROČNA TEKMOVANJA – OSVOJENO 1. MESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vsako leto znova nas razveseljujejo tudi atleti in atletinje, ki tako v ekipnih  kot v posamičnih 

tekmovanjih osvajajo odlična mesta tudi na državnem nivoju in to  kljub temu, da nimamo atletske steze 

ali stadiona. 
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SODELOVANJE NA NATEČAJIH Z OSTALIMI DRUŠTVI, ZAVODI IN INSTITUCIJAMI 

 
Šola je sodelovala na 28 natečajih, najodmevnejši dosežki pa so naslednji: 

NATEČAJ VRSTA NAGRADE Ime In Priimek Mentor 

53. NATEČAJ NAJMLAJŠIH 
FILMSKIH IN VIDEO 
USTVARJALCEV 

2 X ZLATO PRIZNANJE 
(KOMISIJA OTROK IN 
POSEBEJ KOMISIJA 
ODRASLIH) 

Primož Hrovat 
Žan Seničar 
Neža Gabrič 

Jelka Slukan 
Tomaž Pavkovič 

53. NATEČAJ NAJMLAJŠIH 
FILMSKIH IN VIDEO 
USTVARJALCEV 

2 X ZLATO PRIZNANJE ZA 
ANIMIRANA FILMA ZABAVA 
IN MUMIJA 1. STOLETJA 

Ema Prah, 
Tamara Kosem, 
Kalamska 
Konstans, Nikita 
Stanič, Leticia 
Perc, Lana 
Vilčnik, Žan 
Košmerl, Kevin 
Kajtna 

Jelka Slukan, Drago 
Slukan 

ZPMS - MIGRACIJE ZLATO PRIZNANJE 

Petra Marolt 
Črt Pinterič 
Martin Zeme 
Nikolina Ilinčić 

Vesna Butkovič 
Patricija Redenšek 

EVROPA V ŠOLI -video natečaj 3. MESTO Neža Tretnjak Jelka Slukan 

NATEČAJ ZA NAJBOLJ ČISTE ZOBE NAGRADNI IZLET 5. b Jožica Mlakar 

MOJA RODNA DOMOVINA  NAGRADNI IZLET  Jovana Sekulić Jelka Slukan 

VSESLOVENSKI PROJEKT  
TRAJNOSTNA MOBILNOST 
MISIJA: ZELENI KORAKI  

1. MESTO 
Učenci 4. In 5. R. 
POŠ Loka 

Milena Zemljak  In 
Julijana Majerič 
 

22. NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE 
NESREČE - ŠTEVILKA ZA KLIC V 
SILI 112 

NAGRADA NA 
DRŽAVNEM NIVOJU 

Gal Jazbinšek Darinka Jeraj 

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ ČISTE 
ZOBE 

NAGRADNI IZLET IN OBISK. 
KONCERTA ČUKOV, ČASTNO 
POKROVITELJ PREDSEDNIK 
BORUT PAHOR. 

2. Razred Oš Sks 
Poš Studenec, 2. 
Razred 

Erika Anzelc Intihar 

Regijsko srečanje otroških 
gledaliških skupin Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja 

12 srebrnih plaket 

Gledališka 
Skupina 
Studenček POŠ 
Studenec Za 
Igrico Sinjemodri 
Peter 

Andreja Janc 
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Seznam vseh natečajev, kjer so sodelovali naši učenci: 

- BOŽIČKOVA POŠTA 

- EKO NATEČAJ 

- MOJA RODNA DOMOVINA 

- EVROPA V ŠOLI 

- NARAVNE IN DRUGE NESREČE - ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI 112 

- NIVEA - PODARI NAM MODRO SRCE 

- PALETA BREZ MEJA 

- VODNI DETEKTIV  

- CICI VESELA ŠOLAJE 

- BODI EKO, OHRANI ČEBELO IN SMREKO 

- 53. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV 

- Srečanje otroških gledaliških skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Brežice 2018 

- NA OBISKU PRI JURIJU DALMATINU 

- ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE -MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE 

- BODI UMETNIK  - 11. MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ IGRAJ SE Z MANO 

- Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje 

- “VOZI VARNO! (PO)MISLI NA OTROKE.” 

 

2.3 Delo svetovalne službe 

2.3.1 Delo z nadarjenimi učenci 

Ob zaključku šolskega leta 2017/18 je bilo na OŠ Sevnica 80 prepoznanih nadarjenih učencev, na 

podružnični šoli Loka  en učenec, na podružnični šoli Studenec ni bilo  prepoznanih nadarjenih učencev. 

Odstotki nadarjenih učencev izmed vseh učencev v posameznih oddelkih se gibljejo med 8 % in 46 %. 
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Spodnja slika prikazuje odstotek nadarjenih učencev po posameznih področjih. Vsak učenec je kot 

nadarjen lahko voden na več različnih področjih. 

 

V šolskem letu 2017/18 je bilo v postopek odkrivanja nadarjenosti vključenih 25 učencev (14 učencev 5. 

razreda, 11 učencev predmetne stopnje). Postopek identifikacije je potekal v času od junija 2017 do maja 

2018. Na sestanku oddelčnih učiteljskih zborov je potrjenih 23 učencev.  
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Ob koncu šolskega leta 2017/18 je bilo za identifikacijo nadarjenosti predlaganih 20 učencev (17 učencev 

4. razreda, 1 učenka 5.razreda in 2 učenki 7. razreda).  

 

 

Učenci so večinoma zadovoljni s svojimi dosežki in so ponosni, da so dosegli dobre rezultate. V mnogih 

primerih so navedli, da bi bili lahko še bolj dejavni in vlagali v aktivnosti več truda. 

V prihodnje bi želeli več dejavnosti s področja računalništva, biologije, literarnih in športnih dejavnosti, 

tujih jezikov, medijski krožek, gimnastični krožek, dodatni pouk in tekmovanja v znanju geografije. 

 

2.3.2 Delo z učenci s posebnimi potrebami 

V šolskem letu 2016/17 je imelo DSP ob koncu šol. leta 44 učencev. Največ učencev je bilo v kategoriji 

»primanjkljaji na posameznih področjih učenja«. 

 
V šolskem letu 2017/18 je imelo DSP ob koncu šol. leta 54 učencev. Največ učencev je bilo v kategoriji 

»primanjkljaji na posameznih področjih učenja«. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja  2 1  9 6 7 3 3 31 

avtistična motnja    1 1  1   3 

dolgotrajno bolan otrok  1  1 1  2 1 2 8 

gluhi in naglušni    1 1  1   3 

govorno-jezikovna motnja  6 1      1 8 

gibalno oviran        1  1 

Skupaj 0 9 2 3 12 6 11 5 6 54 

Tabela: Št. učencev z odločbami glede na razred in vrsto primanjkljajev, ovir oz. motenj 
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2.3.3 Delo z učenci priseljencev  

V šolskem letu 2017/18 so bili v šolo vključeni 3 učenci priseljenci, ki se prvo leto šolajo v Sloveniji ter 8 

učencev, ki se 2. leto šolajo v Sloveniji. Ministrstvo zagotavlja plačilo ur dodatne strokovne pomoči za 

učence tujce prvi dve leti šolanja v Sloveniji. Za vse učence smo pripravili individualizirane programe v 

katerih smo na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni 

šoli določili tudi prilagoditve na področju preverjanja in ocenjevanja. Prav tako smo za vse omenjene 

učence posredovali na ministrstvo vlogo za odobritev ur dodatne strokovne pomoči. Za učence, ki se prvo 

oz. drugo leto šolajo v Sloveniji smo dobili odobrenih skupaj 100 ur (lani 65 ur).  

2.3.4 Karierna orientacija 

je potekala po programu dela z učenci, učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi sodelavci. Naš namen je 

bil pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti. Delno se je karierna 

orientacija izvajala v okviru pouka, tudi z medpredmetnim povezovanjem in v skladu s cilji, ki so 

opredeljeni v učnih načrtih. Delno preko aktivnosti v oddelčnih skupnostih; spoznavanje poklicev pa smo 

skušali umestiti tudi v dneve dejavnosti. Predvsem pa se je področju karierne orientacije posvetila šolska 

svetovalna delavka.  

Učenci, ki še niso bili odločeni glede svoje nadaljnje izobraževalne poti, so lahko pri šolski psihologinji 

izpolnili Test poklicnih interesov. Nekateri učenci so izpolnili tudi vprašalnik Kam in kako, rezultate 

katerega so pregledali skupaj s psihologinjo. Psihologinja je bila učencem 9. razreda in njihovim staršem 

ves čas na voljo za informacije o šolskih programih, rokih za preizkuse nadarjenosti, številu prostih mest 

na posameznih šolskih programih, o dijaških domovih, informativnih dneh, vpisu v minulih šolskih letih, 

izračunu točk glede na ocene itd.  Za učence 9. razreda je bil v oktobru izveden dan dejavnosti, v okviru 

katerega so učenci razmišljali o dejavnikih, ki pogojujejo odločitev o nadaljnji izobraževalni poti in o sebi. 

Hkrati so pridobili osnovne informacije o poteku dela na področju karierne orientacije v tekočem šolskem 

letu, o vrstah izobraževalnih programov, štipendijah, postopku vpisa …  

V mesecu februarju je psihologinja na roditeljskem sestanku staršem učencev 9. razreda predstavila 

shemo izobraževalnega sistema v Sloveniji, vrste srednješolskih programov, razpis za vpis za šolsko leto 

2018/19, kriterije za vpis v posamezne programe, tabelo za izračun točk in podala informacije glede 

štipendij.  Na roditeljskem sestanku so ravnatelji in drugi strokovni delavci predstavili tudi Šolski center 

Krško-Sevnica, Gimnazijo Brežice in Ekonomsko šolo Brežice. Predstavnica Območne Obrtno-podjetniške 

zbornice in direktor GZS Območne zbornice Posavje, Krško sta predstavila sistem vajeništva.  

V mesecu februarju je bila organizirana tudi Čajanka - srečanje devetošolcev z nekdanjim učenci naše 

šole, zdaj dijaki različnih srednjih šol, kjer so devetošolci lahko pridobili informacije o življenju in delu na 

posameznih srednjih šolah.   

Na razrednih urah v mesecu marcu je psihologinja učence vodila pri izpolnjevanju prijavnic za vpis v 

srednje šole, ki jih je posredovala na šole v začetku meseca aprila.  

Po vpisu na srednje šole je psihologinja učence in starše seznanjala s številom prostih mest na posameznih 

šolah in trenutnim številom prijav ter svetovala učencem, ki so razmišljali o morebitnem prenosu prijave.  

Tekom celotnega šolskega leta je šolska svetovalna služba informirala učence o obstoječih srednješolskih 

programih, dnevih odprtih vrat, informativnih dneh, novostih ... preko brošur in obvestil po šolskem radiu.   

V šolskem letu 2017/18 je svojo prijavo za vpis na srednjo šolo oddalo  71 devetošolcev in 2 osmošolca.   
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Več kot polovica učencev je oddala svojo prijavo za vpis na srednjo strokovno šolo, slaba četrtina učencev 

na gimnazijski program in enak delež v program srednjega poklicnega izobraževanja.  

V zadnjih sedmih šolskih letih je vpis naših učencev v različne vrste srednješolskih programov sledeč:  

 

2017/2018     

Gimnazija Srednje strokovno izobr. Srednje poklicno izobr. Nižje poklicno izobr. 

21 % 56 % 21 % 3 % 

 

2016/2017     

Gimnazija Srednje strokovno izobr. Srednje poklicno izobr. Nižje poklicno izobr. 

23 % 59 % 18 % 0 % 

 

2015/2016     

Gimnazija Srednje strokovno izobr. Srednje poklicno izobr. Nižje poklicno izobr. 

26 % 51 % 19 % 4% 

 

2014/2015 

Gimnazija Srednje strokovne šole Srednje poklicne šole 

26 % 50 % 22 % 

 

2013/2014 

Gimnazija Srednje strokovne šole Srednje poklicne šole 

30 % 51 % 17 % 

 

2012/2013 

Gimnazija Srednje strokovne šole Srednje poklicne šole 

40 % 42 % 18 % 

 

2011/2012 

Gimnazija Srednje strokovne šole Srednje poklicne šole 

35 % 45 % 20  

2.4 Delo knjižnice 

V UČBENIŠKEM SKLADU si je izposodilo komplete 516 učencev.  

V knjižnici je bilo na novo vpisanih 239 knjižnih enot, od tega 150 strokovnih knjig za učitelje in 32 

strokovnih ter 57 leposlovnih del, namenjenih učencem. Število izposojenih enot se je dnevno gibalo 

okrog 65, vrnjenih prav toliko, vsak oddelek je bil deležen dveh ali več ur KIZ.  

Bralna pismenost je eno od prednostnih področij šolske knjižnice. Na razvoj bralne pismenosti vplivajo 

tudi izobrazbena struktura staršev in socialno-ekonomski status staršev, svoj delež pa lahko v določeni 

meri s primerno spodbudo prispevamo tudi učitelji in knjižničarki. Naš cilj je navdušeno prebiranje knjig 

in s tem posledično bogatenje besednega zaklada in razumevanje prebranega.  
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V šolskem letu 2017/18 smo izvedli vrsto bibliopedagoških ur.  

Na začetku šolskega leta smo naše prvošolce povabili v šolsko knjižnico na pravljično uro, kjer so ob 

poslušanju zgodbice Tiho, tukaj beremo! doživeto spremljali vsebino zgodbice. Z učenci smo se pogovarjali 

o pomenu branja, posvetili pa smo se tudi pravilom izposoje in obnašanju v knjižnici. Učenci so zgodbico 

poustvarili z risanjem najljubšega dogodka, na panoju pred knjižnico pa smo naredili razstavo njihovih 

ilustracij. Ob njihovem naslednjem obisku  smo v šolski knjižnici izdelovali kazalke, s katerimi smo želeli, 

da bi učenci spoznali pomen kazalke za čuvanje knjižnih strani in označevanje strani s števili, razvijali ročne 

spretnosti in interes za branje. Prav tako so prvošolci pri urah Knjižnično informacijskih znanj ob slikanici 

Zlatolaska in trije medvedki oblikovali svoje zgodbe in s tem razvijali svoje besedišče ter skupinsko 

sodelovanje.  

Drugošolci so se radi odzvali povabilu na pravljično uro Lev v knjižnici. Spoznavali so pomen branja in s 

tem širili interes za branje. Naredili smo razstavo ilustracij na prebrano zgodbico. Pri urah knjižnično 

informacijskih znanj smo v 2. razredu ponovili pravila izposoje knjig, spoznali osnovne vrste knjižničnega 

gradiva in razvrstitev oziroma postavitev knjižničnega gradiva za njihovo starostno stopnjo.  

Učenci 3. razreda so spoznali razvrstitev knjižničnega gradiva po abecednem redu, ob praktičnih vajah pa 

so se navajali na samostojno iskanje zahtevane literature za svojo starostno stopnjo.  

 V 4. razredu so se učenci v okviru učne snovi, Postavitev knjižničnega gradiva, znali v knjižnici samostojno 

orientirati. Pri naslednjih urah so spoznali značilnosti ljudskih pravljic, nato pa so prebrano ljudsko 

pravljico Zlata ptica analizirali in iskali pravljične elemente. 

V 5. razredu smo učno temo Pravljica nadgradili, učenci so spoznali vrste pravljic in njihove značilnosti, 

spoznali so domače in tuje pravljičarje, znane slovenske in tuje ljudske pravljice pa so med seboj tudi 

primerjali. 

V 6 in 7. razredu so učenci v okviru medpredmetnega povezovanja knjižnične dejavnosti z naravoslovjem 

(tema: Kamnine) spoznali značilnosti programov WinKnj in Cobiss/Opac in se naučili iskati literaturo po 

obeh katalogih za pripravo referatov. Prav tako so se seznanili z načinom uporabe spletne strani šole, zlasti 

spletne strani šolske knjižnice in z uporabo spletnega portala Fran.si.  

V 7. razredu so učenci v okviru vseslovenskega projekta Rastem s knjigo obiskali splošno Knjižnico Sevnica, 

kjer so v dar prejeli knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo, ki so jo pridno prebirali  za domače branje. V 

knjižnici so spoznali postavitev knjižničnega gradiva v prostem pristopu in se seznanili z osnovami iskanja 

po Cobissu. Pri urah knjižnično-informacijskih znanj so spoznali natančnejša pravila izdelave seminarske 

naloge.  

V 8. in 9. razredu smo o knjigah za domače branje (J. Green: Krive so zvezde, J. Vidmar: Debeluška, J. 

Vidmar: Princeska z napako, N. Kodrič: Solze so za luzerje) spregovorili na knjižni čajanki. Na ta način smo 

se dotikali aktualnih in velikokrat tabuiziranih tem (nasilje, varna hiša, revščina, nestrpnost, begunstvo, 

najstniška ljubezen, neozdravljiva bolezen, najstniška nosečnost, droga, problemi prehranjevanja ...), ob 

katerih so učenci skozi pogovor izrazili svoja razmišljanja. 

Knjižnično-informacijska znanja smo izvajali tudi s podružničnima šolama. 

Na POŠ Loka smo bili prisotni na slavnostni prireditvi ob zaključku bralne značke in smo obiskali tudi 

občinsko knjižnico.  

Na POŠ Studenec smo bili prisotni na slavnostni prireditvi ob zaključku bralne značke ter obiskali občinsko 

knjižnico.  
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Skozi šolsko leto je bilo v šolski knjižnici urejenih več razstav: dan Zlate knjige, Prešernov dan, mednarodni 

dan knjig za otroke ... O pomenu teh dni pa smo spregovorili tudi po šolskem radiu. 

Za bralne navdušence smo pripravili knjižno izposojevalnico, ki je namenjena tako učencem kot odraslim. 

Učencem pa je na tem mestu na voljo tudi zbirka otroške in mladinske periodike (PIL, National Geographic, 

Gea, Ciciban). 

V okviru projekta Bralna pismenost smo v šolskem letu 2017/18 nadaljevali z nagradnim natečajem 

Besedna igrarija, ki je potekal od meseca decembra do konca meseca marca 2018. Sodelovali so vsi učenci 

naše šole. Namen natečaja je bil razumevanje stalnih besednih zvez, ustvarjalen in pravilen zapis, prenos 

širjenja in poznavanja stalnih besednih zvez med vse učence šole prek šolskega radia, šolske spletne strani 

in oglasne deske šolske knjižnice. V času natečaja je vsaka triada spoznala 8 stalnih besednih zvez, vsi 

učenci skupaj pa so bili seznanjeni s 24-timi stalnimi besednimi zvezami. Pravilnost njihove razlage smo 

primerjali in utemeljili s slovarsko razlago stalne besedne zveze. Zmagovalec vsakega razreda je zadnji 

šolski dan prejel knjižno nagrado.  

V šolski knjižnici smo ob pomembnejših dogodkih, ki so povezani s knjigo in njihovimi ustvarjalci, 

pripravljali vrsto razstav. Tako smo v mesecu septembru ob dnevu Zlate knjige pripravili razstavo knjig 

Franceta Bevka, ob slovenskem kulturnem prazniku razstavo Franceta Prešerna, razstavo smo pripravili 

tudi ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, skozi celo leto pa v knjižnici razstavljamo knjižne novosti, ki 

jih objavljamo tudi na spletni strani naše šole. 

Tekom šolskega leta smo učencem podaljšanega bivanja brali pravljice.  

 

 Šolsko leto 2015/16 Šolsko leto 2016/17 Šolsko leto 2017/18 

 Število 
obiskovalcev 

Število 
izposojeni

h enot 

Število 
obiskovalcev 

Število 
izposojenih 

enot 

Število 
obiskovalce

v 

Število 
izposojenih 

enot 

1. razred 1587 1349 2042 1679 1119 870 

2. razred 1512 1451 869 843 1469 1281 

3. razred 656 515 1578 1324 1012 847 

Skupaj 3755 3315 4489 3846 3600 2998 

4. razred 1087 816 1098 937 995 768 

5. razred 990 752 1119 922 742 562 

6. razred 564 408 563 405 611 479 

Skupaj  2641 1976 2780 2264 2348 1809 

7. razred 321 200 386 277 281 192 

8. razred 469 361 368 288 366 237 

9. razred 451 321 387 252 182 122 

Skupaj  1241 882 1141 817 829 551 

       

Strokovni 
delavci 

1310 3247 864 1606 768 1266 
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Tabela kaže, da je število izposojenih del v 1. triadi  v šolskem letu 2017/18 precej upadlo. Opažamo, da 

je število izposojenih enot v 2. triadi prav tako nižje kot lansko šolsko leto, zanimanje za branje je ponovno 

upadlo tudi v 3. triadi. 

Zaradi upadanja bralne kulture se bomo še naprej trudili spodbujati motivacijo za branje in bralno 

pismenost v okviru knjižnično informacijskih znanj. Skrbeli bomo za aktualen, pester in zanimiv izbor 

knjižnega gradiva, oddelke podaljšanega bivanja bomo razveseljevali s prebiranjem pravljic, knjižničarka 

in starejši učenci bomo brali mlajšim učencem, za bogatenje besedišča pa bomo z natečajem Besedna 

igrarija nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu 

2.5 Delo v razširjenjem programu 

Podaljšano bivanje je v šolskem letu 2017/2018 obiskovalo na centralni šoli 279 učencev od 1. do 5. 

razreda razporejenih v deset skupin, na Studencu 31 učencev, v Loki pa 36 učencev. Veliko pozornosti 

smo namenjali razumevanju posameznika, upoštevanju drugačnosti, strpnosti, medsebojnim odnosom 

ter pomoči, spoštovanju, prijaznosti, pravilom lepega obnašanja, delovnim navadam ter samostojnosti. 

Po 14. uri so se učenci 4. in 5. razredov pridružili učencem 2. in 3. razredov. Tako so nastale nove skupine 

učencev z zelo različnimi željami in potrebami. Na začetku smo imeli nekaj težav, da smo se navadili in 

prilagodili drug drugemu. Učiteljice opažamo velike razlike pri pisanju domačih nalog. Večina učencev 

opravlja naloge samostojno, nekateri pa potrebujejo pri tem veliko motivacije, spodbud ali stalno 

prisotnost učitelja. Učenci so razvili medsebojno pomoč. Prosti čas so radi preživeli v igri in ustvarjanju. 

Najraje so igrali igre na prostem z žogami, elastiko, lego kockami in igre po svojem izboru. V Tednu otroka 

so se učenci različnih skupin med seboj družili in igrali, saj ni bilo domačih nalog. V zimskem času smo 

uživali na snegu, zadnje šolske dni, ki so bili sončni,  pa smo se hladili in uživali v naravoslovni učilnici. 

Ročne spretnosti smo razvijali z različnimi tehnikami. Z izdelki, ki so jih učenci sami naredili so obdarili in 

tako razveselili oskrbovance DU Sevnica. Svoje umetnije so razstavili v otroški čakalnici v ZD Sevnica, DU 

Sevnica, trgovini Spar in na šolskih hodnikih. Izdelke, ki so jih naredili sami, so z veseljem odnesli domov. 

Ustvarjalnost smo razvijali pri sodelovanju na različnih natečajih, projektih in izdelovanju novoletnih 

voščilnic. Sodelovali smo pri  humanitarnih in dobrodelnih akcijah. Veliko pozornosti smo posvetili uporabi 

ustreznih vljudnostnih izrazov, pozdravljanju in primernemu naslavljanju.  Učiteljice smo ob koncu 

šolskega leta zaznale napredek pri učencih, zato smo mnenja, da bi s tem nadaljevale. 

Jutranje varstvo je na centralni šoli obiskovalo 48 učencev, na Studencu pa 11 učencev, v Loki pa 9 

učencev. Učenci so si lahko izbirali dejavnosti, ki jih veselijo in sprostijo. Večina otrok se med seboj razume, 

navezali so prijateljske medsebojne odnose, pri nekaterih pa je potrebna kontrola in opazovanje. Znajo si 

sami organizirati igro in se samoiniciativno vključujejo v različne namizne didaktične igre. Včasih se nam 

še vedno pridružijo učenci višjih razredov. S svojimi izkušnjami in spretnostmi pomagajo tudi prvošolčkom. 

Tako skupaj razvijamo pozitivne medsebojne odnose, spoštovanje, strpnost in prijaznost. 

2.6 Vzgojno delovanje šole 

Tudi v tem šolskem letu smo sledili vrednotam in prioritetam naše šole v skladu s Konvencijo o otrokovih 

pravicah, vizijo šole ter vzgojnim načrtom. V mesecu septembru  je bila prioriteta seznanitev vseh 

deležnikov (učencev, staršev, zaposlenih) s Pravili šolskega reda. To smo storili preko roditeljskih 

sestankov, ur oddelčnih skupnosti, prav tako smo na spletni strani objavili publikacijo šole, v kateri je 

izvleček Pravil šolskega reda.  Razredne skupnosti so oblikovale vzgojno vrednoto, ki so jo tekom šolskega 

leta preko različnih dejavnosti želeli čimbolj usvojiti. Razredne skupnosti so zato sprejele tudi posebna 

pravila zase, ki so bila usklajena s Pravili šolskega reda.  
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Vzgojna dejavnost posameznega oddelka je bila izbrana na osnovi opravljene analize vprašalnika o 

vrednotah. Oddelčne skupnosti so razvijale naslednje vrednote: spoštovanje, sprejemanje,  medsebojno 

poznavanje, medsebojno razumevanje, razredno razpoloženje, sodelovanje, odgovornost, prijateljstvo, 

pripravljenost za medsebojno pomoč,  zdravje in znanje, razvijanje kulture. 

Pri izvajanju dejavnosti so bili vključeni učenci, starši in zaposleni. V končnih ocenah, ki so jih zapisali 

razredniki v mesecu juniju, je razvidno, da so večino zastavljenih ciljev realizirali in je viden napredek ter 

s tem veliko zadovoljstvo. Dokazila o izvajanju dejavnosti  so razredniki zbirali tekom šolskega leta, izšla 

bodo v brošuri. 

2.6.1 Število vzgojnih ukrepov, pohval in vzgojnih opominov 

Iz poročil je razvidno, da smo lahko z vzgojnim delovanjem deloma zadovoljni. Dve leti spremljamo trende 

preko e-Asistenta. 

 

Šolsko leto 2014/15 

 

Šolsko leto 2015/16 



      

 

 

37 

 

 

 

Šolsko leto 2016/17 

 

Šolsko leto 2017/18 

V šolskem letu 2017/2018 smo izrekli pet najstrožjih vzgojnih opominov v skladu z Zakonom o osnovni 

šoli, ker vsi predhodni vzgojni ukrepi niso dosegli želenega učinka. V tem šolskem letu vodimo evidenco 

pohval in pripomb iz e-Asistenta. 

2.6.2 Kladnikove značke 

Za uspešno in prizadevno delo so učenci prejemali ustne ali pisne pohvale, nagrade in najuspešnejši  

Kladnikove značke. V šolskem letu 2017/2018 smo podelili 4 priznanja za posebne dosežke na področju 

športa in 18 Kladnikovih značk: 9 zlatih, 3 srebrne in 6 bronastih. V deležu to pomeni 31 % generacije 

devetošolcev. 
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2.6.3 Domače naloge, odgovornost in delovne navade 

Evidentiranje domačih nalog poteka preko e-Asistenta. Pohvaliti moramo odgovornost in doslednost na 

razredni stopnji, iz evidence in poročil o pedagoškem delu razrednikov pa je razvidno, da se število 

učencev, ki ne opravljajo domače naloge povečuje na predmetni stopnji. Kljub obvestilom staršem se 

stanje pri posameznih učencih ni izboljšalo, zato  ti učenci s pisnim soglasjem staršev opravljajo domače 

naloge v šoli (razrednik ali v učilnici pri dežurnem učitelju).  V primeru dveh negativnih ocen v mesecu 

novembru so bili povabljeni k uram dopolnilnega pouka.  Ugotavljamo, da so na konferencah učiteljskega 

zbora večkrat imenovani učenci kasneje tudi manj uspešno zaključili razred ali pa razred ponavljajo.  
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Zelo pomembno je, da se sproti odpravljajo vrzeli v znanju. E- Asistent omogoča staršem, da se prijavijo 

na njihovo aplikacijo in so lahko tedensko obveščeni o dosežkih, opravljenih domačih nalogah in napredku 

svojega otroka. Zavzemamo pa stališče, da je zelo pomemben osebni stik s starši na govorilnih urah skupaj 

z učencem.  

2.7 Skupnost učencev šole, šolski parlament 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v 

skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo po dva predstavnika v Skupnost učencev šole.   

Delo skupnosti učencev šole je v šolskem letu 2017/18 potekalo po triadah: 

- mentorica 1. triade: Katja Lackovič 
- mentorica 2. triade: Veronika Pečnik Zgonc 
- mentorica 3. triade: Gordana Kozinc Kenda 

Del srečanj je bilo izvedenih za vse predstavnike oddelčnih skupnosti skupaj, del srečanj pa po posameznih 

triadah. Predstavniki oddelčnih skupnosti so izvolili 9 predstavnikov Šolskega parlamenta, za predsednico 

so izbrali Leo Haler. Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila Šolstvo in šolski sistem. 

Področja dela: 

- Predstavniki skupnosti učencev šole (v nadaljevanju predstavniki SUŠ) so po šolskem radiu 
pripravili proslavo ob dnevu šole, ki je 2. oktobra.  

- V začetku šolskega leta so člani SUŠ izvolili člane šolskega parlamenta in se seznanili z letošnjo 
temo otroškega parlamenta Šolstvo in šolski sistem. 

- Znotraj oddelkov so učenci razmišljali, kaj jim je na naši šoli všeč (kaj je dobro, kaj bi pohvalili …) 
in kaj jim ni všeč (bi želeli spremeniti na bolje). Osredotočili so se na področja organizacije dela, 
prehrane, izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, izobraževanja, opremljenost šole, odnose, 
komunikacijo… 

- Učenci 1. triade so pohvalili naravoslovno učilnico in igrala v njej, šolsko prehrano in pester nabor 
interesnih dejavnosti. Želeli pa so si več časa za igro, več igral, manj nemira pred in v toaletnih 
prostorih in tiho prehranjevanje v jedilnici.       

- Učenci 2. triade so pohvalili naravoslovno učilnico, šolsko prehrano ter učitelje in ostale zaposlene 
na šoli. Želeli pa so si daljši odmor, več gibanja, izpostavili so neprimerno vedenje starejših 
učencev do mlajših. 

- Učenci 3. triade so pohvalili zdravo prehrano (okusna, raznolika, kotiček za lačne, solatni bife), 
veliko športa in športnih površin na šoli (športni dogodki, športna šola, športi izbirni predmeti in 
interesne dejavnosti …), pestrost izbirnih predmetov in dobro počutje na šoli (dobri prijatelji, 
medsebojna pomoč, dobra komunikacija, razumevajoči učitelji …). Za potrebne izboljšave so 
izpostavili pogosto enake menije pri malici, prekratke odmore, želeli so si več ur športa in športnih 
dni. 

- Predstavniki SUŠ so se občasno srečevali po triadah. Izvedli so evalvacijo pohval in izboljšav 
oddelkov po triadah, kjer so v skupinah iskali ideje, predloge in rešitve podanih izboljšav. 

- V mesecu decembru smo s pozitivnimi mislimi okrasili drevo lepih misli ter zbirali potrebščine za 
ogrožene družine v občini Sevnica.  

- 23. 3. 2018 smo se udeležili 28. občinskega parlamenta občin Sevnica in Radeče, ki je potekal na 
OŠ Marjana Nemca Radeče. Pripravili smo plakat, na katerem smo predstavili delo šolskega 
parlamenta, 6 predstavnikov šolskega parlamenta pa se je udeležilo debatnih delavnic, ki so 
potekale na teme:  poučevanje in učenje, odnosi v šoli in šola za življenje. Predhodno so učenci 
razmišljali o šoli, ki si jo želijo in prišli do naslednjih zaključkov:  

1. Del pouka naj poteka v e-okolju (uporaba računalnikov ali e-tablic); zmanjša naj se uporaba 
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SDZ. 
2. Vsak dan naj vsaj 1 ura pouka ne poteka zgolj v učilnicah (ampak tudi na igrišču, v 

naravoslovni učilnici, krajši pohod …). 
3. Pouk naj vključuje čim več skupinskega in praktičnega dela (npr. pri KEM, BIO, FIZ – poskusi, 

gospodinjstvo, ročna dela …). 
4. Vedenje naj se ocenjuje.  
5. Večja diferenciacija pouka glede na sposobnosti, znanje in poklicne interese učencev (npr. 

manjši nabor skupnih predmetov in večji nabor predmetov glede na interes, predznanje in 
poklicno usmeritev učencev). 

6. Obisk strokovnjakov različnih predmetnih področij in nekdanjih učencev šole, ki bi na 
srečanjih zainteresiranim učencem predstavljali svoja področja (npr. tudi obisk avtohtonih 
govorcev – native speakers). 

7. Več predpisanih dni dejavnosti. 

- Skupaj z učenci drugih šol so pripravili sklepe, ki bodo posredovani vsem ravnateljem šol občin 
Sevnica in Radeče ter tudi obema županoma in predstavnikom države. 

- 23. 2. 2018 smo na šoli izvedli okroglo mizo z gostjami iz tujine. Gostje so predstavile šolstvo v 
Bosni in Hercegovini, na Nizozemskem, v Ukrajini in na Češkem. Gostje so se v svojih izčrpnih 
predstavitvah dotaknile šolskega sistema v času svojega izobraževanja in povedale, da se je od 
takrat marsikaj spremenilo, zato so hkrati orisale tudi izobraževanje v svojih domovinah v 
današnjem času.  

- Ob zadnjem šolskem dnevu je SUŠ pripravila zaključno prireditev ob koncu šolskega leta.  
- Predstavnici šolskega parlamenta sta predstavili delo skupnosti učencev šole na svetu staršev, dne 

28. 5. 2018 in učiteljskem zboru, 18. 6. 2018.  

2.8 Sodelovanje v projektih  

Šola je vključena v 22 državnih, lokalnih, šolskih projektov.  

 

2.9 Izobraževanja zaposlenih 

Redno smo se izobraževali na strokovnih konferencah, ki so bile organizirane v popoldanskem času in v 

času počitnic.  Kako se naučiti učiti se, delovne navade, bralne učne strategije, aktivne metode učenja in 

poučevanja, reševanje konfliktov, preventiva in kurativa na področju medvrstniškega nasilja in razvijanja 

veščin in znanja formativnega spremljanja so bile teme, ob katerih smo vsi deležni vzgojno-

izobraževalnega procesa strokovno  rasli.   Prednostna naloga je bila še vedno osvajanje kompetenc 

učitelja, potrebnih za 21. stoletje.   

2.10 Sodelovanje dijakov in študentov 

Z. št.  mentor dijak, študent VIZ oz. fakulteta Smer 

1.  Erika Anzelc Intihar Natalija Zalokar Pedagoška fakulteta 
Maribor 

razredni pouk 

2.  Veronika Pečnik 
Zgonc 

Eva Mavrič Pedagoška fakulteta 
Maribor 

razredni pouk 

3.  Drago Slukan Andraž Rihtar Šolski center Krško – 
Sevnica 

tehnik računalništva 

4.  Drago Slukan Aleks Tršelič Šolski center Celje – 
Krško 

tehnik računalništva 
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5.  Drago Slukan Trajče Janev Šolski center Celje – 
Krško 

tehnik računalništva 

6.  Ernestina Krajnc 
Nuša Gradišnik 

Jakob Gabrič Pedagoška fakulteta 
Koper 

Pedagogika 

7.  Nuša Gradišnik Urška Krajnc Filozofska fakulteta 
Maribor 

Pedagogika 

8.  Gregor Pirš Iva Prah Pedagoška fakulteta 
Ljubljana 

socialna pedagogika 

9.  Martina Špan Lea Klenovšek Ekonomska šola Celje ekonomski tehnik 

10.  Monika Simončič Barbara Kovačič Srednja šola za 
gostinstvo in turizem 
Celje 

gastronomsko turistični 
tehnik 

11.  Janja Krajnc Ajda Prah Filozofska fakulteta 
Maribor 

Psihologija 

 

2.11 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 

posrednega uporabnika 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda Osnovne šole Sava Kladnika 

Sevnica, so: Predpisi, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov: 

 

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP) 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 16/07-uradno prečiščeno 

besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 

46/16, 49/16 – popr. In 25/17 – Zvaj) 

- Zakon o računovodstvu (ZR;Ur. l. RS št. 23/99 in 30/02 IN 116/06) 

- Zakon o javnih financah (ZJF;Ur. l. RS št. 11/11 – UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 

96/15-ZIPRS1617) 

- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS 81/06 s spremembami) 

- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (uradno prečiščeno 

besedilo, Ur.l. 46/15) 

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

javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12) 

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

sredstev (Ur. l. RS št. 45/05, 114/06 – 4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10) 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (Ur. l. RS št. 117/02 in 134/03) 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. 

RS št. 134/03, 34/04, 13,05, 114/06 - 4631, 138/06 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12) 

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

javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 

104/10 in 104/11) 

- Zakon o amortizaciji osnovnih sredstev (Ur. Listu RS št. 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 

48/09 (za računalnike 25%), 112/09, 58/10 in 108/2013) 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
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- uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; odslej Navodilo o pripravi 

zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih) 

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda, ZDR-1, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 

sektorju, Zakon o zavodih, ZOFVI, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, ZUP, Kolektivna 

pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za VIZ, Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost VIZ, Uredba 

o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o del. uspešnosti iz naslova povečanega 

obsega dela v javnem sektorju, Uredba o del. uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 

Uredba o merilih in kriterijih za določitev višine položajnega dodatka,  Zakon o osnovni šoli, Zakon o šolski 

prehrani, Zakon o šolski inšpekciji,  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, Pravilnik o pedagoških 

spremljevalcih pri prevozu skupin otrok, Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ zavode, Pravilnik o 

šolskem koledarju, Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo del. mest, Pravilnik 

o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi ob koncu obdobij v 9-letni OŠ, Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni OŠ, Pravilnik o vzgojnih opominih, 

Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni OŠ ter interni akti: Pravilnik o popisu, o računovodstvu, o gibanju 

knjigovodskih listin, Pravilnik o varstvu pri delu,  Pravilnik o osebni varovalni opremi, Pravilnik o uporabi 

službenih vozil, Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, 

Pravilnik Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica o zavarovanju osebnih podatkov, Pravila o delovanju 

Šolskega sklada, Pravilnik o podeljevanju priznanj OŠ, Poslovnik OŠ S. K. Sevnica, Poslovnik Sveta staršev 

in Poslovnik o delu Sveta šole,  Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in Hišni red, Pravila o prilagajanju šol. 

obveznosti, Pravilnik o sistemizaciji del. mest OŠ Sava Kladnika Sevnica, Pravila o šolski prehrani, Pravilnik 

o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu, Pravilnik o uporabi šolskih prostorov 

in opreme, Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju 

preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc.   

2.12 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika 

Dolgoročni cilji zajemajo vzgojno-izobraževalni proces; vseživljenjsko učenje, vzgajanje in izobraževanje za 

trajnostni razvoj, zavest o državni pripadnosti in spoštovanje do evropske civilizacije, učenčeva pozitivna 

samopodoba, dobri odnosi med učenci, pozitivni odnosi med učenci in delavci šole, čim višji uspehi na 

tekmovanjih in razpisih, zdrava šola, trajnostni razvoj, razvijanje inovativnosti in podjetnosti, razvijanje 

sposobnosti sporazumevanja v več jezikih, doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja, 

uspešno sodelovanje s starši, ustanoviteljem in okoljem, pozitivni odnosi med zaposlenimi in učenci in njihov 

strokovni razvoj, ugotavljanje kakovosti in vzpostavitev sistema merjenja kakovosti ter vzdrževanje in 

opremljanje šolske stavbe. 

2.13 Letni cilji posrednega uporabnika 

Letni cilji so v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o organizaciji in financiranju opredeljeni v 

Letnem delovnem načrtu 2017/2018 in 2018/2019. Letni delovni načrt so sooblikovali učenci, starši, 

ustanovitelj ter drugi zainteresirani državljani. V navedenih dokumentih so določeni vsebina, obseg in 

razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom, 

razporeditev interesnih dejavnosti, delo šolske svetovalne službe, knjižnice, dejavnosti za zdrav razvoj 

življenja, oblike sodelovanja s starši, z okoljem in ustanoviteljem.  LDN za obe šolski leti ima kot prednostno 

področja delovanja ločena na izobraževalno in vzgojno dejavnost.  

Izobraževalno področje in kazalniki uspešnosti (rezultati vidni v uvodnem delu) 
Pozornost smo posvečali kakovostnemu pouku, sprotnemu podajanju povratnih informacij, razvijanju 

bralne pismenosti, uvajanju aktivnih oblik in metod učenja in poučevanja, da bodo učenci pri pouku čim 

bolj motivirani, aktivni, ustvarjalni in samostojni.  
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Razvijali smo odgovornost za redno opravljanje domačih nalog, redno pregledovali uspešnost le-teh, 

beležili neopravljene domače naloge učencev v evidenco (poročilo razrednika) ter obveščali starše. 

 

Ukrep Kolegij je pripravili Protokol evidentiranja domačih nalog in predvidene ukrepe 

(enotnost in doslednost vseh strokovnih delavcev). 

Ukrep Spremljanje dosežkov in pogovori z učenci na razrednih urah. 

Ukrep Vodstvo šole bo pregledovalo evidenco opravljenih domačih nalog pri učencih in 

spremljalo diferenciacijo domačih nalog pri zaposlenih. 

Ukrep Vodstvo šole je omogočilo izmenjavo primerov dobrih praks (Projekt 0 0) 

 

Razvijali bomo kakovostno in trajno znanje, da bodo dosegali primerljive rezultate z vrstniki v občini in 

slovenskem prostoru. 

 

Ukrep Spremljanje medpredmetnih povezave pri pouku in na dnevih dejavnosti. 

Ukrep Povezovanje strokovnih aktivov po triadah (vertikalno). 

Ukrep Seznanjanje učencev s strategijami in aktivnimi metodami učenja pri vseh predmetih. 

Ukrep Izobraževanje zaposlenih (povezano s kritjem stroškov izobraževanja) 

Ukrep Uvajanje formativnih elementov v pouk.  

 

Vsi na šoli bomo dali poudarek na pravopisu, oblikovanju prostih odgovorov, ustnem in pisnem izražanju, 

utemeljevanju odgovorov v vseh triadah in pri vseh predmetnih področjih.  

Ukrep Vsi strokovni delavci na šoli opozarjamo na pravopisne in slogovne popravke ter 

pričakujemo čitljiv ter pravopisno pravilen zapis. 

Ukrep Spodbujamo več prostih odgovorov, samostojnih zapisov, tvorbnih nalog, problemskih 

nalog (TIMSS), nalog utemeljevanja ali kritičnega mišljenja VIŠJE KOGNITIVNE RAVNI 

ZNANJA) in manj nalog obkroževanja, vstavljanja besed, povezovanja (NIŽJE 

KOGNITIVNE RAVNI ZNANJA).  

Ukrep Doslednost vseh zaposlenih. 

Ukrep Notranji nadzor ravnateljice pri hospitacijah. 

 

  

Ukrep Redno spremljanje pouka pri predmetih, kjer se izvaja NPZ, pri novo zaposlenih z 

akcijskim načrtom posameznika (Načrt hospitacij za šolsko leto). 

Ukrep Spodbujanje medsebojnih kolegialnih hospitacij s primeri dobre prakse (ZRSŠ Bralna 

pismenost, formativno spremljanje). 

Ukrep Pripravili pisno povabilo k dopolnilnemu pouku za učence (2 neg. oceni v novembru), 

ki po našem mnenju nujno potrebujejo dodatno razlago in podporo. 

Ukrep Ure svetovanja in pomoči učiteljev – pred poukom, po pouku in v učilnici slovenščine 

BKK. 

Ukrep Uvajanje formativnega spremljanja učencev. 

Ukrep Projekt EUFOLIO in ATS 2020 – mednarodni projekt aktivnih metod učenja in 

poučevanja 

Ukrep Sodelovanje v projektu Bralne pismenosti, ZRSŠ 

Ukrep  Spremljanje in interpretacija mednarodnih raziskav TIMMS 2015 in PIRS 2015 

Ukrep Vsak teden nove besedne zveze po šolskem radiu v igri Besedna igrarija 

Ukrep  Posodobili smo sezname za bralne značke 
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Vzgojno področje 
Sistematično bomo učili učence strategij učenja in razvijali delovne ter učne navade. 

 

Ukrep Uporabljanje ustreznih učnih in bralnih strategij pri pouku, utrjevanju, rednem učenju. 

Ukrep Redno opravljanje domačih nalog. 

Ukrep  Na razrednih urah ponovijo strategije učenja in učenci predstavijo drug drugemu svojo 

uspešno strategijo učenja. 

Ukrep Dan dejavnosti namenjen prepoznavanju učnega stila učenca in načrtovanju lastnega 

učenja. 

Ukrep Povabili predavatelje na temo motivacije in odgovornosti.  

Ukrep  Vzgojni načrt in v njem opredeljene vzgojne dejavnosti oddelka. 

Ukrep Notranji nadzor ravnateljice pri hospitacijah. 

 

Učenci bodo prepoznani na svojih močnih področjih in potencialih, tako bodo krepili pozitivno 

samopodobo. Spore med učenci bomo reševali na dostojanstven način.  Razvijali odgovornost do dela in 

vedenja.  

 

Ukrep Tutorstvo učencem, spremljanje dosežkov učencev in sprotno usmerjanje učencev in 

svetovanje staršem. 

Ukrep Izdelava protokola ob obravnavi nasilja (TIM za VN in Kolegij). 

Ukrep Načrtovanje ciljev, postavljanje strategij, vrednotenje in samoregulacija.  

Ukrep Preventivne delavnice (Varni internet, Safe.si, Preventivni mozaik Posavja) 

Ukrep Uvedba BELEŽKE in spremljanje napredka 

Ukrep Notranji nadzor ravnateljice pri hospitacijah. 

 

Razvijali zdrav način življenja z raznovrstno zdravo prehrano, gibanjem in trajnostnim načinom življenja. 

Čut za sočloveka v stiski smo razvijali z organizacijo dobrodelnih, humanitarnih in ekoloških akcij. 

Spremljali in spodbujali bomo delo nadarjenih otrok in otrok s posebnimi potrebami v skladu s smernicami 

individualiziranih programov in odločb, da bi dosegli optimalni razvoj učencev. 

 

Preglednica: Pregled števila učencev v šolskih letih 2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/18 

 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Število oddelkov Sevnica 30 30 28 27 28 27 27 27 

Skupaj število učencev Sevnica 668 644 633 624 625  595 606 611 

Število oddelkov na podružnici Loka 3 3 3 3 3 3 3 3 

Število učencev na podružnici Loka 49 44 40 38 37 30 32 36 

Število oddelkov na podr. Studenec 3 3 3 3 2 2 2 3 

Število učencev na podr. Studenec 27 29 28 26 23 27 28 31 

Skupaj število učencev 747 717 701 688 685 652 666 678 
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2.14 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Preglednica: Sestava prihodkov po virih v l. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

 

Uspehe smo dosegli v okviru sprejetega finančnega načrta, kjer ni prišlo do večjih odstopanj. Kazalci 

uspešnosti so razvidni iz opisnega poročila ravnateljice v uvodnem delu Letnega poročila.  

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prihodki iz javnih sredstev 
2.527.165,36 

€ 

2.463.478,18 

€ 

2.433,030,60 

€ 

2.537.437,07 

€ 2.587.774,03 

2.709.584,89 

Prihodki ustanovitelja 249.627,46 € 234.263,74 € 221.892,70 € 191.309,54 € 196.104,48 250.693,74 

Prih. iz naslova prispevkov učencev  172.020,56 € 185.128,99 € 176.057,34 € 172.530,14 € 182.606,59 198.600,58 

Prihodki pridobljenih na trgu (kosila, 

najemnine) 
53.846,27 € 38.176,47 € 36.460,67 € 33.378,61 € 

30.640,39 

38.501,18 

Donacije in subvencije 7.793,82 € 8.677,61 € 12.128,81 € 6.671,25 € 8.340,32 8.203,46 

Prejeta sredstva iz EU 15.600,56 € 1.072,76 € 2.163,74 € 0 € 0 0 

Prihodki iz drugih virov  9.510,20 € 4.585,09 € 758,16 € 7.082,79 € 8.728,37 10.596,07 

 

Prihodki/Odhodki realizirano 2018 finančni načrt 2018 indeks 

Skupaj prih.za javno službo in tržno dej. 3.265.893,29 3.181.098,14 103 

Prihodki za izvajanje javne službe 241.373,21 219.475,89 110 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:  

Prejeta sred. iz prorač. za tekočo porabo MIZŠ 2.716.923,30 2.703.880,80 101 

Prejeta. sred. iz prorač. za tekočo porabo OBČINA 201.197,12 193.974,86  104 

SKUPAJ 2.918.120,42 2.897.855,66 101 

prejeta sred. iz prorač.za investicijo 66.926,60 52.386,27 128 

Drugi prih. za izvaj. dejav. javne službe 39.473,06 11.380,32 347 

SKUPAJ ODHODKI 3.279.793,35 3.181.098,14 104 

 

Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

 

z.š. Naziv LETO 2017  Leto 2018   Indeks(4-3)  

1 2 3 4    5    

1. Računalniška oprema-administrativna dejavnost 3.212,96 - - 

2. Računalniška oprema-osnovna dejavnost 7.511,97 13.598,17 181,02 

3. Lesena oprema-osnovna dejavnost 16.344,23 21.748,64 133,07 

4. Ostala oprema-osn. dejav., igrala, aparati,prip.v kuh. 15.586,16 92.815,96 595,50 

5. Učila in učni pripomočki 3670,21 4.849,77 132,14 

6. Oprema za čiščenje, ogrevanje, hlajenje  in vzdrž.pr. 3.135,68. 7.921,41 252,62 

7. Rač. program za adm. dejavnost 826,20 - - 

8. Rač. programi za osnovno dejavnost 194,85 - - 

  skupaj 1-8 50.482,26 140.933,95 279,17 
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Obrazložitev:    

    

2. Računalniki, monitorji, tiskalnika, projektorji, interaktivna  tabla, zvočniki, 

digitalna, kamera    

3. Mize in stoli v učilnicah, garderobne omare, vrtne mize s klopmi, vrtna hiška, 

igrala    

4. Oprema v telovadnici, kuhinjski pripomočki v kuhinji (mešalnik, sekljalnik, sokovnik…) 

5. Čebelarski pribor, glušniki, smučarski čevlji, žoge, loparji, kolebnice in ostali pripomočki za pouk ŠV 

6. Sesalnik, stroj za ribanje, hlajena vitrina 

  

Od tega osnovna sredstva: 

- Prenosni in stacionarni računalniki 

- Projektorji, digitalna kamera 

- Interaktivna tabla 

- Dostopne točke fortinet 

- Vrtne mize in igrala v naravoslovni učilnici v Sevnici, igralo za POŠ Loka,  

- Oprema za telovadnico (blazine, skrinje, trampolin, omare za orodja…) 

 

2.15 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa 

Nedopustnih in nepričakovanih dogodkov v koledarskem letu 2018 ni bilo. 

2.16 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi 

cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 

Ocenjujemo, da je bilo poslovno leto 2018 uspešno tako na poslovnem kot tudi na pedagoškem delu.  

2.17 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene 

standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo 

GOSPODARNOST 

 

Prihodki (AOP 870) = 3.216.179,92 € = 1 % 

Odhodki (AOP 887) = 3.188.972,55 €   

 

S tehtnim premislekom in s stalnim povezovanjem šole z občino in MIZŠ načrtujemo in kar se da 

odgovorno razpolagamo z namenskimi sredstvi. Zato smo tudi letos poslovali s pozitivnim rezultatom. 
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DONOSNOST 

 

Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 

888) 

**100 

27.207,80 € 

= 101 Sredstva v lasti ali upravljanju + 

ugotovljeni poslovni izid + dolgoročne 

rezervacije (AOP 056 + 058 + 048) 

2.714.231,00 € 

 

2.18 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu. Popis osnovnih sredstev 

in drobnega inventarja izvajamo v skladu s pravilnikom o popisu. V novembru in decembru 2018 smo 

opravili popis drobnega inventarja in osnovnih sredstev, popis obveznosti in terjatev. Uporabljamo  

pravilnik o gibanju knjigovodskih listin.  

Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila in odobri ravnatelj, za njim še eden 

od pomočnikov ravnatelja ter likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse 

zahtevane elemente.  

V letu 2018 je bilo revidirano področje za leto 2017. Notranjo revizijo za leto 2017 je v Osnovni šoli Sava 

Kladnika Trg svobode 42, 8290 Sevnica, izvajalo podjetje Revidera, družba za revizijo in podjetniško 

svetovanje d.o.o. na podlagi naročilnice ustanoviteljice šole Občine Sevnica.  

 

Obveznost notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov je določena v Zakonu o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP; v 

nadaljevanju ZJF), v Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 

financ (Uradni list RS, št. 72/02) in v Usmeritvah za državno notranje revidiranje (Urad RS za nadzor 

proračuna, št. zadeve 0601-3/2013, XII/2013).  

 

Predmet revizije je določil ustanovitelj šole, notranja revizija dela poslovanja šole pa se je izvedla kot 

redna notranja revizija za leto 2017 na preveritvi tržne dejavnosti.  

 

Pred izvedbo notranje revizije so določili oceno tveganja. Pri oceni tveganja so upoštevali zlasti 

naslednje: 

- ustanoviteljske pravice v zavodu izvršuje le en ustanovitelj, to je Občina Sevnica; 

- cilji zavoda so jasno določeni; 

- kontrolno okolje na ravni zavoda je zadovoljivo; 

- informiranje in komuniciranje v zavodu je učinkovito; 

- zavod redno izvaja notranje revizije; 

-  zavod ima izdelan register tveganj in ovrednotena tveganja; 

- zavod redno in verodostojno izpolnjuje Izjavo o oceni notranjega nadzora 

- javnih financ; 

- v zavodu se izvaja le en program - program šolske vzgoje; 

- v zavodu so razmejene naloge, odgovornosti in pristojnosti posameznih zaposlenih, 

 

Preveritve so opravili na osnovi razgovora z delavci za posamezno področje ter z uporabo analitičnih 

postopkov in vzorčenja.  

 

Cilji revidiranja so: 
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Namen integriranega sistema notranjih kontrol, za katerega je odgovorno vodstvo proračunskih 

uporabnikov, je upravljanje s tveganji in pri tem doseganje razumnega zagotovila, da bodo s poslanstvom 

proračunskih uporabnikov uresničeni splošni cilji:  

- urejeno, etično, gospodarno, učinkovito in uspešno poslovanje,  

- odgovorno izpolnjene zadolžitve,  

- poslovanje skladno s predpisi,  

- viri zavarovani pred izgubo, uničenjem, zlorabami in goljufijami.  

 

V zaključku poročila je podano naslednja ugotovitev in določena je stopnja tveganja. 

 
- Sodila za razmejitev stroškov na del za tržno dejavnost in javno dejavnost: srednje tveganje 
- Kalkulacija cene in cenik tržne dejavnosti: srednje tveganje 
- Pravilnost zaračunanih storitev: srednje tveganje 

Poročilo se hrani v tajništvu šole.  

 

Izdelan imamo tudi Register tveganj, s katerim smo opredelili vrste tveganj, verjetnost tveganja, 

posledice, ukrepe za preprečitve oz. zmanjšanje posledic in osebe, ki so zadolžene za sanacijo tveganj.  

Tveganja smo opredelili na področju učnega procesa, pridobitne dejavnosti, finančnega poslovanja, 

nabav, plačil, varovanj prostorov in zaupnih podatkov, investicij, informacijske podpore, kadrov, knjižnične 

dejavnosti in premoženja.  Z Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki smo jo oblikovali na 

osnovi stališč  delavcev pri izpolnjevanju samoocenitvenega obrazca, smo ozavestili pomembnost 

notranjega nadzora in nadzor povečali.   

2.19 Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj  

Notranje revidiranje smo izvedli v skladu z zakonodajo, sredstev za ta namen nismo imeli, zato je 

ustanoviteljica naročila revidiranje poslovanja za leto 2017. Poročilo notranje revizije nam je podalo 

usmeritve, katere smo v večini že upoštevali. Notranje revidiranje za 2018 še ni bilo izvedeno.  

2.20 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo 

okolja, regionalni razvoj. 

- Tesno sodelovanje z Občino Sevnica preko predstavnikov ustanoviteljice, aktiva ravnateljev in z 
osebnimi stiki s pristojnimi na oddelkih za posamezno dejavnost. Občina Sevnica je prispevala k še 
večji osveščenosti učencev pri gibanju v prometu v Tednu mobilnosti. Šola je bila gostiteljica za vse 
učence osnovnih šol v Sevnici.  

- Zdravstveno varstvo smo izvajali v okviru rednih sistematskih  pregledov v Zdravstvenem domu, 
zdravstveno vzgojo v obliki delavnic v vseh oddelkih v šoli, zobozdravstvene storitve pa v šolski zobni 
ordinaciji. Šolska svetovalna služba je redno sodelovala s psihologinjo in pediatrinjami iz ZD Sevnica, 
po potrebi pa tudi s strokovnim kadrom drugih zdravstvenih institucij. V zdravstvenem domu 
razstavljajo učenci 1. razreda svoja likovna dela. ZD Sevnica se redno vključuje v vse preventivne 
dejavnosti za učence in starše po programu NIJZ in promocijo zdravja na delovnem mestu.  

- Karierna orientacija v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, ki šolam svetuje glede izvajanja 
dejavnosti s področja karierne orientacije in z Ministrstvom za šolstvo, ki koordinira področje 
karierne orientacije in posreduje vse ključne informacije. Sodelovali smo tudi s srednjimi šolami; 
ravnatelji in strokovni delavci posavskih srednjih šol so predstavili svoje programe staršem 
devetošolcev in devetošolcem na roditeljskem sestanku.  

- V okviru projekta Zavezništvo za mlade smo sodelovali z območno Obrtno-podjetniško zbornico Krško 
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v procesu seznanjanja devetošolcev in njihovih staršev s sistemom vajeništva.  

- Pooblaščen delavec (Janez Virtič) sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine. Prometno varnostni načrt je bil predstavljen staršem prvošolcev, obešen je v avli, 
obravnavali so ga pri rednem pouku, prometnem in kolesarskem krožku. Prav tako je objavljen na 
naši spletni strani. Učenci 1. in 2. razreda nosijo rumene rutke.  

- Sodelovanje s Policijo Sevnica je vključeno v pouk, in sicer so učenci 1. r. imeli tehniški dan, petošolci 
pa izvajajo projekt Policist Leon svetuje. S Policijo v Sevnici sodelujemo tudi pri prijavi medvrstniškega 
spletnega nasilja oz. hujših kršitvah Pravil šolskega reda, pri izvedbi kolesarskih izpitov… in na 
področju obravnave nasilja v družini ter izvedbi tehniških dni na temo promet. Kriminalistka s 
Policijske uprave Novo mesto je sodelovala tudi pri izvedbi dni dejavnosti na temo preprečevanja 
medvrstniškega in spletnega nasilja. Dan odprtih vrat Policije Sevnica se je izvedel na naši šoli, kjer so 
učenci imeli priložnost spoznati poklic policista in njihove dejavnosti.  

- Sodelovali smo s Centrom za socialno delo Sevnica v primerih obravnave nasilja v družini in pomoči 
otrokom iz socialno šibkejših družin. 

- Sodelovanje z Domom upokojencev Sevnica. Redno smo obiskovali upokojence v Domu upokojencev 
v Sevnici in večkrat s kulturnim programom razveselili upokojence na Impoljci, v Loki in v Sevnici. 
Ponosni smo na medgeneracijsko sodelovanje med učenci 1. razreda in starejšimi občani iz Doma 
upokojencev Sevnica.  

- Sodelovanje s PGD Sevnica je potekalo pri izvajanju izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ki so ga obiskovali učenci od 7. - 9. razreda in pri organizaciji dogodka Pogled v 
modro. 

- Sodelovanje s Knjižnico Sevnica je naša stalnica. Naši učenci jo obiskujejo v okviru pouka, učenci se 
udeležujejo različnih prireditev tudi v popoldanskem času. Prvošolci smo imeli knjižnično vzgojo v 
Knjižnici Sevnica. Učenci so spoznavali knjižnico in knjižnični bonton ter likovno poustvarjali po 
prebrani pravljici.  

- Sodelovanje s Komunalo Sevnica je še posebej intenzivno pri vseh okoljskih vprašanjih in varovanju 
okolja in zbiralnih akcijah.   

- Sodelovanje z Zavodom KŠTM je celoletno. Sodelujemo na področju športa in kulture, predvsem pri 
uporabi objektov, ki jih upravljajo. Sodelovali smo tudi v UNICEF-ovem projektu, ki ga koordinira 
KŠTM, to je vzpostavljanje Varnih točk v občini Sevnica. Učenci in učenke, ki so obiskovali izbirni 
predmet Turistična vzgoja so spoznali turistično agencijo Doživljaj in njihovo dejavnost ter si ogledali 
grad Sevnica. 

- Sodelovanje z Rdečim križem Sevnica, saj smo preko njihove organizacije med počitnicami omogočili 
letovanja in izvedbe krvodajalskih akcij za občane. S tem podpiramo krvodajalstvo naše občine, ki je 
izjemnega pomena. Odziv na akcijah v Sevnici je nadpovprečen, najboljši med občinami v Posavju in 
na visokem mestu v državi. Nekajkrat smo za mentorje ekip tudi pripravili obnovitveno usposabljanje. 
Izobraževanje učencev s temi znanji je izjemnega pomena zanje, za šolo, za njihove družine in za vse 
nas, kajti nikoli ne vemo, kdaj lahko njihovo znanje komu od nas koristi. 

- Z Družinskim inštitutom Zaupanje smo sodelovali pri pripravi in izvedbi dni dejavnosti na temo 
medosebnih odnosov, v okviru projekta Rastišče sreče pa pri izvajanju učne pomoči učencem z učnimi 
težavami. Staršem smo ponudili udeležbo na srečanjih Sočutnega starševstva. 

- Sodelujemo tudi z društvi v Sevnici in posamezniki. Pripravili smo prireditve in posamezne dejavnosti 
v sodelovanju z Zvezo borcev, Zavodom za gozdove Slovenije, Sevnice in Radeče, KŠTM Sevnica, Z 
Društvom upokojencev, Izgnanci, Kolesarskim klubom, GLG Sevnica, Planinskim društvom Lisca,  
Kruhek, ekološka kmetija Jazbec Jože Repovž. 
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- Družili smo se s šolami in vrtcem  v ožji okolici (podružnici med seboj in podružnici s centralno šolo), 
širši okolici. S sevniškim vrtcem sodelujemo tako na področju stroke kot tudi na področju investicij in 
zaposlovanja (nov oddelek na OŠ Studenec in nov oddelek na POŠ Loka).  

- Sodelovali smo v različnih natečajih znotraj občine in širše po Sloveniji.  

- Sodelovali smo s Pedagoškim inštitutom pri izvajanju različnih mednarodnih raziskav in državnih 
preverjanjih znanja. 

- Sodelujemo z Zavodom za šolstvo preko različnih posvetovalnih in izobraževalnih srečanj, letos 
predvsem na področju naravoslovno-matematične pismenosti (NAMA POTI). 

- Z Zavodom RS za šolstvo sodelujemo tudi v procesu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, na 
področju uvajanja prvega tujega jezika v osnovno šolo in na področju spodbujanja bralne pismenosti.  

- Sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v najširšem pomenu besede, 
ravnateljica je članica posvetovalnega telesa MIZŠ.  

Z ostalimi strokovnimi ustanovami 

1. PEDAGOŠKI INŠTITUT sodelovanje v raziskavah 

2. MIZŠ Projekti in delo v posvetovalnem telesu 

3. ZRSŠ projekti, konzultacije, predavanja, študijska 
srečanja, e-šolstvo 

4. PEDAGOŠKE IN DRUGE FAKULTETE raziskovanje doktrine, pedagoška praksa, 
sodelovanje v raziskavah 

5. OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, DIJAŠKI DOMOVI izmenjave izkušenj, kadra, literature; delo na 
področju karierne orientacije 

6. ŠOLA ZA RAVNATELJE samoevalvacija, zunanja evalvacija, mentorstvo, 
učenje učenja, strokovna srečanja, vodenje in 
upravljanje inovativnih učnih okolij 

7. RIC NPZ - izvedba in analiza preverjanja 

Za starše smo organizirali predavanja kot podporo na poti uresničevanja starševstva. 

5.3.2012 Viljem Ščuka  Šolar na poti do sebe 

24.10.2012 Jani Prgič Tanka črta odgovornosti 

3.12.2012 Marko Juhant Varuh otrokovih dolžnosti 

2.4.2013 Zdenka Zalokar Divjak Vzgoja za odgovorno vedenje otrok 

18.4.2013 Damjana Šmid Vloga staršev pri vzgoji 

1.10.2013 Nataša Beršnak Pomen gibanja za razvoj otroka in mladostnika 

19.11.2013 Damijan Ganc Kako v otroku prebujati motivacijo za doseganje ciljev 

7.10.2014 Aleksander Zadel 
Spodbujanje motivacije, razvijanje delovnih navad in 
odgovornosti pri otrocih in mladostnikih 

Marec 2015 Melita Zeme Stopar Zdrave prehranjevalne navade otrok in odraslih 

8. 9. 2015 Vlasta Nussdorfer 
Varno in prijetno življenje v družini, v skupnosti in drug z 
drugim prinaša mnoge izzive. 

6.9.2016 Simona Levc Vzgajamo samostojne in odgovorne otroke 

5.9.2017 Albert in Leonida Mrgole Z varnim odzivom do samostojnosti in odgovornosti otrok 

3.9.2018 Dr. Zdenka Zalokar Divjak Vzgoja za odgovorno vedenje otrok in mladostnikov 
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Iz vsega navedena ocenjujemo, da je naše sodelovanje z lokalno skupnostjo in z državnimi institucijami 

zelo intenzivno in menimo, da so naši učinki pozitivni. Tudi odzivi okolja so spodbudni in pobud za 

sodelovanje je vedno več. 

2.21 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 

Investicije 

Občina je investirala na centralni šoli, POŠ Studenec in POŠ Loka pri Zidanem Mostu v višini 66.926,60 € in 

v prenovo zgornje telovadnice v višini 103.101,37 €.   

Skupaj 170.027,97 € 

 

Kadrovanje 

Na šoli je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 95 delavcev, od tega 70 strokovnih in 25 administrativno-

tehničnih delavcev. Od tega je bilo 9 delavcev zaposlenih za določen čas, nadomeščali so daljšo odsotnost.  

V letu 2018 smo imeli eno upokojitev. 

 
Zaposleni po starosti na dan 31. 12. 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zavodu je 55 % (52) zaposlenih starih nad 50 let.  Povprečna starost zaposlenih v zavodu je 49 let. 

 

 

Nazivi strokovnih delavcev na dan 31. 12. 2018 

 

NAZIV ŠT. ZAPOSLENIH 

Mentor 25 

Svetovalec 34 

Svetnik 6 

Brez naziva 5 

 

Na dan 18. 2. 2018 zaposlujemo 94 delavcev, od tega 7 delavcev za nadomeščanje daljših odsotnosti.  

 

Ena strokovna delavka ima pogodbo o dopolnjevanju.  

 
Vsa izobraževanja vodimo v zbornici v mapi Izobraževanja, kjer je razvidna tudi raven zadovoljstva. 

 

 

 
 

STAROST ŠT. ZAPOSLENIH 

do 30 let 3 

30 do 40 let 14 

40 do 45 let 14 

45 do 50 let 12 

50 do 55 let 25 

55 do 60 let 23 

nad 60 let 4 

0 5 10 15 20 25 30

do 30 let

od 50 do 55 let

število zaposlenih po kronološki 
starosti

število zaposlenih po kronološki starosti
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2018 
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Sestavni deli računovodskega poročila so: 

1. Pojasnila k bilanci stanja 

2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

3. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

4. Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

5. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

6. Poročilo o namenski porabi presežka prihodkov nad odhodki na kontu 985 – nerazporejeni 
presežek prihodkov nad odhodki 

 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in naslednjih predpisov: 

Zakon o računovodstvu 

Zakon o javnih financah 

Zakon o Zavodih 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih 

Slovenski računovodski standardi  

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

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenje prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

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

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

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

Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna  
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UVOD 
Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Občine 
Sevnica v skladu z zakoni, prispevkov staršev, donacij (predvsem za šolski sklad) in drugih virov. 

Sredstva za opravljanje pridobitno dejavnosti pa  so opisana v »Odloku o spremembah in dopolnitvah o 
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica«, kjer v 3. členu navaja: 

Zavodi pa lahko opravljajo tudi druge dejavnosti, ki niso javna služba: 

- druga oskrba z jedmi (malice in kosila zaposlenih) 
- počitniški domovi in letovišča (počitniške kapacitete v Červarju) 
- oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin 
- druge športne dejavnosti. 

Državni proračun zagotavlja skladno z 81. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja sredstva za splošne materialne stroške za obseg dejavnosti osnovnošolskega programa, ki 
jih nakazujejo mesečno: 

- za izobraževanje strokovnih in drugih delavcev, 
- za zdravstvene preglede delavcev, 
- učila in učne pripomočke, 
- ekskurzije učencev, 
- prav tako namenja sredstva za izvedbo programa šole v naravi. 

 

Skladno k Soglasju k sistemizaciji delovnih mest zagotavlja delavcem plače, premije za KAD, regres za letni 
dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, prevoz in prehrano na delu. 

Občinski proračun zagotavlja sredstva za: 

fiksne materialne stroške: 

- ogrevanje, 
- električna energija,  
- komunalne storitve (voda, odpadki)      

druge materialne stroške: 

- zavarovanje premoženja, 
- čistila in čistilne storitve, 
- varstvo pri delu, varovanje 
- stroški vozil, 
- gorivo za prevozna sredstva 
- tekoče vzdrževanje objektov in opreme 

za dodatne dejavnosti šole: 

- varstvo vozačev, 
- sofinanciranje kuharic – 1,95 delavca 
- sofinanciranje tekmovanj v znanju 
- sofinanciranje poletne šole v naravi 

za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. 

 

 

 



      

 

 

55 

 

 

 

Bilanca stanja na dan 31.12.2018 
     

     

ČLENITEV 
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka Znesek   
KONTOV   za     

    AOP Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN 001 2.676.168 2.642.343 
 SREDSTVA V UPRAVLJANJU       

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 002 13,327 13,327 
 DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE       
 RAZMEJITVE       

01 POPRAVEK VREDNOSTI 003 11,318 9,991 
 NEOPREDMETENIH SREDSTEV       

02 NEPREMIČNINE 004 3.774.277 3.715.222 

03 POPRAVEK VREDNOSTI 005 1.243.814 1.135.547 
 NEPREMIČNIN      

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 006 1.267.841 1.143.367 
 OSNOVNA SREDSTVA       

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 007 1.124.145 1.084.035 
 DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH       
 SREDSTEV       

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 009 0 0 
 DEPOZITI       

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ 010 0 0 
 POSLOVANJA       

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 011 0 0 
 UPRAVLJANJE       

 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; 012 401,053 395,240 
 RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE       
 RAZMEJITVE       

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 013 0 0 
 TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE       

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 014 127,233 129,451 
 DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH       

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO 015 30,022 31,500 
 KUPCEV       

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 388 120 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO 017 229,954 224,431 
 UPORABNIKOV ENOTNEGA       
 KONTNEGA NAČRTA       

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ 019 0 0 
 FINANCIRANJA       

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 6,869 8,439 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 
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19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 6,587 1,299 

 C) ZALOGE 023 6,364 7,371 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 6,364 7,371 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 026 0 0 
 EMBALAŽE       

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 027 0 0 
 STORITVE       

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 
 I. AKTIVA SKUPAJ 032 3.083.585 3.044.954 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 033 0 0 
 EVIDENCE       

 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 034 328,345 331,215 
 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE       

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 035 0 0 
 PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE       

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 036 172,331 178,813 
 ZAPOSLENIH       

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 037 59,325 64,744 
 DOBAVITELJEV       

23 DRUGE KRATKOROČNE 038 51,303 44,163 
 OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA       

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 039 4,125 5,768 
 UPORABNIKOV ENOTNEGA       
 KONTNEGA NAČRTA       

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 040 0 0 
 FINANCERJEV       

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 041 0 0 
 FINANCIRANJA       

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 41,261 37,727 

 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 044 2.755.240 2.713.739 
 OBVEZNOSTI       

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 047 41,009 26,122 
 RAZMEJITVE       

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA 049 0 0 
 V JAVNIH SKLADIH       

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 050 0 0 
 PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,       
 KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA       
 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN       
 OPREDMETENA OSNOVNA       
 SREDSTVA       
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9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 051 0 0 
 PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,       
 KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE       
 NALOŽBE       

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 052 0 0 

 ODHODKI       

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE 054 0 0 
 OBVEZNOSTI       

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 056 2.668.244 2.642.348 
 SREDSTVA IN OPREDMETENA       
 OSNOVNA SREDSTVA       

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 057 0 0 
 FINANČNE NALOŽBE       

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 058 45,987 45,269 
 ODHODKI       

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 059 0 0 
 PRIHODKI       

 I. PASIVA SKUPAJ 060 3.083.585 3.044.954 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 061 0 0 
  EVIDENCE       

 

 V bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 so izkazani podatki o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. 
Bilanca vsebuje AKTIVO, na kateri se prikazujejo sredstva (osnovna sredstva, terjatve, zaloge…) in 
prikazuje stanje premoženja in PASIVO, na kateri se prikazujejo obveznosti do virov sredstev, oz. nam 
prikazuje čigavo je premoženje. 
 Pri sestavljanju bilanc moramo upoštevati načela: 

- popolnosti (zahteva, da so v bilanci stanja zajeta vsa sredstva in obveznosti do virov) 
- resnosti oz. realnosti (prikazujemo dejansko stanje sredstev in obveznosti do virov) 
- preglednosti (pravilna razporeditev bilančnih postavk) 
- jasnosti (postavke v bilanci stanja prikazujejo razumljivo in nedvoumno) 
- povezanosti (bilanco vsako leto sestavljamo po enaki metodi) 

 

 

SREDSTVA 

V okviru sredstev so zajeta 

- dolgoročna sredstva in sredstva prejeta v upravljanje 

- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 

 

Neopredmetena dolgoročna sredstva: 

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je na dan 1. 1. 2018 znašala 13.327,17 €. 

Nabav v letu 2018 ni bilo. 

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev na  dan 31.12.2018  znaša 13.327,17 €.  

 

Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev  na dan 1. 1. 2018 znaša 9.991,41 €   in  se je 

povečal za obračunano amortizacijo za leto 2018  v višini 1.326,23 €  ter zmanjšal za odpis v višini 0,00 €. 
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Stanje popravka vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2018  znaša v višini 

11.317,64 €. 

 

Nepremičnine: 

Nabavna vrednost nepremičnin na dan 1. 1. 2018 je znašala  3.715.222,48 €. Povečala se je za investicijsko 

vzdrževanje oz. obnovo stopnišča na OŠ Sava Kladnika izvajalca Kozole Ervin s.p. v višini 11.663,11 €. 

Po aneksu št. 6 k Pogodbi o upravljanju premičnega in nepremičnega premoženja za potrebe izvajanja VIZ 

na šoli Sava Kladnika s podružnicama je obnova male telovadnice, ki jo je v celoti financirala Občina 

Sevnica, smo knjižili dobavo in montažo senčil (Steklarstvo Alojz Leskovšek) dodatna dela izvajalca Elan 

Inventa d.o.o. ter izdelavo  DIIP-a, Fidal d.o.o. 

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v 

VIZ, si smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO 2020. V okviru programa 

bo Arnes zavodom sofinanciral izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.  

Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ bo potekala v naslednjih treh letih (2018,2019 in 2020). Nova omrežja 

bodo ustrezala enotnim standardom, bodo ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ. Sredstva bodo 

odvisna od velikosti in tipa VIZ. Višina sofinanciranja Arnesa znaša 62,5% za osnovna sredstva, 50% za 

drobni inventar,  37,5% za osnovna sredstva in 50% za drobni inventar mora šola zagotoviti iz  lastnih 

sredstev (presežek prihodkov nad odhodki  iz preteklih let). 
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KARTICA KONTA za obdobje od 1. 01. 2018 do 31. 12. 2018,valuta: EUR 

DAT DOG VD L ŠTEV. STRM OPIS 
NAZIV 

KOMIT. DEBET 
KREDI

T SALDO 

      0     

Začetno 
stanje 
konta: 3.715.222,48 0,00 3.715.222,48 

      0     

Promet 
pred 
obdobjem: 0,00 0,00 0,00 

7.08.2018 003 18 1050 10039 DOSTOPNE TOČKE   10.161,81 0,00 3.725.384,29 

31.08.2018 003 18 1155   
OBNOV. STOPNIŠČ 
NA OŠ SAVA  K.   11.663,11 0,00 3.737.047,40 

14.09.2018 003 18 1180 10039 
INŠTAL.MATERIAL IN 
GRADB. STOR   2.007,81 0,00 3.739.055,21 

14.09.2018 003 18 1180 10039 
INŠTAL.MATERIAL IN 
GRADB. STOR   437,30 0,00 3.739.492,51 

14.09.2018 003 18 1181 10039 
INŠTAL.MATERIAL IN 
GRADB. STOR   2.049,70 0,00 3.741.542,21 

14.09.2018 003 18 1181 10039 
INŠTAL.MATERIAL IN 
GRADB. STOR   446,42 0,00 3.741.988,63 

23.10.2018 003 18 1405 10039 
INŠTALACIJSKI 
MATERIAL IN GRAD   15.689,91 0,00 3.757.678,54 

23.10.2018 003 18 1405 10039 
INŠTALACIJSKI 
MATERIAL IN GRAD   3.417,26 0,00 3.761.095,80 

29.10.2018 003 18 1428 10039 
DBP UNISTAR 39-
18000041   -100,39 0,00 3.760.995,41 

29.10.2018 003 18 1429 10039 
DBP UNISTAR 39-
18000042   -102,49 0,00 3.760.892,92 

29.10.2018 003 18 1430 10039 
DBP UNISTAR 39-
18000044   -784,50 0,00 3.760.108,42 

26.11.2018 003 18 1557   

DOBAVA IN 
MONTAŽA SENČIL V 
MAL   5.123,28 0,00 3.765.231,70 

31.12.2018 001 18 93   
ANEKS ŠT. 
6/TELOVADNICA   1.098,00 0,00 3.766.329,70 

31.12.2018 001 18 93   
ANEKS ŠT. 
6/TELOVADNICA   7.947,81 0,00 3.774.277,51 

  
Promet v obdobju: 59.055,03 0,00 59.055,03 

Skupni promet: 3.774.277,51 0,00 3.774.277,51 

 

 
Popravek vrednosti nepremičnin je znašal na dan 1. 1. 2018  v višini 1.135.547,00 € ter se je povečal za 

obračunano amortizacijo v višini 108.267,33 €. Stanje vrednosti popravka nepremičnin znaša  

1.243.814,33 €. 

 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

 
Nabavna vrednost opreme 040 je znašala na dan 1. 1. 2018 v višini 405.570,18 €. V letu 2018  je bilo 

nabavljenih osnovnih sredstev v višini 44.698,86 €. Občina Sevnica je sofinancirala za igrala v naravoslovni 

učilnici, ravno tako za igrala v POŠ Loki,  omare na hodniku v Loki… V okviru projekta SIO 2020 so bili 
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nabavljeni računalniki, projektorji, omrežna  oprema… V okviru projekta LAS – Najboljša riba je Posavska 

riba je bila nabavljena vrtna miza s klopmi, panelna ograja, digitalna kamera, hiška vrtna. 

Na dogodku Srečanje ravnateljev, smo prejeli donacijo v višini 1.099,00 € - interaktivna tabla ter tiskalnik. 

Vrednost opreme se je povečala tudi za obnovljeno opremo male telovadnice, ki jo je financirala Občina 

Sevnica (aneks št. 6/mala telovadnica) firme Elan Inventa, v višini 63.034,96 €.  Iz presežka preteklih let 

smo nabavili projektorja. 

V letu 2018 smo odpisali tudi  opremo v višini 12.402,36 € (koza mala, parter, tabla šolska, pomivalni stroj, 

prenosni računalnik, projektor, monitor, zvočnik….) 

Stanje konta na dan 31. 12. 2018 znaša 502.000,64 €. 

 

KARTICA KONTA Za obd.od: 1.01.2018 do 31.12.2018,Valuta:EUR, KONTO:040   OPREMA 
 

DAT DOG VD L ŠTEV. STRM OPIS 
NAZIV 

KOMIT. DEBET KREDIT SALDO 

      0     

Začetno 
stanje 
konta: 405.570,18 0,00 405.570,18 

      0     

Promet 
pred 
obdobje
m: 0,00 0,00 0,00 

1.01.2018 001 18 91   USKLADITEV OS   720,08 0,00 406.290,26 

1.01.2018 001 18 91   USKLADITEV OS   -720,08 0,00 405.570,18 

15.01.2018 003 18 14   PROJEKTOR PRIJATELJ K.   648,20 0,00 406.218,38 

23.01.2018 003 18 77   PROJEKTOR GUČEK V.   648,20 0,00 406.866,58 

27.03.2018 003 18 352   OMARA NA HODNIKU LOKA   5.000,00 0,00 411.866,58 

27.03.2018 003 18 352   OMARA NA HODNIKU LOKA   796,72 0,00 412.663,30 

23.04.2018 003 18 566 10039 
RAČUNAL.PRENOS.UNISTAR 
LCD   1.359,06 0,00 414.022,36 

9.05.2018 003 18 541 10039 
PROJEKTOR BENQ ACORD 
92   584,54 0,00 414.606,90 

28.06.2018 003 18 965 10039 
OMREŽNA OPREMA, 
STIKALA   629,25 0,00 415.236,15 

29.06.2018 003 18 908 10039 
DOSTOPNA TOČKA ,ISKRA 
D.D.   1.052,97 0,00 416.289,12 

4.07.2018 003 18 983 10039 OMREŽNA OPREMA, LOKA   629,25 0,00 416.918,37 

13.07.2018 003 18 1004 10039 
DOSTOPNA TOČKA 
FORTINET, LOKA   1.052,97 0,00 417.971,34 

20.07.2018 003 18 1023   
ENOVLAKENSKI TRANSPOR 
SISTEM   1.218,58 0,00 419.189,92 

26.07.2018 003 18 1030 10039 STIKALA PORT POE   2.557,64 0,00 421.747,56 

31.08.2018 003 18 1143 10041 DIGITALNA KAMERA   1.132,55 0,00 422.880,11 

31.08.2018 003 18 1143 10041 HIŠKA VRTNA   569,32 0,00 423.449,43 

14.09.2018 003 18 1191   
IGRALA V NARAVOSLOVNI 
UČILNICI   14.857,16 0,00 438.306,59 

19.09.2018 003 18 1207 10041 VRTNA MIZA S KLOPMI   2.939,77 0,00 441.246,36 

21.09.2018 003 18 1208 10041 OGRAJA,PANELNA VRATA   2.490,40 0,00 443.736,76 
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24.10.2018 003 18 1385   
IGRALO ZUNANJE-KIDIS, P. 
LOKA,   3.653,40 0,00 447.390,16 

30.10.2018 003 18 1398 10039 
RAČUNALNIK 
STACIONARNI, P. STU   577,24 0,00 447.967,40 

30.10.2018 003 18 1399 10039 
RAČUNALNIKA IN 
PROJEKTOR, SEVN   1.724,40 0,00 449.691,80 

30.10.2018 003 18 1400 10039 RAČUNALNIK STACIONARNI   577,24 0,00 450.269,04 

31.12.2018 001 18 92   TISKALNIK DONACIJA   549,00 0,00 450.818,04 

31.12.2018 001 18 92   
INTERAKTIVNA 
TABLA/DONACIJA   550,00 0,00 451.368,04 

31.12.2018 001 18 93   ANEKS ŠT. 6/TELOVADNICA   63.034,96 0,00 514.403,00 

31.12.2018 001 18 101   ODPIS OS 2018   0,00 7.082,29 507.320,71 

31.12.2018 001 18 101   ODPIS OS 2018   0,00 5.320,07 502.000,64 

Promet v obdobju: 108.832,82 12.402,36 96.430,46 

Skupni promet: 514.403,00 12.402,36 502.000,64 

 

Stanje  drobnega inventarja in knjig - 041 na dan 1. 1. 2018  je znašal v višini 737.796,56 €. Nabavna 

vrednost drobnega inventarja in knjig se je povečala za 47.692,63 € (pečak v kuhinji, omarice, računalnik, 

monitor, mize in stoli, tablice, španska stena v kuhinji, omare, smučarski čevlji,… ciciban, revije, učbeniški 

sklad, knjige za Cankarjevo tekmovanje, Izzivi sodobne vzgoje) ter zmanjšala za odpis 19.648,95 €. Pri 

popisu je inventurna komisija  odpisala poškodovan drobni inventar v višini 19.088,95 € (omare, 

projekcijsko stojalo, koza mala, gred nizka, garder. el., klop telovadna, stoli, kolo Rog, računalniki, blazine 

...) ter odpis štedilnika  – počitniške kapacitete v Červarju, v višini 560,00 €. 

 

Drobni inventar je bil tudi nabavljen v mali telovadnici, ki ga je financirala Občina Sevnica, v višini 3.988,89 

€. 

Inventurna komisija je določila, da se vsa dotrajana, uničena in  neuporabna oprema dostavi hišnikom, ki 

jo tudi fizično uničijo ali spravijo na dogovorjeno mesto, vsekakor pa izven nadaljnje uporabe. 

 
Stanje drobnega inventarja in knjig na dan 31. 12. 2018 znaša 765.840,24 €.  

 

V skupini 041 se vodi tudi analitična evidenca knjižnice (PU, UK, serijske publikacije, knjižnica Loka, 

knjižnica Studenec). Stanje je na dan 31. 12. 2018 usklajeno s knjižničarko. 

V letošnjem letu odpisov knjig v knjižnici ni bilo, saj se inventura izvaja vsakih pet let.  

 

KARTICA KONTA za obd. od 1. 01. 2018 do 31. 12. 2018, valuta: EUR, KONTO: 041   DROBNI INVENTAR 
 

DAT DOG VD L ŠTEV. OPIS 
NAZIV 

KOMIT. DEBET KREDIT SALDO 

      0   
Začetno 
stanje konta: 737.796,56 0,00 737.796,56 

      0   
Promet pred 
obdobjem: 0,00 0,00 0,00 

3.01.2018 003 18 15 CICIBAN JAN-AVG   36,77 0,00 737.833,33 

11.01.2018 003 18 177 ČITALEC IN PRESNEMOVALEC   49,81 0,00 737.883,14 
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29.01.2018 003 18 146 ŽIT   22,48 0,00 737.905,62 

31.01.2018 003 18 161 PEKAČI, DI, KUHINJA   598,88 0,00 738.504,50 

7.02.2018 003 18 112 VIDNO UČENJE ZA UČITELJE   36,80 0,00 738.541,30 

9.02.2018 003 18 118 NAROČNINA NA REVIJO VZGOJA   19,78 0,00 738.561,08 

20.02.2018 003 18 186 

 
 
TERMOMETRI,   54,15 0,00 738.615,23 

23.02.2018 003 18 190 KINESTETIČNI MIZI,   354,00 0,00 738.969,23 

28.02.2018 003 18 300 LONEC VOK,   70,73 0,00 739.039,96 

16.03.2018 003 18 317 TISKALNIK, DI, KNJIŽ   347,07 0,00 739.387,03 

16.03.2018 003 18 490 GEOTRIKOTNIK MAGNETNI   31,90 0,00 739.418,93 

19.03.2018 003 18 328 VELIKA KNJIGA O SREČI   23,92 0,00 739.442,85 

19.03.2018 003 18 328 ENCIKLOPEDIJA   71,82 0,00 739.514,67 

22.03.2018 003 18 312 TISKALNIK, DI, KNJIŽNICA   158,31 0,00 739.672,98 

27.03.2018 003 18 324 
NAROČNINA NA REVIJO VZGOJA 
IN   49,96 0,00 739.722,94 

27.03.2018 003 18 352 NIZKE OMARICE KNJIŽ.LOKA   822,02 0,00 740.544,96 

31.03.2018 001 18 17 VRČ S PIPO STUDENEC   10,00 0,00 740.554,96 

4.04.2018 003 18 597 PALIČNI MEŠALNIK,   71,86 0,00 740.626,82 

9.04.2018 003 18 448 APPLE IPHONE, DI-RAV   473,07 0,00 741.099,89 

13.04.2018 003 18 474 ODER VEČNAMENSKI-DI,   78,85 0,00 741.178,74 

13.04.2018 003 18 474 LISICA IN POLŽEK,KAKO JE RUSIC   15,01 0,00 741.193,75 

7.05.2018 003 18 628 PLASTIFIKATOR STUDENEC   34,89 0,00 741.228,64 

8.05.2018 003 18 544 TABLIČNI RAČUNALNIKI   704,24 0,00 741.932,88 

9.05.2018 003 18 532 RAČUNALNIKI OPTI PLEX 5055   1.260,42 0,00 743.193,30 

10.05.2018 003 18 631 APPLE IPHONE TUHTAR A.   473,07 0,00 743.666,37 

11.05.2018 003 18 630 POSODA IN PRIBOR-KUH.   341,35 0,00 744.007,72 

14.05.2018 003 18 538 MONITORJI ACER   427,45 0,00 744.435,17 

14.05.2018 003 18 539 MONITOR STUDENEC,   142,48 0,00 744.577,65 

14.05.2018 003 18 649 MONITOR P. LOKA,PROJ   142,48 0,00 744.720,13 

15.05.2018 003 18 613 REVIJA ŠOL.SVETOVAL. DELO   30,97 0,00 744.751,10 

15.05.2018 003 18 650 TABLA POLIESTER, OBROČ OSN.   199,64 0,00 744.950,74 

21.05.2018 003 18 658 
OŽEMALNIK CITRUSOV IN 
TOASTER   84,08 0,00 745.034,82 

22.05.2018 003 18 674 VRČI S PIPO 8 LITRSK   49,91 0,00 745.084,73 

24.05.2018 003 18 666 REVIJA FIZIKA V ŠOLI   21,98 0,00 745.106,71 

28.05.2018 003 18 686 TENDA, DI, CIPRESA,   300,07 0,00 745.406,78 

31.05.2018 003 18 947 MEŠAL.ROČ.,STISKAL.ČESNA,NOŽ   155,31 0,00 745.562,09 

1.06.2018 003 18 621 REVIJA VODENJE   36,52 0,00 745.598,61 

1.06.2018 003 18 771 REVIJA, SLOVENŠČINA V ŠOLI   34,97 0,00 745.633,58 

1.06.2018 003 18 875 STROJ ZA RIBANJE, SESALNIK   791,45 0,00 746.425,03 

8.06.2018 003 18 898 MIKROFONA, 2 KOM, DI   289,48 0,00 746.714,51 

15.06.2018 003 18 874 SOKOVNIK IN MEŠALNIK   248,18 0,00 746.962,69 

16.06.2018 003 18 960 
KO IMAJO HORMONI ŽUR, 
KUHARICA   103,46 0,00 747.066,15 
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29.06.2018 003 18 896 SAMSUNG OVITKI ZA TABLICE   120,38 0,00 747.186,53 

6.07.2018 003 18 967 REVIJA RAZREDNI POUK   32,97 0,00 747.219,50 

6.07.2018 003 18 968 REVIJA RAZREDNI POUK   32,97 0,00 747.252,47 

6.07.2018 003 18 1025 UČBENIŠKI SKLAD   3.394,56 0,00 750.647,03 

10.07.2018 003 18 1019 RADOVEDNIH PET   122,27 0,00 750.769,30 

31.07.2018 003 18 1031 NOŽI SET, LESTEV   48,79 0,00 750.818,09 

20.08.2018 003 18 1074 REVIJA MATEMATIKA V ŠOLI   21,98 0,00 750.840,07 

21.08.2018 003 18 1081 UČBENIŠKI SKLAD,   5.067,33 0,00 755.907,40 

21.08.2018 003 18 1082 LILI IN BINE, MAXIMAL   374,76 0,00 756.282,16 

25.08.2018 003 18 1078 UČBENIŠKI SKLAD   2.434,77 0,00 758.716,93 

29.08.2018 003 18 1089 MIZE IN STOLI, DI BOGOVIČ A.   2.147,32 0,00 760.864,25 

29.08.2018 003 18 1141 UČBENIŠKI SKLAD,   431,94 0,00 761.296,19 

31.08.2018 003 18 1077 TELEFON  MOBILNI HUAWEI   425,15 0,00 761.721,34 

31.08.2018 003 18 1107 REVIJA DIDAKTA   89,91 0,00 761.811,25 

31.08.2018 003 18 1143 
PLINSKI ŽAR,VODNA 
ČRP.,MIKROSK   1.376,97 0,00 763.188,22 

31.08.2018 003 18 1144 GLAVNA OMARICA STIKALO 24G   198,14 0,00 763.386,36 

1.09.2018 003 18 1103 REVIJE HISTORY   45,86 0,00 763.432,22 

1.09.2018 003 18 1353 CICIBAN   19,30 0,00 763.451,52 

3.09.2018 003 18 1102 REVIJA LUPA   34,65 0,00 763.486,17 

5.09.2018 003 18 1114 LIKALNA POSTAJA, DI   244,55 0,00 763.730,72 

6.09.2018 003 18 1128 POŠTNI NABIRALNIK, KAB.ŠV   25,09 0,00 763.755,81 

6.09.2018 003 18 1156 HLAJENA VITRINA,   355,60 0,00 764.111,41 

6.09.2018 003 18 1224 REVIJA ŽIT   22,48 0,00 764.133,89 

10.09.2018 003 18 1178 MAXIMAL 1, PRIROČNIK   23,73 0,00 764.157,62 

11.09.2018 003 18 1172 UČBENIŠKI SKLAD, LILI IN BINE   29,97 0,00 764.187,59 

12.09.2018 003 18 1168 
UNIČEVALNIK DOKUMENTOV, 
DI, P.   20,95 0,00 764.208,54 

12.09.2018 003 18 1173 
MEŠALNIK ROČNI, DI, GOSP. 
UČIL   21,09 0,00 764.229,63 

14.09.2018 003 18 1234 UČBENIŠKI SKLAD,   246,19 0,00 764.475,82 

18.09.2018 003 18 1194 REVIJA ŠOLSKA KNJIŽNICA   37,97 0,00 764.513,79 

20.09.2018 003 18 1201 AVTOBUS OB TREH, 2. IZDAJA   238,62 0,00 764.752,41 

21.09.2018 003 18 1213 JAZ,MIDVA, MI 7   38,16 0,00 764.790,57 

21.09.2018 003 18 1230 
DROBNI INVENTAR, ČEBELARSKA 
OP   990,07 0,00 765.780,64 

24.09.2018 003 18 1286 FORMATIVNO SPREMLJANJE   11,90 0,00 765.792,54 

26.09.2018 003 18 1220 
UNIČEVALNIK DOKUMENTOV, DI 
STU   20,41 0,00 765.812,95 

26.09.2018 003 18 1226 
KIT NA PLAŽI,MAČEK MURI, 
SOLZN   615,95 0,00 766.428,90 

26.09.2018 003 18 1226 
KIT NA PLAŽI,SOLZNICE,MAČEK 
MU   56,64 0,00 766.485,54 

26.09.2018 003 18 1226 
KIT NA PLAŽI,SOLZNICE,MAČEK 
MU   41,38 0,00 766.526,92 

27.09.2018 003 18 1221 
STOJALO ZA MIKROFON, DI, 
JELKA   88,84 0,00 766.615,76 
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27.09.2018 003 18 1231 KNJIGE ZA CANK.TEKMOVANJE,   41,27 0,00 766.657,03 

27.09.2018 003 18 1232 
KNJIGE ZA CANK. TEKMOVANJE, 
L   41,27 0,00 766.698,30 

27.09.2018 003 18 1233 KNJIGE ZA CANK. TEKMOVANJE,   67,19 0,00 766.765,49 

28.09.2018 003 18 1325 GN POSODA   33,12 0,00 766.798,61 

2.10.2018 003 18 1279 STROKOVNA LITERATURA   25,00 0,00 766.823,61 

2.10.2018 003 18 1423 POSODA ZA KUHINJO SEVNICA   240,83 0,00 767.064,44 

3.10.2018 003 18 1306 TABLA NA KOLESIH   103,95 0,00 767.168,39 

11.10.2018 003 18 1354 BRON, VESELJE ME SLIŠIŠ   156,41 0,00 767.324,80 

11.10.2018 003 18 1451 UČIM SE   39,43 0,00 767.364,23 

12.10.2018 003 18 1374 
GN POSODE, DI KUHINJA, 
ZAHTEVE   233,58 0,00 767.597,81 

18.10.2018 003 18 1371 KNJIGA FOKUS   22,04 0,00 767.619,85 

22.10.2018 003 18 1386 
UNIČEVALEC DOKUMENTOV, DI, 
ZBO   143,64 0,00 767.763,49 

25.10.2018 003 18 1395 TABLICE IN OVITKI, PROJEKT SIO   1.926,56 0,00 769.690,05 

27.10.2018 003 18 1452 ŠPANSKA STENA   363,92 0,00 770.053,97 

30.10.2018 003 18 1486 
OMARICA ZA KLJUČE, DI, 
STUDENE   6,77 0,00 770.060,74 

31.10.2018 003 18 1457 DŽEZVA   23,93 0,00 770.084,67 

5.11.2018 003 18 1480 TEPIH, P. LOKA   118,13 0,00 770.202,80 

9.11.2018 003 18 1501 FORMAT.SPREMLJ.PRI ZG.   35,67 0,00 770.238,47 

12.11.2018 003 18 1506 UNIKAT   48,96 0,00 770.287,43 

12.11.2018 003 18 1510 REVIJA ZGODOVINA V ŠOLI   32,97 0,00 770.320,40 

12.11.2018 003 18 1551 
MESOREZNICA IN DVE REZ. 
PLOŠČI   310,60 0,00 770.631,00 

13.11.2018 003 18 1544 MONITOR, DI, 2X   304,45 0,00 770.935,45 

14.11.2018 003 18 1561 
ŠPANSKA STENA, DI, KUHINJA, 
2X   363,92 0,00 771.299,37 

19.11.2018 003 18 1710 GLUŠNIKI, DI, TEHNIKA   95,09 0,00 771.394,46 

21.11.2018 003 18 1548 OMARE, DI   5.048,33 0,00 776.442,79 

27.11.2018 003 18 1571 ZVOČNIKI   140,05 0,00 776.582,84 

3.12.2018 003 18 1652 LESENI DEČEK SODOB.ČASA   29,63 0,00 776.612,47 

3.12.2018 003 18 1671 ZASTAVE, DI   253,30 0,00 776.865,77 

5.12.2018 003 18 1638 
PISALO ZA INTERAKTIVNO 
TABLO,   21,92 0,00 776.887,69 

5.12.2018 003 18 1656 
GROZNI GAŠPER,ČAROVNIK IZ 
OZA   62,68 0,00 776.950,37 

6.12.2018 003 18 1650 STARI ČASI, SMISEL ŽIVLJENJA   212,84 0,00 777.163,21 

7.12.2018 003 18 1665 TEPIH ČISTILNIK, P. LOKA, DI,   331,41 0,00 777.494,62 

14.12.2018 003 18 1708 ČEVLJI SMUČARSKI, DI, ŠPORTNI   406,23 0,00 777.900,85 

14.12.2018 003 18 1721 MIKLAVŽ.TOPLE BLAZIN.   14,67 0,00 777.915,52 

14.12.2018 003 18 1726 OMARA, RDEČA SOBA, DI   312,82 0,00 778.228,34 

17.12.2018 003 18 1730 
HEJ FANT, HEJ PUNCA,MOJA 
BABI   101,70 0,00 778.330,04 

18.12.2018 003 18 1728 
POD SVOBOD.SONCEM, K 
MORJU   332,50 0,00 778.662,54 

18.12.2018 003 18 1728 IZZIVI SODOBNE VZGOJE   26,53 0,00 778.689,07 
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19.12.2018 003 18 1737 LILI IN BINE   29,97 0,00 778.719,04 

21.12.2018 003 18 1755 ZDRAV.NAHRBT.,INTERAKT.DOJ.   77,75 0,00 778.796,79 

21.12.2018 003 18 1869 POSODE GN, DI KUHINJA   235,13 0,00 779.031,92 

21.12.2018 003 18 1878 
OMARE KABINET ZG.ZEMLJEPIS, 
DI   985,41 0,00 780.017,33 

21.12.2018 003 18 1879 MIZE , DI, REDENŠEK, PINOZA,   282,53 0,00 780.299,86 

24.12.2018 003 18 1766 KOCKA, MEHKA PENA   95,83 0,00 780.395,69 

28.12.2018 003 18 1850 
KOMPLET EURO DENARJA, DI, 
STUD   169,27 0,00 780.564,96 

28.12.2018 003 18 1867 ČEVLJI SMUČARSKI   335,33 0,00 780.900,29 

29.12.2018 003 18 1868 
UČNI PRIPOMOČKI ZA ŠPORTNO 
VZG   382,94 0,00 781.283,23 

31.12.2018 001 18 93 ANEKS ŠT. 6/TELOVADNICA   3.988,89 0,00 785.272,12 

31.12.2018 001 18 101 ODPISI DI 2018   0,00 19.088,95 766.183,17 

31.12.2018 001 18 101 ODPISI DI 2018   0,00 560,00 765.623,17 

31.12.2018 003 18 1838 MEŠALNIK ROČNI   217,07 0,00 765.840,24 

Promet v obdobju: 47.692,63 19.648,95 28.043,68 

Skupni promet: 785.489,19 19.648,95 765.840,24 

 

KRATKOROČNA SREDSTVA 

Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so razvrščena: 

Davčne blagajne šola nima, zato smo z dne 31. 3. 2016 ukinili gotovinsko poslovanje.  Stanje je usklajeno 

z glavno knjigo (0,00 € v blagajni).  

Stanje na podračunu šole: 01310-6030678690, odprtem pri  UJP Krško, je na dan 31.12.2018 v višini 

127.233,12 €. IOP obrazec  smo potrdili tudi s strani Občine Sevnica, ki spremlja stanje na našem žiro 

računu. 

 

 
120 - Terjatve do kupcev v državi : 

 

120100 - Terjatve do kupcev v državi – učenci: 

tu so knjižena plačila položnic otrok. Učenci mesečno prejmejo položnice za prehrano oz. ostale 

dejavnosti, ki so jim namenjene. 
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Vzroki neplačevanja so težje socialne razmere (nizki osebni dohodki, brezposelnost…). Starše naših 

učencev opominjamo mesečno po telefonu, pišemo elektronska sporočila (tudi pomoč svetovalne službe). 

Če je izterjava neuspešna, pokličemo na razgovor starše k ravnateljici, da se postavijo roki za poplačilo.  V 

primeru, da starši oddajo prošnjo za plačilo iz sredstev šolskega sklada ali CSD, se povežemo tudi z njimi. 

Po tem izdamo 1. opomin. Če še vedno nismo prejeli izterjanega zneska, posredujemo 2. opomin,  če pa 

gre še vedno za ignoranco s strani dolžnika,  sledi izterjava – sodna izvršba. 

 

Sredstva za plačila položnic za doloženo učenko prejemamo iz ZPMS in tako tudi poravnavamo     

neplačane obveznosti. V letu 2018 se je ta ista učenka prepisala na drugo šolo, zato smo sredstva, ki smo 

jih prejeli zanjo od ZPMS v višini 223,97 € vrnili na njihov račun. 

 

Stanje ob koncu leta je 27.267,09 € € in je usklajeno z pomožno knjigo, ki jo vodi knjigovodja 

administrator.  

 

120300 - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi- ostalo: 

tu so knjiženi vsi izdani računi za malice zaposlenih. Stanje na dan 31. 12. 2018 je 6.654,81 €. Vsem 

zaposlenim se  terjatve poračunajo kot odtegljaj pri plači. Plačilo je pa izvedeno na dan izplačila plače 

(naslednji mesec, za pretekli mesec).  Zaposlenim izdajamo račune za malico, vendar jih ne terjamo. Sistem 

plačevanja malice zaposlenih je takšen, da jim odtegnemo za prehrano pri plači. Knjigovodja izda seznam 

tistih, ki malicajo oz. jemljejo kosila za domov in pri plači naredimo odtegljaj.  Tako pri malicah zaposlenih 

nikoli ni neplačanih terjatev. Izjemoma zaposlenega, ki odide od nas in mu več ne moremo odtegniti za 

malico, telefonsko ali pisno obvestimo o plačilu računa in ga seznanimo z nastalo situacijo. In tako tudi 

prejmemo plačila. 

 

Na kontu 120000 - Terjatve do kupcev v državi se vodijo računi, ki jih izdamo za storitve, ki so bile 

opravljene na šoli. To so predvsem uporaba šolskih prostorov ali telovadnice, izdaja kosil za domov, 

uporaba kombija, pa tudi za določene učence, ki storijo škodo šoli, ali učencem, ki izgubijo ključ  od šolske 

omarice, da potem poravnajo svoje obveznosti. Stanje konta na dan 31. 12. 2018 je 1.373,83 € predvsem 

zaradi izdanih računov v decembru (Bitea, Plesni klub Lukec, Rokometni klub Sevnica, Pikl Saša, Delikomat, 

Švab Mojca, Lancun, Sabina Ribič s.p., Inštitut Juda, Namiznoteniški klub Sevnica), ki bodo plačani v 

naslednjem letu. So pa tudi takšni, ki svojo terjatev niso poravnali že dlje časa (starši treh sedaj že bivših 

učencev). V tem primeru izdamo tudi opomin. V letu 2018 smo to tudi dvakrat storili. Še vedno pa enkrat 

letno, predvidoma 31.10. izdamo tudi IOP (izpis odprtih postavk).    

 

Skupina 120 - Kupci v državi znaša ob koncu leta 2017 v višini  35.295,73 €. 

 

129000 - Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev (dvomljive terjatve): 

to so terjatve, ki so stare več kot tri mesece in niso bile poravnane v rednem roku, se pa za nekatere tudi 

poraja dvom, da sploh bodo plačane. Zato v nekaterih primerih tečejo izvršbe zoper katerih postopek vodi 

Odvetniška pisarna Starman-Velkavrh. Inventurna komisija je podala seznam dvomljivih terjatev na dan 

31. 12. 2018.  Stanje na dan 31.12.2017 je 5.274,10 €.   
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130100-Dani predujmi: 

tu se knjižijo predvsem vnaprej plačani predujmi oz. predračuni. V kolikor nam stranka pravočasno ne 

pošlje računa, ga pisno ali ustno opomnimo. V letu 2018 smo za vsa plačila po predračunu, pravočasno 

prejeli tudi račun. Pomotoma smo pa dvakrat plačali račun firme Tedi Betriebs d.o.o. v višini 285,95 €  in 

Kmečke Zadruge Sevnica v višini 102,50 €, vendar smo oba vračila v letu 2019 že tudi prejeli . 

 

140000- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države:  

stanje na kontu 215.711,36 € je zaradi sredstev za plače s strani MIZŠ, ki so bila prejeta v mesecu januarju 

2019, nanašajo se pa na izplačilo plače za mesec december 2018, pa tudi za izplačilo regresa za leto 2018.  

Poračun regresa za leto 2018 je pripadal javnim uslužbencem, ki so imeli osnovno plačo nižjo oz.  do 17. 

plačnega razreda (bruto do  824,84 €). Regres tem zaposlenim je za leto 2018 pripadal v višini 1050,00 € 

bruto. Teh zaposlenih je bilo 11, medtem ko smo vsi ostali prejeli regres v višini 842,79 € bruto. 

 

141000 – kratkoročne terjatve do proračuna Občine Sevnica: 

stanje na dan 31. 12. 2018 je 12.069,74 €. Odprte terjatve se nanašajo na izdane račune, ki smo jih 

posredovali na Občino Sevnica po realizaciji  za mesec december (plačila stroškov Tekmovanja v znanju, 

plače kuharic in za stalne materialne stroške). Stanje se ujema z IOP Občine Sevnica. 

  

142000 – kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države : 

stanje na dan 31.12.2018 je 54,75 €. Odprte terjatve se nanašajo zaradi projekta NAMA-POTI. Na Zavod 

za šolstvo RS je bil podan zahtevek za izplačilo dnevnic in potnih stroškov, ki izhajajo iz projekta.  

Projekt Naravoslovno matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost je 

spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov. Projekt financira Republika Slovenija, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

 

Na kontu 143 – Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna Občine:  

tu so predvsem javni zavodi v Občini (Vrtec, KŠTM, Knjižnica Sevnica), katerim izdajamo račune, bodisi 

prefakturiranja stroškov  (kurjava, el. energija, plin,  voda….)  oz. uporaba prostorov. 

Stanje na dan 31.12.2017  znaša 2.118,55 €. 

 

Skupina 170 - kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij:  

stanje na kontu se izkazuje za refundacije boleznin, oz. krvodajalcev, ki so izkazani, oz. plačani v breme 

Zavoda za zdravstveno zavarovanja (boleznine nad 30 delovnih dni, nega, spremstvo, krvodajalstvo.) Ta 

sredstva Zavod nakazuje z enomesečnim zamikom. Stanje se ujema z izplačanimi plačami za mesec  

december 2018 in znaša 6.690,36 €. 

 

Skupina 174-Terjatve za vstopni DDV: 

stanje na kontih je zaradi prejetih računov, ki smo jih prejeli v mesecu januarju 2019, vendar se nanašajo 

za plačilo v letu 2018. Ker pa se DDV obračunava v mesecu, ko se račun prejme, ne za mesec na katerega 

se nanaša, so tudi stanja na kontu temu primerna.   

 

190000 - Kratkoročno odloženi stroški: 

kratkoročno odloženi stroški, ki so izkazani na kontu 190000  nakazujejo stanje 6.587,31 €. Odložili smo 

že nastale stroške, katerih sredstva bomo prejeli izključno v letu 2019, ki so namenjeni za Shemo šolskega 
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sadja (1.965,10 €), Tradicionalni slovenski zajtrk (355,68 €), Projekt Trajnostni razvoj Lisce Sevnica za 

zdravo Posavje (2.409,08 €) in pa strošek plač za ID, ki se nanašajo za šolsko leto  od septembra 2018 do 

avgusta 2019 (1.857,45 €). 

 

ZALOGE 

Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali 

storitev v okviru rednega poslovanja. Zaloga materiala zajema količine v skladišču, dodelavi in predelavi 

pa tudi na poti od dobavitelja  do prevzema kupcu.  

 

Zaloge opredelimo kot neto količino blaga, ki se nahaja v skladišču za zadovoljevanje potreb. Če 

prevzamemo blago iz zaloge, ki ga bomo najprej uporabili, se bo le-ta zmanjšala, če pride blago v skladišče, 

se bo povečala. Zaloge materiala se pri končnem popisu inventure ovrednoti po SRS 4 - FIFO metoda 

(kurilno olje). Pri zalogi materiala, na kontu skupine 31, se izkazujejo zaloge kurjave in zaloga živil, ki jih 

inventurna komisija popiše ob koncu vsakega leta.  

 

Stanje ob koncu leta je 6.363,80 €. 

 

Zaloga kurilnega olja na enoti Studenec znaša 0 litrov. To pa zato, ker se je na  POŠ Studenec ob sanaciji 

oz. dozidavi prizidka ogrevanje prenovilo in prešlo na toplotno črpalko. 

 

Na enoti Loka  je zaloga kurilnega olja 2700 litrov. Vrednost zaloge  znaša 3.397,88 €. 

Popisana so bila tudi živila in zaloga le teh je 3.397,88 € in je usklajena z evidenco vodje prehrane. 

 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
To so : 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

- lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 
 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Skupina 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 
izkazano stanje 172.330,98 € je zaradi stroška plač za mesec december, izplačan v mesecu  januarju 2019. 
  

Skupina 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 

Stanje konta 220000 - kratkoročne obveznosti do dobavitelja v državi znašajo 59.294,89 € (plačila 

dobaviteljem, ki zapadejo v plačilo po 31. 12. 2018).  

 

Stanje konta 221000- kratkoročne obveznosti do dobavitelja v tujini, nanaša se na Hrvaško (izdajajo 

račune za komunalne storitve, elektriko, vodo za počitniške kapacitete Pinjola in Cipresa v Červarju) znaša 

29,91 €. 
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Skupina 23-druge kratkoročne obveznosti za dajatve: 

izkazani so prispevki plač in Kad (izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja)  zaposlenih, ki so bili  

izplačani v januarju 2019 za december 2018, ravno tako se v tej skupini izkazujejo obveznosti za prispevke 

ali dohodnino izplačanega dela po pogodbi, kot tudi obveznost za plačilo razlike DDV, neto izplačilo dela 

po pogodbi in odtegljaji zaposlenih pri plačah. 

 

Stanje na skupini 23 znaša na dan 31.12.2017 v višini 51.303,49 €. 

 
Skupina 24 - kratkoročne obveznosti  do uporabnikov EKN: 

so plačila dobaviteljem enotnega kontnega načrta. Obveznosti za plačilo znašajo 4.125,33 € (Ministrstvo 

za finance, Zavod za šport Brežice, Ministrstvo za javno upravo, Krajevna skupnost Loka, CŠOD, OŠ Boštanj, 

Zavod RS za šolstvo). 

 

 Skupina 291 -  kratkoročno odloženi prihodki:  

tu se knjižijo sredstva, ki so rezervirana za namen in se morajo porabiti v enem letu. Tu je predvsem 

knjižena šola v naravi in regresirana prehrana učencev. Stanje vseh kontov, ki se nanašajo na ŠVN, tečaj 

plavanja, zaključna ekskurzija  9. r. je  usklajeno z analitično evidenco, ki jo vodi knjigovodja administrator. 

Na šoli vodimo tudi sredstva »botrstva«. Pomeni, da bodo določena sredstva, ki jih prejmemo kot 

donacijo, namenjena za plačilo malice otrok ali drugih stroškov . 

  

Posebej vodimo  sredstva, ki nam jih je namenila Slovenska Ustanova Filantropija. Teh sredstev smo prejeli 

v višini 48,40 €. Porabili smo jih za  poplačilo obveznosti nekaterih učencev. 

 

Posebej vodimo tudi donacijo ZPMS za točno določeno učenko. Sredstva ZPMS nakazuje mesečno v višini 

30,00 €. V letu 2018 smo teh sredstev prejeli v višini 330,00 € in jih porabili za nekatera poplačila 

obveznosti. Ker pa se je učenka ob koncu leta prepisala na drugo šolo, smo sredstva v višini 223,97 €, ki 

še niso bila porabljena, vrnili ZPMS na njihov račun. 

  

V letu 2018  smo tudi od Občine Sevnica prejeli sredstva v višini 2.440,00 € za namen podjetniškega krožka, 

ki se bo izvajal v letu 2019.  

 

Prejeli smo tudi donacijo GEN-i Krško, v višini 500,00€ za nakup 3D tiskalnika. Ker se bodo ta sredstva 

dolgoročno zbirala iz donacij, smo sredstva preknjižili na dolgoročne pasivne časovne razmejitve. 

 

Donacijo – Drobtinice nam je z dne 28. 12. 2018 nakazal tudi RK Sevnica, v višini 691,77 €. Sredstva bodo 

porabljena v letošnjem letu. 

 

291100- Kratkoročno odloženi prihodki: 

Ob koncu leta smo pa rezervirali tudi sredstva, ki smo jih prejeli s strani MIZŠ, skladno s sklepom o 

financiranju za šolsko leto 2018/2019 in jih v letu 2018 nismo mogli porabiti. Teh sredstev je največ s strani 

MIZŠ (učila in učni pripomočki, zdravniški pregledi, izobraževanje drugih delavcev, izobraževanje 

pedagoških delavcev, materialni stroški, sredstva COBISS, ekskurzije, spremljevalce ekskurzij, sredstev 

plač za DSP.) Odložili smo tudi sredstva počitniških kapacitet v višini 1.022,81 €. Iz sredstev tržne 

dejavnosti smo rezervirali sredstva v višini 10.000,00 € za delež iz projekta SIO-2020, projekt LAS. 
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LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  

 
Skupina 920 - dolgoročno odloženi prihodki: 

 

Konto 920004 - dolgoročno odloženi prihodki - učbeniški sklad:  

vodi se nakazilo sredstev MIZŠ za nabavo knjig učbeniškega sklada. V letu 2018 smo prejeli sredstva v višini 

13.576,02 € porabili pa 12.776,04 €.  

Stanje konta na dan 31. 12. 2018 je 4.051,94 €. 

 

Konto 920012 - dolgoročno odloženi prihodki - odpadni papir: 

sredstva, ki jih učenci pridobijo z zbiranjem starega odpadnega papirja.    

Porabljenih sredstev  za namene pouka je bilo v višini 1.936,73 € za zbiralno akcijo odpadnega papirja pa 

je Komunala Sevnica nakazala sredstva v višini 3.740,00 €. 

 

Stanje skupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki znaša 8.118,34 €. 

 

Skupina 922 - prejete donacije: 

vodijo se sredstva šolskega sklada, ki znašajo za Šolski sklad Sevnica  12.490,28 €, Šolski sklad POŠ 

Studenec 471,90 € ter Šolski sklad POŠ Loka v višini 2.803,71 €.  

 

Konto 922001: 

že v preteklem letu smo prejeli donatorska sredstva za nabavo in ureditev športnih površin. ( tartanska 

steza) Teh sredstev je bilo 1.1.2018 v višini 3.363,00 €. V letu 2018 smo prejeli še namensko donacijo od  

ARMAT PROJEKT D.O.O.  v višini 100,00 €. Sredstva, ki se zbirajo od donacij bomo porabili še za klopi v 

naravoslovni učilnici. 

 

Stanje konta 922001 na dan 31. 12. 2017 je 3.963,00 €. 

 

Šolski sklad Studenec je z doniranimi sredstvi v letu 2014 nabavil Hutko hišo - igralo, v višini  1.494,59 € in 

jo tudi vodimo na posebnem kontu 922021 zaradi prikaza in obračuna amortizacije. Stanje na dan 31. 12. 

2018 po obračunani amortizaciji znaša 0,00 €. 

 

Posebej se vodijo tudi sredstva, ki jih je šola prejela na srečanju ravnateljev (interaktivna tabla in tiskalnik). 

Amortizacija še ni bila obračunana, saj je bilo poročilo o donaciji posredovano s strani inventurne komisije 

na dan 31. 12. 2018. Stanje konta je 1.099,00 €. 

 

Prejeli smo tudi donacijo GEN-i v višini 500,00 € za nakup 3D tiskalnika. 

Posebej so se pa vodila tudi sredstva za nakup šolskih omaric, ki pa so bile v letu 2011 tudi porabljena. Ker 

pa je stanje tega konta samo 1,49 €, so se ta sredstva z dogovorom skrbnice Šolskega sklada knjižila na 

Šolski sklad Sevnica. 

Šolski sklad Sevnica je v letu 2018 prejel sredstev v višini 10.999,88 € (sejnine, Pozdrav pomladi, Novoletna 

tržnica, donacija Tanin, donacija Komunala, donacija Karodi, donacija Korez Lilijana s.p., donacija Utopno 

Kovaštvo JUG, donacija  ASF FUN d.o.o., donacija Petrol, Bitea za kartuše in tonerje ) ter jih porabili za 
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poračun obveznosti določenih učencev za ŠVN, Gledališko predstavo, Zaključno eks., športni dan, tehniški 

dan…) v višini 7.444,54 €. 

 

Skupina 980 - Obveznosti za sredstva dana v upravljanje: 

gre za upravljanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki so last ustanoviteljice in kot lokalni javni zavod 

zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje zavoda - šole. Knjiženo je gibanje sredstev v upravljanju. 

Predvsem nabave osnovnih sredstev, obračun amortizacije ter tudi možni odpisi. Stanje obveznosti v 

upravljanju je bilo usklajeno z ustanoviteljico. 

Pri upravljanju z osnovnimi sredstvi naj omenimo, da imamo kar nekaj takšnih, ki so že amortizirana, 

vendar še vedno v uporabi. To pomeni, da je popravek vrednosti osnovnega sredstva enak nabavni in je 

vrednost nič (0). Ker so še vedno nepoškodovana in služijo namenu za katerega so bila nabavljena, so še 

vedno v uporabi. Popis mora zagotoviti resnično in pošteno  izkazovanje sredstev in obveznosti do virov 

sredstev v poslovnih knjigah. 

 
Stanje skupine 980 je ob koncu leta 2017 znašalo 2.668.243,69 €. 
 
Stanje konta 985 
Nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki je bilo v začetku leta 45.269,28 €. Med letom smo ga 

zmanjšali za nakup osnovnih sredstev višini 33.650,58 € (projektorji, omare, monitorji, projekt SIO 2020 – 

lastna sredstva, projekt LAS – najboljša riba je Posavska riba) in tudi del plač.  Presežek prihodkov nad 

odhodni smo povečali za 34.368,31€. 

 

V letu 2018 je bilo vseh prihodkov 27.207,37 €. Ker pa smo pokrivali stroške tekočega leta iz vira presežka 

preteklih let 7.160,94 €, se rezultat presežka prihodkov nad odhodki poveča in je ugotovljeni presežek v 

letu 2018 34.368,31 €. 

 

Kartica konta Za obdobje od: 01.01.2018 do  31.12.2018, Konto: 985900   NERAZPOREJEN PRESEŽEK 
PRIHODKOV 
           

Začetno stanje konta: 0,00 45.269,28 -45.269,28 

Promet pred obdobjem: 0,00 0,00 0,00 

Datum dog. VD Leto Št. 
dok. 

Strm Opis Naziv 
partnerja 

Debet Kredit Saldo 

15.01.2018 003 18 14   PROJEKTOR 
PRIJATEL 

  648,20   -44.621,08 

23.01.2018 003 18 77   PROJEKTOR GUČEK 
V 

  648,20   -43.972,88 

27.03.2018 003 18 352   OMARA NA 
HODNIKU L 

  796,72   -43.176,16 

23.04.2018 003 18 566   RAČUNALNIK 
PRENOS 

  679,53   -42.496,63 

8.05.2018 003 18 544   TABLIČNI 
RAČUNALNIK 

  352,11   -42.144,52 

9.05.2018 003 18 532   RAČUNALNIKI OPTI 
PL 

  630,21   -41.514,31 

9.05.2018 003 18 541   PROJEKTOR BENQ, 
SI 

  292,27   -41.222,04 

14.05.2018 003 18 538   MONITOR ACER 
23,8 L 

  213,72   -41.008,32 
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14.05.2018 003 18 539   MONITOR 
STUDENEC, 

  71,24   -40.937,08 

14.05.2018 003 18 649   MONITOR ACER 
LED,A 

  71,24   -40.865,84 

7.06.2018 003 18 859   PREVOZ, PROJEKT 
LA 

  122,50   -40.743,34 

28.06.2018 003 18 965   OMREŽNA OPREMA, 
S 

  235,97   -40.507,37 

29.06.2018 003 18 908   DOSTOPNA TOČKA 
,IS 

  394,86   -40.112,51 

4.07.2018 003 18 983   OMREŽNA OPREMA, 
L 

  235,97   -39.876,54 

13.07.2018 003 18 1004   DOSTOPNA TOČKA 
FO 

  394,86   -39.481,68 

26.07.2018 003 18 1030   STIKALA PORT 
POE/df 

  959,11   -38.522,57 

7.08.2018 003 18 1050   DOSTOPNE 
TOČKE/dfa 

  3.810,67   -34.711,90 

31.08.2018 003 18 1143   PLINSKI ŽAR,VODNA 
Č 

  425,87   -34.286,03 

31.08.2018 003 18 1143   PLINSKI ŽAR,VODNA 
Č 

  513,99   -33.772,04 

14.09.2018 003 18 1180   INŠTAL.MATERIAL 
IN G 

  1.152,58   -32.619,46 

14.09.2018 003 18 1181   INŠTAL.MATERIAL 
IN G 

  1.176,62   -31.442,84 

19.09.2018 003 18 1207   VRTNA MIZA S 
KLOPMI 

  893,18   -30.549,66 

21.09.2018 003 18 1208   OGRAJA,PANELNA 
VR 

  756,65   -29.793,01 

23.10.2018 003 18 1405   INŠTALACIJSKI 
MATER 

  9.006,79   -20.786,22 

25.10.2018 003 18 1395   TABLICE IN OVITKI, 
PR 

  963,28   -19.822,94 

30.10.2018 003 18 1398   RAČUNALNIK 
STACION 

  288,62   -19.534,32 

30.10.2018 003 18 1399   RAČUNALNIKA IN 
PRO 

  862,20   -18.672,12 

30.10.2018 003 18 1400   RAČUNALNIK 
STACION 

  288,62   -18.383,50 

13.11.2018 003 18 1544   MONITOR, DI, 
2X,TELE 

  152,23   -18.231,27 

31.12.2018 001 18 103   POKRIV. PLAČ IZ 
PRES 

  6.582,57   -11.648,70 

31.12.2018 001 18 104   UGOTOVITEV 
REZULT 

    34.368,31 -46.017,01 

31.12.2018 003 18 892   ČLANARINA LAS 
POSA 

  30,00   -45.987,01 

Promet v obdobju: 33.650,58 34.368,31 -717,73 

Skupni promet: 33.650,58 79.637,59 -45.987,01 
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KARTICA KONTA za obd. od 1. 01. 2018 do 31. 12. 2018, valuta: EUR, KONTO: 800001 
UGOTOVITEV REZULTATA-PRESEŽEK 

          

DAT DOG VD L ŠTEV. STRM OPIS 
NAZIV 

KOMIT. DEBET KREDIT SALDO 

      0     
Začetno 
stanje konta: 0,00 0,00 0,00 

      0     
Promet pred 
obdobjem: 0,00 0,00 0,00 

7.06.2018 003 18 859 10041 
PREVOZ, PROJEKT 
LAS,   0,00 122,50 -122,50 

31.08.2018 003 18 1143 10041 
PLINSKI ŽAR,VODNA 
ČRP/DI   0,00 425,87 -548,37 

31.12.2018 001 18 103 10011 
POKRIV. PLAČ IZ 
PRES.PRET,LET   0,00 6.582,57 

-
7.130,94 

31.12.2018 003 18 892 10019 
ČLANARINA LAS 
POSAVJE   0,00 30,00 

-
7.160,94 

Promet v obdobju: 0,00 7.160,94 
-

7.160,94 

Skupni promet: 0,00 7.160,94 
-

7.160,94 

 

Stanje nerazporejenega presežka prihodkov znaša na dan 31.12. 2018 v višini 45.987,01 € (tabela): 

ANALIZA PRIHODKOV: 

Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne 

organizacije. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka. 

 

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2018 so znašali 3.216.179,92 € in so bili za 7 % višji od doseženih v letu 

2017. 

 
POJASNILA  K  POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

NAZIV: 2017 2017 indeks 

PRIHODKI    

Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 

3.005.465,81 €                   3.215.555,46 € 107 

Finančni prihodki 84,85 € 0  0 

Drugi prihodki 6.506,46 € 624,46 € 10 

Prevrednotovalni prihodki 2.137,06 € 0 € 0 

SKUPAJ PRIHODKI 3.014.194,18 € 3.216.179,92 € 107 

    

ODHODKI:    

Stroški materiala 322.658,62 € 326.830,96 €  102 

Stroški storitev 170.758,88 € 224.252,72 € 132 

Odpis  DI, knjig in avtogum 26.509,56 € 37.746,51 € 143 

Stroški dela 2.470.541,74 € 2.598.269,43 € 106 
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Drugi stroški 1.193,75 € 1.338,34 € 113 

Finančni odhodki 18,11 € 0 € 0 

Drugi odhodki 229,98 € 6,65 €                     3 

Prevrednotovalni odhodki 2.010,74 € 527,94 € 27 

SKUPAJ ODHODKI 2.993,921,38 € 3.188.972,55 € 107 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018 

      

ČLENITEV 
PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za 
AOP 

Znesek 

Tekoče 
leto 

Predhodno 
leto 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 3.215.555 3.005.466 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

861 3.215.555 3.005.466 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 85 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 624 6.506 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 867 0 2.137 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

869 0 2.137 

  D) CELOTNI PRIHODKI 870 3.216.179 3.014.194 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 871 551.083 493.418 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA 
IN BLAGA 

872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 326.831 322.659 

461 STROŠKI STORITEV 874 224.252 170.759 

  F) STROŠKI DELA 875 2.598.269 2.470.542 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 2.033.894 1.961.380 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

877 329.640 317.241 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 234.735 191.921 

462 G) AMORTIZACIJA 879 37.747 26.510 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 1.338 1.194 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 18 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 7 230 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 884 528 2.011 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 
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ČLENITEV 
PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za 
AOP 

Znesek 

Tekoče 
leto 

Predhodno 
leto 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

886 528 2.011 

  N) CELOTNI ODHODKI 887 3.188.972 2.993.923 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 888 27.207 20.271 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 

891 27.207 20.271 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

893 27.207 20.273 

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

894 94 93 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

      

Prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo skoraj 100% celotnih prihodkov doseženih v letu 2018. 

Večina prihodkov je bila dosežena z izvajanjem javne službe, en del pa tudi s tržno dejavnostjo.   

Sodila za razmejevanje tržne dejavnosti so prihodki od najemnim (uporabnin) telovadnice ali učilnic, 

prihodki od storitev (uporaba vozila Jumper), prihodki od proizvodov (malica zunanjih), malice zaposlenih 

ter malice in kosila za domov, ki jih prejemajo zaposleni, najem počitniških kapacitet v Červarju (Pinjola, 

Cipresa). 

Prihodek tržne dejavnosti v letu 2018 predstavlja 1,20 %. 

Tržna dejavnost se vodi tudi ločeno po stroškovnem mestu. Posebej vodimo najemnine (uporaba ploščadi 

pred šolo, uporaba telovadnice, uporaba šolskih prostorov, vodni aparati). Stroški, ki se posredno 

razmejijo na tržno dejavnost najemnin so pomivalna in čistilna sredstva, papirnate brisače, toaletni papir, 

električna energija, poraba plina, voda, protivlomno varovanje, vzdrževanje vodnih aparatov, odpadki). 

Tržna dejavnost katere prihodki so uporaba vozila Jumper, malica in kosila zaposlenih, se neposredno 

knjižijo stroški čistilnih in pralnih sredstev, oz. čistila, prehrana, papirnate brisače in toaletni papir, nabava 

potr. materiala za kuhinjo, delovna obleka kuharic, električna energija, plin, voda, čistilne storitve, 

protivlomno varovanje, popravilo pomivalnega stroja, servis kombija, registracija, odpadki, sejnine) 

Tržno dejavnost predstavljajo tudi počitniške kapacitete v Červarju (stanovanji Pinjola 1 in Cipresa 3). 

Prihodki od letovanja. Neposredni stroški so vsi, ki se tičejo teh stanovanj (električna energija, voda, 

komunalne storitve, urejanje počitniških kapacitet, stroški banke in nabava drobnega materiala ali 

osnovnih sredstev, turistične usluge). 
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Sodila za razmejevanje javne službe: 

V 81. členu ZOFVI (Zakon o organizaciji in financiranju v VIZ) je s strani MIZŠ opredeljena namenska poraba 

sredstev iz državnega proračuna: 

- plače s prispevki in davki, ter drugi osebni prejemki (regres, jubil. nagr., odprav., ID, DSP, ŠVN, 

prevoz in prehrana za zaposlene…) 

- materialni stroški v skladu s standardi in normativi v OŠ 

- za nabavo učil in učnih pripomočkov 

- potrošni material za pouk 

- stroške ekskurzij 

- sredstva za subvencije učbeniških skladov 

- izobraževanje strokovnih in drugih delavcev 

- sredstva za razvoj učne tehnologije 

- sredstva za šolo za ravnatelje 

- sredstva za tekmovanja učencev 

- subvencionirano prehrano učencev 

- zdravniške preglede 

- sredstva za prevoze otrok 

 

Ravno tako je s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Sevnica za leto 2018 določeno, 

katera sredstva bo pokrivala za stalne materialne stroške (ogrevanje, plin-jeklenke, elektriko, vodo, 

odpadke) in druge materialne stroške (zavarovanje, čistila, čistilne storitve, tekoče vzdrževanje opreme 

in objektov, varstvo pri delu, deratizacija…) sredstva za plače kuharic, varstvo vozačev, tekmovanja, ŠVN. 

 

Starši pokrivajo strošek malice in kosila otrok, del ŠVN, CŠOD, prevoz otrok… 

 

ANALIZA ODHODKOV: 

CELOTNI ODHODKI znašajo 3.188.972,55 €  in so za 7% višji od preteklega leta. Od tega so odhodki iz 

poslovanja 3.188.972,55 €, finančni odhodki pa  0,00 €. 

Amortizacija  osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z veljavnimi predpisi, razen zemljišč. Knjižena 

je na kontu podskupine 462. Na tem kontu se izkazujejo vsa opredmetena in neopredmetena osnovna 

sredstva in drobni inventar. Amortizacija se obračunava od nabavne vrednosti OS po določenih 

amortizacijskih stopnjah. 

Znašala je 134.062,48 €. V celoti smo jo knjižili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ker 

za pokritje teh stroškov nismo prejeli sredstev. 

Drobni inventar smo odpisali v celoti ob nabavi. 
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Stroški dela 

Stroški dela v letu 2018 znašajo 2.598.269,43 € in so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 6%. 

Predstavljajo 82% celotnih odhodkov. 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.844,82 €. 

Povprečno število zaposlenih v letu 2018 na podlagi delovnih ur je bilo 94,11. 

Število mesecev poslovanja: 12 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov 

in odhodkov. Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oz. odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva 

pogoja: poslovni dogodek je nastal, denar je prejet oz. izplačan. 

 

Prihodki so realizirani v višini 3.265.893,29 € višina odhodkov pa 3.279.793,95 €. Po denarnem toku je 

presežek odhodkov nad prihodki v višini 13.900,66 €. 

  
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018 

     

ČLENITEV 
KONTOV 

NAZIV KONTA Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno 
leto 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 401 3.226.137 3.149.935 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

402 3.186.380 3.114.089 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 3.011.690 2.913.183 

  a. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 

404 2.716.923 2.608.378 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna za tekočo porabo 

405 2.716.923 2.608.378 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna za investicije 

406 0 0 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 

407 268.124 304.805 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov za tekočo porabo 

408 201.197 195.035 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov za investicije 

409 66.927 109.770 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 

410 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za tekočo porabo 

411 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za investicije 

412 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in 
agencij 

413 0 0 
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del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 
tekočo porabo 

414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 
investicije 

415 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 
tekočo porabo 

416 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 
investicije 

417 0 0 

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

418 0 0 

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

419 26.643 0 

  B) Drugi prihodki za izvajanje 
dejavnosti javne službe 

420 174.690 200.906 

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

421 161.860 183.565 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 

      

ČLENITEV 
KONTOV 

NAZIV KONTA Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno 
leto 

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

423 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova 
izvajanja javne službe 

424 624 1.918 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 12.206 15.423 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih 
nesreč 

428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 

429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 

430 0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

431 39.757 35.846 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu 

432 35.565 33.049 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

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

434 4.192 2.797 

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

435 0 0 
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del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz 
izvajanja javne službe 

436 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI 437 3.259.358 3.122.794 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

438 3.222.123 3.092.497 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 2.208.474 2.124.741 

del 4000 Plače in dodatki 440 2.013.842 1.948.932 

del 4001 Regres za letni dopust 441 82.566 72.719 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 98.332 93.379 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 13.734 9.711 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 

447 362.754 330.072 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

448 178.511 172.924 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 138.389 136.847 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 6.830 2.898 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.014 1.952 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 37.010 15.451 

      

ČLENITEV 
KONTOV 

NAZIV KONTA Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno 
leto 

  C. Izdatki za blago in storitve za 
izvajanje javne službe 

453 495.556 485.290 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 342.986 324.306 

del 4021 Posebni material in storitve 455 16.813 18.984 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 

456 81.690 82.115 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 18.881 12.640 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 4.749 3.417 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 29.477 24.577 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 960 3.655 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 0 15.596 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

467 0 0 
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412 H. Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 

468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 470 155.339 152.394 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 103.952 0 

4202 Nakup opreme 473 14.993 54.893 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 14.414 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in 
adaptacije 

475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 36.394 83.087 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

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

479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in 
intervencijskih zalog 

480 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

481 37.235 30.297 

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

482 26.824 21.895 

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

483 4.392 3.401 

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

484 6.019 5.001 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

485 0 27.141 

      

ČLENITEV 
KONTOV 

NAZIV KONTA Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno 
leto 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

486 33.221 0 

 

 

 
POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV   

Ta izkaz ne izkazuje v letu 2017 nobenega prometa. 

 

POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica se v koledarskem letu 2018 ni zadolževala in ni imela za obrokov za  

odplačilo kreditov. 
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POSLOVNI IZID 

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2018 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad 

odhodki je 27.207,37 €. Ker smo pa med letom porabili iz vira presežka preteklih letu tudi sredstva za 

pokrivanje stroškov, se presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 povečajo za 7.160,94 €. Presežek 

prihodkov nad odhodki za leto 2018 znaša skupaj 34.368,31 €. 

Presežek je nastal s strani sredstev MIZŠ, ki jih nakazuje mesečno za materialne stroške. V mesecu 

decembru je bilo nakazilo 31.12. 2018 v višini 6.308,54 €, zato teh sredstev nismo mogli v celoti porabiti. 

Ravno tako so s strani MIZŠ ostala neporabljena sredstva za spremljevalce ekskurzij . Presežek na prehrani 

je nastal predvsem zaradi racionalne nabave živil, pri tržni dejavnosti je nastal presežek (malice in kosila  

zaposlenih, prihodki od uporabnin).   

Davek od dohodka pravnih oseb v letu 2018 znaša 0 € (imeli smo dovolj olajšav, ki smo jih lahko porabili 

pri izračunu davka od dohodka pravnih oseb – invalidi nad kvoto/56.člen ZDDPO - 2) in zato nič ne  

zmanjšuje presežek prihodkov nad odhodki. Po odbitju le tega znaša končni poslovni izid – presežek 

prihodkov nad odhodki 34.368,31 €. 

 

 

 PRIHODKI 2017 2017 INDEKS 

760000 Občina za materialne stroške 185.498,64 187.454,44 101 

760003 Občina za ŠVN 5.874,00 6.716,00 114 

760004 Občina in investicijsko vzdrževanje 1.694,34 52.440,58 3.095 

760009 Občina - ostalo 3.037,50 4.082,72 134 

760010 Ministrstvo za plače 2.203.026,31 2.283.851,95 104 

760011 Ministrstvo za materialne stroške 52.812,77 66.236,23 125 

760012 Ministrstvo za prehrano  zaposlenih 62.357,08 64.021,02 103 

760013 Ministrstvo za prevoz zaposlenih 27.364,24 30.183,55 110 

760014 Ministrstvo za regresirano prehrano učencev 110.698,08 106.127,10 96 

760015 Ministrstvo za ŠVN 6.269,90 6.244,28 100 

760016 Ministrstvo za regres 70.591,87 78.544,54 111 

760017 Ministrstvo za jubil.,odpravnine in solid.pom. 6.237,11 13.554,19 217 

760018 Ministrstvo za dod.pokojninsko zavarovanje 14.290,31 34.722,25 243 

760019 Ministrstvo - ostalo 29.313,74 26.099,78 89 

760020 Nakazila ostalih institucij 4.812,62 9.971,61 207 

760100 Prihodki od storitev - najemnine 3.755,43 3.896,38 104 

760101 Prihodki od storitev - ostalo 1.196,59 1.178,75 99 

760102 Prihodki od proizvodov 308,15 150,40 49 

760103 Malice zaposlenih 20.157,00 29.377,35 146 

760104 Najemnine počitniških kapacitet 5.223,22 3.898,30 75 

760110 Plačila učencev (malice,kosila…) 182.606,59 198.600,58 109 

760300 Namenske donacije za pokrivanje stroškov 0,00 0,00                 0 

760310 Donacije šolski sklad 4.771,92 6.231,73 131 

760311 Donacija-odpadni papir 3.568,40 1.971,73 55 

762000 Prihodki od obresti 10,85 0,00 0 

762100 Prih.od sprem.vred.terj.in obv. 74,00 0,00 0 

760312 Donacija "botrstvo" 0,00 0,00                 0 
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763100 Odškod.za povrač.škode 6.484,12 624,31 10 

763900 Prihodki od kupnin 0,00 0,00                 0 

763901 Drugi prihodki 22,34 0,15 1 

763902 Prihodki družbeno koristnega dela 0,00 0,00        0 

764100 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let 0,00 0,00                 0 

764900 Drugi prevrednotovalni prihodki 2.137,06 0,00 0 

  SKUPAJ PRIHODKI 3.014.194,18 3.216.179,92 107 

                       0       

                       0 

  STROŠKI: 2017 2018 100 

460001 Čistila  10.262,93 8.379,12 82 

460004 Časopisi, revije, strokovna literatura 118,51 218,13 184 

460010 Živila 194.159,33 194.287,42 100 

460011 Živila-shema šolskega sadja 2.970,51 4.114,49 139 

460090 Materialni stroški  za pouk 14.978,29 18.901,09 126 

460092 mat.str.varstva pri delu 0,00 91,33                0 

460091 Mat.stroški za šolo v naravi 0,00 0,00                 0   

460099 Drug splošni material  24.995,35 27.019,60 108 

460100 Delovna obleka 2.787,28 4.005,25 144 

460102 Zdravila, sanitetni material 196,12 18,02 9 

460200 Električna energija 22.320,87 20.650,47 93 

460201 Stroški ogrevanja 34.884,61 34.521,30 99 

460202 Druga energija plin-jeklenke 2.615,05 2.202,32 84 

460203 Porabljena voda 8.140,48 7.980,66 98 

460300 Goriva, maziva za prevozna sredstva 2.903,84 3.159,61 109 

460302 Nadomestni deli za vozila 229,87 515,15 224 

460500 Stroški strokovne literature 1.043,70 674,61 65 

460600 Stroški pisarniškega materiala 51,88 92,39 178 

461001 Čistilne storitve 1.896,64 963,86 51 

461002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.923,43 1.315,89 45 

461007 Računalniške storitve 26,18 1.074,05 4.103 

461090 Storitve - stroški za pouk 39.303,78 39.112,88 100 

461091 Stroški storitev za ŠVN 25.008,83 26.901,12 108 

461092 Stroški storitev varstva pri delu 1.095,96 1.095,96 100 

461099 Druge splošne storitve 8.443,71 8.763,00 104 

461100 Tekoče vzdrževanje objektov 249,45 0,00 0 

461101 Tekoče vzdrževanje opreme 13.422,66 16.383,70 122 

461103 Tekoče vzdrž.komun.opreme in računalnikov 3.542,09 4.243,30 120 

461104 Vzdrževanje in popravila vozil 1.606,28 2.188,66 136 

461105 Investicijsko vzdrževanje 1.694,34 46.943,87 2.771 

461108 Najem progr.opr. 1.588,05 849,42 53 

461109 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine 2.104,15 2.526,95 120 

461200 Zavarovalne premije za objekte in opremo 7.175,96 7.443,17 104 

461201 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.467,57 1.439,16 98 

461202 Pristojbine za registracijo vozil 714,91 830,19 116 

461203 Stroški plačilnega prometa 1.243,88 1.068,28 86 

461204 Plačila bančnih storitev 0,00 0,00                 0 

461300 Zdravstvene storitve 2.048,58 2.991,53 146 
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461301 Izdatki za izobraževanje zaposlenih 4.969,74 7.177,77 144 

461302 Sodni str., stor.odvet.in notarjev 800,13 657,60 82 

461400 Odvoz odpadkov 10.133,04 9.555,22 94 

461401 Telefon, telefaks, elektronska pošta 5.114,57 5.573,54 109 

461402 Poštnina in kurirske storitve 1.146,13 1.221,52 107 

461403 Stroški prevozov 17.579,64 21.349,08 121 

461500 Dnevnice 678,64 1.331,08 196 

461501 Nočnine 412,64 619,12 150 

461502 Prevozni stroški 2.353,16 2.587,10 110 

461503 Tuje dnevnice 118,00 0,00 0 

461504 Terenski dodatek 312,48 413,28 132 

461601 Delo po podjemni pogodbi 4.483,69 3.040,59 68 

461603 Sejnine 1.240,72 686,95 55 

461604 Prispevki od pogodbenega dela 494,89 351,42 71 

461605 Posebni davek od pogodb 1.120,96 760,17 68 

461900 plačila storitev DURS-prispevki 212,23 0,00 0 

461901 Stroški skupne porabe 4.031,77 2.793,29 69 

462000 Amortizacija OS v upravljanju 120.296,10 134.062,48 111 

462400 Odpis drobenga inventarja 12.387,25 27.363,18 221 

462401 Odpis knjig - PK 1.626,10 2.096,48 129 

462402 Odpis knjig - učbeniški sklad 11.078,89 11.634,73 105 

462403 Odpis knjig- UK 670,91 886,76 132 

462404 Odpis knjig-serijske publikacije 746,41 673,45 90 

462900 Zmanjšanje amort.v breme kapitala -120.296,10 -138.970,57 116 

464000 Bruto plače v  breme zavoda 1.961.380,37 2.033.893,79 104 

464202 Stroški prehrane med delom 65.258,40 67.016,56 103 

464203 Stroški prevoza na delo 29.896,05 32.378,68 108 

464300 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 16.136,83 39.303,68 244 

464400 Regres za letni dopust 74.392,13 82.813,33 111 

464600 Prispevki delodajalca - na OD 317.240,86 329.640,31 104 

464900 Jubil.,odprav.,solid.pom.-do uredbe 6.237,10 11.166,41 179 

464999 Jubil.,odprav.,solid.pom.-nad uredbo 0,00 2.056,67           2056 

465100 Takse in pristojbine 308,00 0,00 0 

465200 Stroški družbeno koristnega dela 0,00 23,32               23 

465202 Volontersko pripravništvo 0,00 0,00                 0 

465203 Obvezna praksa 4,70 617,12 13.130 

465922 Članarine domačih neprof.organizacij 881,05 697,90 79 

467001 Obresti 17,88 0,00 0 

467800 Finančni odhodki - parska izravnava 0,23 0,00 0 

468100 Odškodnine 149,40 0,00 0 

468900 Drugi odhodki 80,58 6,65 8 

469100 Prevr.odhodki zaradi oslb.terj.iz posl. 2.010,74 527,94 26 

  SKUPAJ STROŠKI 2.993.921,38 3.188.972,55 107 

          

          

  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 20.272,80 27.207,37 134 

  PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI       
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OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA:  

 

PRIHODKI 
 

KTO 760000  do 760009 OBČINA ZA MATERIALNE STROŠKE, ŠVN, OSTALO:  

s strani ustanoviteljice smo v letu 2018 po Pogodbi o sofinanciranju dejavnosti št. 600-0018/2017 za leto 

2018  prejeli malo  več sredstev kot v preteklem letu. Predvsem zaradi plač  oz. izplačilo regresa kuharic, 

izplačilo ŠVN. 

 

KTO 760004 – Občina za investicijsko vzdrževanje : obnova male telovadnice, nabava igral v naravoslovni 

učilnici, priprava terena, invest. vzdrževanje v kuhinji (inšpekcija),  

 

KTO 760010 – MIZŠ ZA PLAČE:  

sprostila so se nekatera napredovanja, več zaposlenih in povečanje minimalne plače. 

  

KTO 760016 – MIZŠ za regres:  

v preteklem letu je MIZŠ izdalo navodila za določitev obračuna regresa za zaposlene. Na podlagi 5. člena 

Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018  in drugih ukrepih v JS, velja 

določilo: - vsi zaposleni prejmejo regres v višini 842,79€, Proti koncu leta si je pa sindikat SVIZ izboril višji 

regres za zaposlene do 17. plačnega razreda. Za leto 2018 so prejeli regres v višini 1.050,00€ bruto.   

 

KTO 760017 : MIZŠ za jubilejne nagrade, odpravnine in solidar. pomoči 

Imeli smo eno upokojitev z 2.9. 2018, kar nekaj jubilejnih nagrad in pa solidar.pomoči zaposlenih delavk z 

minimalno plačo, ki so bile dlje na bolniški kot 3 mesece. 

 

KTO 760018 - MIZŠ  ZA KOLEKTIVNE PREMIJE DODATNO POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJE:  

 S 1. 1. 2018 in 1. 7. 2018 višje premije za KAD, za vse zaposlene. 

 

KTO 760020 - NAKAZILA OSTALIH INSTITUCIJ : sredstva Sheme šolskega sadja , JŠRIPS za štipendije,  

 

ODHODKI  
 

KTO 460004 – ČASOPISI, REVIJE: povečana nabava  revij 

 

KTO 460011 – ŽIVILA: Shema šolskega sadja. 

 

KTO 460302 – NADOMESTNI DELI ZA VOZILA: menjava  pnevmatik za kombi. 
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KTO 461007 – RAČUNALNIŠKE STORITVE – uvedli smo program za izplačilne liste E-BOX KADRI. Plačilne 

liste se zaposlenim več ne vročajo v kuverti, ampak v elektronski obliki na njegovo ime in priimek. Izpiše 

si jo lahko vsak sam, ko sem pred tem prijavi v program EBOX –kadri z uporabniškim imenom in geslom. 

 

KTO 461105 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE: Ureditev naravoslovne učilnice, obnova male telovadnice 

DAT DOG VD L ŠTEV. STRM OPIS 
NAZIV 

KOMIT. DEBET KREDIT SALDO 

      0     

Začetno 
stanje 
konta: 0,00 0,00 0,00 

      0     

Promet 
pred 
obdobjem: 0,00 0,00 0,00 

29.03.2018 003 18 354 10010 

UREDITEV 
ODŠTEVALNEGA 
ŠTEVCA   340,14 0,00 340,14 

11.04.2018 003 18 438 10010 
PRIPRAVA TERENA IN 
POSTAVITEV   1.625,15 0,00 1.965,29 

2.10.2018 003 18 1336 10010 

UREDITEV 
KANALIZACIJE NA 
STUDE   468,85 0,00 2.434,14 

7.10.2018 003 18 1449 10044 
IZDELAVA PREMAZA V 
KUHINJI SEV   1.335,36 0,00 3.769,50 

7.10.2018 003 18 1449 10044 
IZDELAVA PREMAZA V 
KUHINJI SEV   290,84 0,00 4.060,34 

26.10.2018 003 18 1394 10010 
PRIPRAVA TERENA IN 
POSTAVITEV   8.975,19 0,00 13.035,53 

9.11.2018 003 18 1534 10010 
DOB. IN MONTAŽA 
VRAT SP.TELOV.   1.900,00 0,00 14.935,53 

9.11.2018 003 18 1534 10019 
DOBAVA IN MONTAŽA 
VRAT TELOV.   304,22 0,00 15.239,75 

22.11.2018 003 18 1555 10010 

MONTAŽA 
TERMOST.VENTILOV V 
LOK   1.725,50 0,00 16.965,25 

26.11.2018 003 18 1558 10010 
OBNOVA STOPNIŠČA 
V SKLADIŠČU   1.253,34 0,00 18.218,59 

26.11.2018 003 18 1559 10010 
DEMONTAŽA IN 
MONTAŽA RADIATORJ   1.693,57 0,00 19.912,16 

31.12.2018 001 18 93 10010 
ANEKS ŠT. 
6/TELOVADNICA   27.031,71 0,00 46.943,87 

Promet v obdobju: 46.943,87 0,00 46.943,87 

Skupni promet: 46.943,87 0,00 46.943,87 

 

KTO 461300 - ZDRAVSTVENE STORITVE : zdravniški pregledi zaposlenih 

 

KTO 464300 – STROŠKI KAD:  povečanje premije od januarja  do decembra 2018. 

 

KTO 464400 – REGRES ZA LD: povečane vrednosti regresa  (zaposleni z minimalno plačo) 
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KTO 464900/464999 : JUBILEJNA NAGRADA, ODPRAVNINA, SOLIDARNOSTNA POMOČ:  S 1. 9. 2018  

se je upokojila učiteljica, ki je poučevala v POŠ Loka, kar nekaj jubilejnih nagrad smo izplačali  za 10, 20 ali 

30 let delovne dobe. Tri zaposlene z minimalno plačo so pa prejele tudi solidarnostno pomoč zato, ker so 

dlje kot tri mesece na bolniškem dopustu. 

KTO 465203 – OBVEZNA PRAKSA: imeli smo  dve praktikantki na obvezni praksi. Ena je bila 14 dni v pisarni, 

druga dva meseca v kuhinji 
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3  ZAKLJUČNI DEL 

 

Datum sprejetja letnega poročila: 

14. 3. 2019 

 

Datum in kraj nastanka letnega poročila 

Februar 2019 

 

Podpisi oseb, ki so odgovorne za sestavitev letnega poročila:  

 

- Poslovno poročilo je pripravila ravnateljica: Mirjana Jelančič, prof. 
 

- Računovodsko poročilo je pripravila računovodja: Martina Špan 
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