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1 SPLOŠNI DEL 
 
1.1 Predpisi 
 
Predpisi, ki določajo sestavljanje in polaganje letnih poročil določenih uporabnikov 
enotnega kontnega načrta so 
98. in 99. člen zakona o javnih financah ( Uradni list RS št. 79/99, 124/00 in  
79/01,30/02,56/02, 127/06,14/2007, 
109/08,49/09,38/10,107/10,11/2011,110/2011); 
2. in 16. do 18. člen navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 
proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS št 12/01 , 10/2006, 
8/07,102/10) 
20. do 29. člen in 51. člen zakona o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99 ter 30/02-
1253 
2. in 4.člen, ter 27. člen pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in 
21/03, 134/03, 126/04,120/07,124/08,58/10,60/10,104/10,104/2011) 
 

1.2 Zavezanci za sestavo letnega poročila 
 
Zakon o javnih financah in podzakonski predpisi, ločijo pravne osebe oziroma 
zavezance za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil, ki se po zakonu o 
računovodstvu uvrščajo med pravne osebe javnega prava, na posredne in neposredne  
uporabnike  proračuna. 
Neposredni oziroma posredni uporabnik proračuna je uporabnik enotnega kontnega 
načrta (EKN), ki ima status neposrednega ali posrednega uporabnika državnega ali 
občinskega proračuna v skladu z drugim odstavkom 2. člena odredbe o določitvi 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. 
Uporabniki enotnega kontnega načrta so zavezanci po zakonu o računovodstvu, ki 
morajo v skladu z določbo 13. člena tega zakona pri vodenju poslovnih knjig 
upoštevati enotni kontni načrt, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.  
Enotni kontni načrt je predpisan s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 
54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04,117/05, 138/06, 
120/07,124/08,112/09).  
 
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta; 
pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu. 
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta so vsi posredni uporabniki, določeni z 
odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov, razen skladov, ZZZS in ZPIZ, ter pravne osebe javnega prava, ki niso 
uvrščene med posredne ali neposredne uporabnike proračune države ali občin. 
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta; 
uporabniki EKN, razen pravnih oseb javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena 
zakona o računovodstvu. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so našteti v 
desetem odstavku 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava. Drugi uporabniki so vsi neposredni 
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uporabniki, določeni z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov, ter javni skladi, ZZZS in ZPIZ. 

 
Osnovna šola Križevci se tako uvršča med posredne uporabnike proračuna in med 
določene uporabnike enotnega kontnega načrta.  
Letno poročilo je  sestavljeno po predpisih, ki veljajo za določene uporabnike 
enotnega kontnega načrta.  
 
 
 
2 POSLOVNO POROČILO 
 
 
Poslovno poročilo zajema čas od januarja 2013 do decembra 2014 in časovno ni 
usklajeno poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta šole in vrtca. Poslovno 
poročilo za leto 2013 vključuje delno vsebine šolskega leta 2012/2013 in delno tudi 
šolskega leta 2013/2014. 
Izhodišče poročila je letni delovni načrt šole in spremljanje uresničevanja finančnega 
plana za leto 2013. 
V poslovnem poročilu povzamemo najpomembnejše vsebinske usmeritve in tudi 
tiste, ki so bistveno vplivali na kazalce poslovanja šole. Podrobna poročila realizacije 
vsebine, zastavljenih ciljev in dosežkov so dokumentirana posebej, predvsem v 
Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta. 
 
 
2.1 VSEBINSKI DEL 
 
2.1.1 Kratka predstavitev zavoda 
 

 matična številka: 5084636. 
 naziv:Osnovna šola Križevci, Križevci pri Ljutomeru  
 sedež:Križevci 16b 
 ustanovitelj: Občina Križevci 

dejavnost:  
osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje. 
dajanje lastnih nepremičnin v najem, 
dejavnost menz, 
drugo izobraževanje in usposabljanje, 
obratovanje objektov za kulturne prireditve, 
dejavnost knjižnice, 
obratovanje športnih objektov. 

 spletna stran šole: www.os-krizevci.si 
E-mail:os-krizevci@guest.arnes.si 
 
Zavod posluje preko podračuna pri Upravi za javna plačila v Murski Soboti številka 
01366-6030658680. 
 
 

http://www.os-krizevci.si/
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Število oddelkov in učencev: 
ŠOLA 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
RAZRED ŠT.ODD. ŠTEV. 

UČENCEV 
ŠT.ODD. ŠTEV. 

UČENCEV 
ŠT.ODD. ŠTEV. 

UČENCEV 
ŠT.ODD. ŠTEV. 

UČENCEV 
1. 2 35 1 23 2 31 2 34 
2. 2 45 2 33 1 24 2 31 
3. 1 24 2 46 2 33 1 24 
4. 2 34 1 24 2 45 2 33 
5. 2 36 2 33 1 25 2 45 
6. 2 32 2 35 2 33 1 25 
7. 2 31 2 32 2 36 2 32 
8. 2 38 2 31 2 32 2 36 
9. 2 37 2 39 2 30 2 32 
 17 312 16 296 16 289 16 292 

 

Število učencev se je v šolskem letu 2013/2014 povečalo za 3 učence, število 
oddelkov je ostalo v primerjavi s prejšnjim letom nespremenjeno. 
V šolskem letu 2012/2013 smo imeli glede na število prijavljenih učencev v PB, s 
strani resornega ministrstva priznanih za delo v oddelkih PB 95 ur, v šolskem letu 
2013/2014 pa izvajamo vzgojno izobraževalno delo v oddelkih PB v obsegu 100 ur. 
V oddelke PB so vključeni skoraj vsi učenci 1. razredov, 2. in 3.razred, manj pa učenci 
4. in 5. razreda. 
 
Število oddelkov in otrok vključenih v vrtec 
 
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 
2013/2014 

St.stopnja Štev. 
odd. 

Štev. 
otrok 

Štev. 
odd. 

Štev. 
otrok 

Štev. 
odd. 

Štev. 
otrok 

Štev. 
odd. 

Štev. otrok 

1. 3 41 4 55 3 42 4 54 
 

2. 4 84 4 85 5 103 4 88 
 

SKUPAJ 7 125 8 140 8 145 8 142 
 

         

275

280

285

290

295

300

305

310

315

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

312

296

289
292
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Iz podatkov lahko razberemo, da imamo v vrtcu vpisanih nekaj manj otrok kot 
prejšnjo leto. Člani občinskega sveta Občine Križevci so sprejeli sklep, da se v šolskem 
letu 2011/2012 formira še en oddelek otrok predšolske vzgoje. Iz podatkov je 
razvidno, da je v letošnjem šolskem letu 8 oddelkov predšolske vzgoje. Od tega so 
otroci 6 oddelkov vključeni v dnevni utrip vrtca v stavbi enote vrtca, starejši otroci 2 
oddelkov predšolske vzgoje pa so v prostorih šole. Poskušamo jim nuditi optimalne 
pogoje za delo in bivanje v teh prostorih. 
 
 
2.1.2 Opis razvoja 
 
2.1.2.1  Šola 
 

Osnovna šola Križevci, je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Križevci z Odlokom o 
ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno izobraževalne 
dejavnosti v Občini Križevci, objavljenem v Uradnem listu RS št. 69/99 dne 
26.08.1999, spremembe odloka Uradni list 130/04  dne 03.12.2004, sprememba 
odloka Ur.l. RS 64/2007 z dne 16.07.2007. 
Naslov šole; Osnovna šola Križevci, Križevci pri Ljutomeru 16/b, 9242 Križevci pri 
Ljutomeru. 
 
Viri govore, da je bila prva šola v Križevcih ustanovljena že leta 1702, leta 1781 pa je 
bila postavljena prva šolska stavba, lesena, z eno učilnico. Leta 1830 je bila 
postavljena nova enonadstropna šola tik ob cerkvi. Sledile so številne reforme na 
področju šolstva in tako je bila v Križevcih od dvorazrednice do sedemrazrednice, 
1958/59 pa je po ponovni šolski reformi nastala osemletna osnovna šola Križevci.  
Prostorska stiska  je bila velika in 1. septembra 1962/63 smo pouk pričeli v novi šoli, 
ki ji danes pravimo stari del šole. V šolskem letu 1984/85 je bil zgrajen nov prizidek s 
telovadnico, kuhinjo, učilnicami in večnamenskim prostorom. Podružnični šoli v Vučji 
vasi in v Logarovcih pa sta bili tega leta ukinjeni. 
V šolskem letu 2000/2001 smo pričeli s postopnim uvajanjem programa devetletne 
osnovne šole v prvem razredu. Osemletka je počasi usihala in tako so zdaj vsi učenci 
vključeni v devetletno osnovno šolanje. 
Od 1. do 5. razreda potek pouk v matičnih, od 6. do 9. razreda pa v specializiranih 
učilnicah. 

115

120

125

130

135

140

145

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

125

140

145

142
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Naš ustanovitelj, Občina Križevci, je pokazal posluh za spremembe in prenovo, saj 
imamo novo opremljene učilnice od 1. do 5. razreda, urejeno in varno šolsko dvorišče 
s krožiščem, delno obnovljeno fasado in seveda nov vrtec z urejeno okolico. 
Z ustanovitvijo Občine Križevci, to je 01.01.1999, je šola dobila šolski okoliš, ki zajema 
16 vasi (Križevci, Grabe, Logarovci, Berkovski Prelogi, Berkovci, Kokoriči, Gajševci, 
Boreci, Ključarovci, Lukavci, Iljaševci, Stara nova vas, Vučja vas, Dobrava, Bučečovci, 
Zasadi), vendar se zaradi dogovora med občinama Križevci in Ljutomer na našo šolo 
vpisujejo tudi učenci iz vasi Šalinci, Krištanci , Grlava, ki spadajo v Občino Ljutomer in 
njihov šolski okoliš. 
 
 
2.1.2.2  Vrtec 
 

Enota pri Osnovni šoli Križevci je tudi vrtec.   
Ker so bile matere prezaposlene, so starši začeli misliti na ustanovo, v katero bi v 
dopoldanskem času zaupali svoje malčke. Tako je začel delovati 1. septembra 1956 
vrtec, v katerem je bilo 48 otrok. Prostor, ki so ga v ta namen preuredili, je bil v stavbi, 
kjer je bila nekoč gostilna, leta 1966 pa so se otroci in osebje preselili v prenovljene 
prostore za stavbo, kjer ima danes sedež Občina Križevci. 1975 so se otroci in osebje 
preselili v nov vrtec v neposredni bližini šole. Oddelek vrtca je deloval tudi v Vučji 
vasi. Zgradba je postajala dotrajana in ni več ustrezala vsem pogojem za izvajanje 
vzgojne dejavnosti. Z veseljem smo sprejeli odločitev Občinskega sveta Občine 
Križevci, da se izdela projekt za gradnjo vrtca in ureditev ploščadi pred šolo, 
parkirišče in krožišče. Dela so bila končana v enem letu in v soboto, 6. septembra 
2008, smo svečano odprli  vrata novega vrtca.  
Novi prostori v vrtcu, strokovno delo zaposlenih omogoča in ponuja najrazličnejše 
možnosti in priložnosti za vsestranski razvoj otrok. 
 
2.1.3  Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 
 
Ravnateljica šole: Lidija Koroša, prof. 
Pomočnica ravnateljice: Alenka Kajtna Zorko 
Pomočnica ravnateljice za vrtec: Sonja Stolnik 
Računovodkinja šole in vrtca: Sonja Trstenjak 
 
Šolo zastopa in predstavlja ravnateljica. Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ 
šole. Naloge izhajajo iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Ur.list RS št. 98/05-uradno prečiščeno besedilo, 129/06), Zakona o osnovni šoli (Ur. 
list RS št. 70/2005-uradno prečiščeno besedilo, 60/06), Odloka o ustanovitvi šole in 
ostalih zakonskih in podzakonskih aktov.  
 
Kratki povzetek dela in nalog ravnateljica: 
 organizira, načrtuje in vodi delo šole in vrtca; 
 odgovarja za strokovno vodenje šole in vrtca; 
 pripravlja program razvoja in je odgovorna za njegovo uresničevanje; 
 pripravlja predlog LDN in je odgovorna za njegovo izvedbo; 
 vodi delo učiteljskega zbora; 
 orgnizara mentorstvo za pripravnike; 
 oblikuje predlog nadstadardnih proramov; 
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 spremlja vzgojnoizobraževalno delo strokovnih delavcev v vrtcu in šol; 
 spodbuja strokovno izpopolnjevanje delavcev; 
 odgovarja za namensko porabo sredstev zavoda; 
 skrbi za sodelovanje s starši; 
 obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremebah pravic in obveznosti 

učencev; 
 spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev; 
 določa sistemizacio delovnih mest; 
 odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev; 
 zastopa in predstavlja zavod in je odgovorna za zakonitost dela v  okviru svojih 

pooblastil. 
 
2.1.4  Predstavitev organov 
 
Najvišji organ šole je svet šole, ki ga sestavljajo: 3 člani ustanovitelja, 5 predstavnikov 
zaposlenih šole in 3 predstavniki staršev. Njegove pristojnosti, določene z zakonom 
so: imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt 
ter poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o nadstandardnih programih, odloča o 
pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava finančni načrt in sprejema 
zaključni račun šole, opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi. 
 
PREDSTAVNIKI 
USTANOVITELJA 

PREDSTAVNIKI STARŠEV PREDSTAVNIKI 
ZAPOSLENIH 

Krajnc Helena Darja Antolin Jelka Vinkovič 
Milena Rajh Simona Onišak Pustinek Alenka Novak 
Tatjana Prelog Nataša Zorko Maučec Danilo Ros 
  Simon Cimerman 
  Renata Kovačič 
Svet šole je pričel 4 letni mandat 30.08.2012 predsednica je strokovna delavka Jelka 
Vinkovič.  Svet šole je na svojih sejah sledil realizaciji ciljem zapisanim v letnem 
delovnem načrtu: 

o obravnava zaključnega računa za leto 2012 in poslovnega poročila, 
o obravnava finančnega načrta za leto 2013, 
o ocenitev delovne uspešnosti ravnateljice, 
o oblike diferenciacije, 
o imenovanje ravnateljice, 
o poročilo o realizacije LDN za šolsko leto 2012/2013, 
o obravnava in potrditev LDN za šolsko leto 2013/2014, 
o razna druga vprašanja   

Sejam sveta šole je prisostvovala tudi sindikalna zaupnica Marjeta Blagovič in 
predsednica sveta staršev šole Vlasta Osterc Kuhanec, predsednica sveta staršev vrtca 
pa je predstavnica staršev v svetu šole. 

 
Svet zavoda je opravljal naloge, zapisane v 48. členu Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Strokovni organi v javni šoli so: 

o učiteljski zbor, 
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o oddelčni učiteljski zbor, 
o razrednik, 
o strokovni aktivi. 

Strokovni organi v javnem vrtcu so:  
o zbor vzgojiteljic in pomočnic, 
o strokovni aktiv 1. starostnega obdobja, 
o strokovni aktiv 2. starostnega obdobja. 
 

Učiteljski zbor je deloval v skladu s programom dela. Opravil je redne mesečne 
delovne konference, delovne konference dveh ocenjevalnih obdobij, skupna ter 
individualna izobraževanja.  
Vsebina srečanj strokovnih delavcev in dela aktivov je temeljila na izobraževanju, 
izvedbi in analizi aktivnosti zastavljenih prednostnih nalog  Letnem delovnem načrtu 
za šolsko leto 2012/2013 in 2013/2014. 
Strokovni aktivi so obravnavali problematiko posameznih predmetnih področij, 
načrtovali dneve dejavnosti, aktivnosti v zvezi z uvajanjem fleksibilnega predmetnika 
in medpredmetne povezave, uskladili in sprejeli kriterije ocenjevanja, analizirali po 
predmetnih področjih in po vertikali rezultate nacionalnega preverjanja znanja in 
pripravili akcijski načrt izboljšav v letu 2013/2014, analizirali delo z učenci s 
posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci.  
 
Svetovalna služba ima naslednje naloge:  

o svetovanje učencem, staršem, učiteljem, sodelovanje z učiteljskim zborom, 
vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela, 

o opravlja poklicno svetovanje, 
o skrbi za organizacijo dela z otroki s posebnimi potrebami, 
o skrbi za delo z nadarjenimi učenci. 
 

V skladu z zakonskimi določili se vsako šolsko leto  na novo oblikuje tudi svet staršev 
šole in vrtca, katerega naloge in pristojnosti so opisane v 66. členu ZOFVI-ja. 
Sestavljajo ga predstavniki oddelkov: 

SVET STARŠEV – ŠOLA  2013/2014 
oddelek predstavnik staršev 

1. a Jana Križanič 
1. b Barbara Skuhala 
2. a Jerica Smodej Bohanec 
2.  b Jasmina Paldauf 

3. Nataša Zorko Maučec 
4. a Polonca Križan 
4. b Marko Slavič 
5. a Klavdija Štajner 
5. b Metka Krajnc 
6. Janez Bohanec 

7.a Karmen Kosi 
7.b Nada Maučec 
8.a Karmen Dragovič 
8.b Renata Marinič 
9.a Vlasta Osterc Kuhanec 
9.b Mateja Godec 
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SVET STARŠEV - ENOTA VRTEC 
 Darja Antolin 
 Andreja Muršič 
 Sonja Ščavničar 
 Tina Štremfelj 
 Jasna Liovec 
 Andreja Wolf 
 Marko Slavič 
 Katja Kovačič 

 
V letu 2011/2012 je bil na 2. seji sveta staršev dne 17.01.2012 imenovan upravni 
odpor šolskega sklada. Pristojnosti delovanja članov upravnega odbora sklada so 
opredeljene v 135. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
– uradno prečiščeno besedilo. 
 

UO ŠOLSKEGA SKLADA 
1. Jerica Smodej Bohanec - predsednica 
2. Matjaž Osterc 
3. Jasmina Paldauf 
4. Manica Karba 
5. Alenka Črček Ritonja 
6. Renata Mikl 
7. Sonja Trstenjak 
  

 
Člani upravnega odbora šolskega sklada so sprejeli sklep, da se zbirajo sredstva za 
delo z nadarjenimi in za financiranje dejavnosti in prehrane učencem , plačila 
dejavnosti. 
UO šolskega sklada je sprejel sklep, da se izjava o prostovoljnem prispevku staršev 
posreduje staršem v februarju oziroma marcu 2014 in se potem prispevana denarna 
sredstva navedejo na položnico. 
Vsebinski in finančni pregled dela UO šolskega sklada je bil predstavljen učiteljem, na 
svetu staršev, na svetu šole in občinskim svetnikom Občine Križevci. 
 
 
2.1.5 Pregled dejavnosti 
 
Osnovna dejavnost zavoda je osnovnošolsko izobraževanje po Zakonu o osnovni šoli. 
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni program.  
 
Obvezni program obsega obvezne in izbirne predmete ter ure oddelčne skupnosti. 
Poleg rednih dejavnosti izvajamo še razširjeni program: 
POUK 
dodatni in dopolnilni pouk, 
podaljšano bivanje, 
jutranje varstvo, 
individualno in skupinsko pomoč, 
dodatno strokovno pomoč, 
počitniške ustvarjalne delavnice, 
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interesne dejavnosti, 
tečaj smučanja,  
tečaj plavanja, 
poletno šolo v naravi, 
naravoslovno šolo, 
dejavnosti Eko šole, 
raziskovalne naloge, tekmovanja iz znanja učencev, 
razna športna tekmovanja, 
sobotna šola in poletni  tabor za nadarjene, 
razne prireditve in proslave, 
druge dejavnosti in razne projekte (Policija za otroke, Shema šolskega sadja, 2. 
obvezni tuji jezik, fleksibilni predmetnik…),  
izobraževanje in delavnice za učence, starše, učitelje, 
pripravo hrane, 
prevoz učencev. 

 
V vrtcu izvajamo program predšolske vzgoje, ki je sestavni del sistema vzgoje in 
izobraževanja. V 8. oddelkih imamo organizirani dnevni program, namenjen otrokom 
v starosti od 11 meseca dalje.  
 
Delo na celotnem vzgojno-izobraževalnem področju načrtujemo z letnim delovnim 
načrtom v obsegu zagotovljenega in razširjenega programa. Z njim se določa celoten 
obseg, vsebine in organizacija vzgojno-izobraževalnega dela ter pogoji za njegovo 
izvedbo. Opredelitev izhaja iz normativnih določil posameznih zakonov in izvršilnih 
predpisov.  
Letni delovni načrt je torej temeljni dokument, s katerim šola na osnovi predpisane 
zakonodaje skupaj z dejavniki okolja zagotavlja sistematično uresničevanje določenih 
ciljev in nalog. 
Postopek sprejemanja letnega delovnega načrta je potekal v okviru učiteljskih 
konferenc, strokovnih aktivov, sveta staršev in sveta šole ter ravnateljice, kot 
narekujejo zakonska določila in načela. 
 
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta s samoevalvacijo smo pripravili v 
zadnjih mesecih pouka, sprejel pa ga je svet zavoda  v mesecu septembru. Poročilo je 
bilo poslano tudi ustanovitelju Občini Križevci. 
Poleg letnega delovnega načrta šole imamo strokovni delavci v skladu s šolsko 
dokumentacijo:letne priprave za posamezne predmete in pouk OPB, učne načrte za 
vse razrede 9-letne osnovne šole s poudarkom na medpredmetnem načrtovanju, 
individualne letne načrte strokovnih delavcev, letne programe šolske svetovalne 
službe, knjižničarke, računalničarja in vodje prehrane. 
 
 
2.1.6 Finančno poslovanje 
  
Pogoje za delo zavoda zagotavljata občina Križevci in Republika Slovenija. Osnovna 
šola Križevci pridobiva sredstva za delo iz: 
- javnih sredstev; 
- sredstev ustanovitelja; 
- prispevkov učencev –staršev; 
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- sredstev od prodaje storitev in izdelkov; 
- donacij, prispevkov sponzorjev ter 
- drugih virov. 
 
Finančno poslovanje šole je  temeljilo na sprejetem finančnem načrtu za leto 2013, 
poslovni izid je negativen zaradi poplačila razlike v plači zaradi odprave tretje 
četrtine nesorazmerij. 
Izvedli smo sanacijska in obnovitvena dela, ki smo jih financirali s sredstvi rednega 
investicijskega vzdrževanja – financer občina Križevci. 
Pri naročanju blaga in storitev smo upoštevali Zakon o javnih naročilih in se pri vseh 
nabavah obnašali kot dober gospodar, saj je le tako možno doseči boljše rezultate na 
vseh področjih. 
 

 

NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA IN VZDRŽEVANJE V LETU 
2013 
 
ŠOLA 
KOMPLET RAČUNALNIK+PROJETOR  2 kom 4.668,56 EUR 
RAČUNALNIK z monitorjem 1 kom (pisarna)  1.045,61 EUR 
PRENOSNI RAČUNALNIK (COMENIUS)  718,70 EUR 
Skupaj osnovna sredstva šola 6.792,87 EUR  
 
NAKUP KNJIG ZA KNJIŽNICO 6.076,24 EUR 
NAKUP KNJIG – UČBENIŠKI SKLAD – 3.514,85 EUR 
TABLE BELE ŠOLSKE 2 KOM 233,02 EUR 
TABLA ŠOLSKA ZELENA 2 KOM  444,08 EUR 
KUHINJSKI APARATI /SESEKLJALNIK, MEŠALNIK/  174,99 EUR 
VRTALNIK 1 KOM 184,67 EUR 
Skupaj drobni inventar in učila šola  10.627,85 EUR 
 
VRTEC 
TISKALNIK  1 KOM – 103,98EUR 
Skupaj osnovna sredstva in drobni inventar vrtec:  103,98 EUR 
 
VZDRŽEVALNA DELA V LETU V ZAVODU 2013   
OBNOVA PARKETA UČILNICE ŠOLA 2.952,40 EUR 
UREDITEV TUŠKABIN V TELOVADNICI ŠOLE 1.934,92 EUR 
NABAVA ZAVES (ŠOLA IN VRTEC) 1.167,30 EUR 
MERITVE ELEKTROINSTALACIJ  3.824,02 EUR  
TEKOČE SPROTNO VZDRŽEVANJE OPREME  11.215,74 EUR 
Večja in tekoča vzdrževalna dela skupaj:  21.094,38 EUR 
 
OBNOVA ŠOLE (ELEKTRIKA, SANACIJA ŠOLE) 391.860,35 EUR 
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2.2 Posebni del 
 
2.2.1 Dolgoročni cilji iz zastavljenega programa dela in razvoja  
 
Skupaj s starši bomo razvijali in iskali uspešne poti za razvoj in napredek udeleženih 
v vzgojno izobraževalnem procesu. 
 
Učence želimo vzgajati v samostojne, odgovorne in strpne osebnosti, ki znajo živeti v 
skupnosti in si pridobiti kvalitetno znanje.  
 
Na področju dolgoročno zastavljenih ciljev iz programa dela in razvoja šole  smo 
sledili naslednjim ciljem: 
spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, starši in učitelji 
postati zdrava šola, skrbeti za okolje,  
doseči višji udeležbo staršev na formalnih oblikah srečanj, 
doseči čim boljši uspeh učencev v vseh razredih,  
izboljšati rezultate NPZ,  
vključevati učence v različne projekte, razpise, natečaje, tekmovanja 
individualizacija in diferenciacija pouka, skrb za nadarjene, 
spodbujati oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe, 
usposobiti strokovne delavce za mediatorje, 
učnovzgojni proces graditi na učinkovitih strategijah dela 
bralna pismenost……. 
zagotavljati zdravo, varno, spodbudno, ustvarjalno delovno okolje. 

 
 

2.2.2 Prednostne naloge iz letnega programa 2012/ 2013 
 
VIZIJA ŠOLE: Z IZBOLJŠANJEM DELOVNIH POGOJEV IN MEDSEBOJNIH ODNOSOV DO 
USPEHOV PRI ZNANJU IN VZGOJI. 
 
Iz sprejete vizije izhajajo vsebina in cilji prednostne naloge - proces udejanjanja 
vzgojnega načrta in pravil šolskega reda. 
Namen vzgojnega načrta je, da učenka in učenec razvijeta lastne mehanizme 
kakovostnih odnosov, ki so tudi družbeno sprejeti. 
Izvajanje vzgojnega načrta je pomembna naloga šole, za katero pa mora biti izpolnjen 
bistveni pogoj – sodelovanje staršev, učencev in učiteljev. 
Izhodišča za vzgojni načrt so nam vrednote, ki smo jih starši učenci in učitelji sprejeli 
kot prednostne: komunikacija, strpnost, odgovornost, delavnost, nenasilje, 
spoštovanje, znanje. 
Zavedamo se, da bomo te vrednote lahko utrdili, če bomo v tem smislu tudi sami 
ravnali.  
Zato se bomo: 
učili poslušati drug drugega, 
medsebojno bolj spoštovali in si zaupali, 
trudili več družiti v prostem času, 
vljudno pozdravljali in odzdravljali, 
se izobraževali. 
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Učenci so v naši učilni zidani najpomembnejši, zato je naša skrb usmerjena v dvig 
kvalitete in omogočanje učencem, da razvijejo svoja močna področja.  
Šola in starši vzajemno sodelujemo pri oblikovanju življenja in dela šole, zato je nujno 
povezovanje in vključevanje staršev  kot partnerjev vzgojno-izobraževalnega. 
Obveščamo jih o uspešnosti njihovih otrok, skrbimo za individualni pristop in skupaj 
z njimi iščemo rešitve pri učno-vzgojnih problemih. 
Učitelji so pri svojem delu avtonomni in iščejo poti do uresničitve zadanih ciljev. 
Spremljajo novosti na vzgojno-izobraževalnem področju, se povezujejo v time, aktive 
in se odločajo o vključevanju v posamezne projekte. 
Člani vzgojnega tima so analizirali področje vzgojnega delovanja na šoli na rednih 
sestankih in poročali o ugotovitvah na učiteljskih konferencah. Podani so bili tudi 
predlogi za pripravo akcijskega načrta za udejanjanje vzgojnega načrta v letu 
2013/2014. 
  
V šolskem letu 2012/2013 so bile v LDN opredeljene naslednje prednostne naloge:  
diferenciacija in individualizacija pouka, 
doslednost pri udejanjanju vzgojnega načrta – vrstniška mediacija 
bralna pismenost – učinkovite bralne strategije 

 
Cilji prednostnih nalog, ki smo jih realizirali preko različnih dejavnosti: 
 

o izboljšali smo kakovost vzgojno izobraževalnega dela ( uspeh in dosežki 
učencev na različnih tekmovanjih, natečajih, projektih),  

o izboljšali smo rezultate preverjanja nacionalnega znanja, 
o ustvarjali smo  medsebojno zaupanje in gradili šolo na partnerskem 

odnosu skupaj z učeni in s starši, 
o skupaj z učenci smo uresničevali cilje vzgojnega načrta, 
o aktivnejša vloga učencev pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno 

izobraževalnega dela 
 

 
 
V šolskem letu 2013/2014 so v LDN izpostavljene prednostne naloge: 
diferenciacija in individualizacija pouka   
bralna pismenost – učinkovite bralne strategije 
pedagoško vodenje in vzgojnoizobraževalno delo z nadarjenimi 
klima in medsebojni odnosi v oddelčni skupnosti 
 
Akcijski načrt prednostih nalog je priloga LDN šole za šolsko leto 2013/2014. 
 
 
 
 

2.2.3 Poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 
 
 
Pouk, dejavnosti, projekti 

 
Letni delovni načrt je bil v šolskem letu 2012/2013 v celoti realiziran.  
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REALIZACIJA POUKA PO VIO: 
1. VIO REALIZACIJA UR PO 

PREDMETNIKU 
REALIZACIJA V % 

1. A IN 1. B 1375 98,3 
2. 732 99,5 
3. A IN 3. B 154O 99,9 
SKUPAJ 3647 99,2 
   
2. VIO REALIZACIJA UR PO 

PREDMETNIKU 
REALIZACIJA V % 

4. A IN 4. B 1658,5 99,3 
5. 913 102,2 
6. A IN 6 .B 1771 99,5 
SKUPAJ 4342,5 100,3 
   
3. VIO REALIZACIJA UR PO 

PREDMETNIKU 
REALIZACIJA V % 

7. A IN 7. B 2280 98,8 
8. A IN 8. B 2578 99,0 
9. A IN 9. B 2604 99,1 
SKUPAJ 7461 98,9 
 
 
IZBIRNI PREDMETI, IZVAJANI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 

Razred Izbirni predmet Št. 
učencev 

Ure po 
predmetniku 

Realizirane 
ure 

% 

 
 
 

 
        
7., 8., 9. 

Gledališki klub 12 35 35 100 
Elektrotehnika 8 33 33 100 

Obdelava gradiv – les 12 35 34 97.1 
Obdelava gradiv –

umetne snovi 
9 35 34 97,1 

Okoljska vzgoja   15 35 34 95 
Ples 4 35 34 97,1 
Sodobna priprava 
hrane 

22 35 35 100 

Poskusi v kemiji  35 35 35 100 
Izbrani šport-nogomet  13 32 33 103,1 
Izbrani šport odbojka 9 32 32 100 
Šport za zdravje  14 35 34 97,1 
Šport za zdravje -  15 35 36 102 
Šport za sprostitev -  12 35 35 100 
Šport za sprostitev -  9 35 35 100 
Računalniška omrežja  19 33 33 103,1 
Urejanje besedil 22 35 35 100 
Multimedija   7 35 35 100 
Odkrivajmo preteklost 
mojega kraja 

8 35 36 102 

SKUPAJ 245 620 618 99,6 
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PODALJŠANO BIVANJE 
V šolskem letu 2012/2013 smo imeli s strani ministrstva priznano 95 uri 
podaljšanega bivanja. Vanj je bilo vključenih 142  učencev od 1. do 5. razreda, 
razporejeni v 5. skupin. Učiteljice PB os se povezovale v aktiv učiteljic PB. Interes 
staršev za vključitev otrok v oddelek PB je velik, starši so redno spremljali delo in 
napredek otrok. 
V oddelkih so poučevali tudi učitelji predmetne stopnji, ki so v skladu z normativi 
dopolnjevali obvezo v oddelkih PB. 
 
oddelek Število učencev 
1. 30 
2. 26 
3. 30 
4. 30 
5. 26 
SKUPAJ 142 
 
 

Realizacijo pouka smo spremljali sprotno in analizirali vzroke nerealiziranih ur 
sproti, mesečno. Nadomeščanja smo uredili sprotno, vzroki odsotnih delavcev so bili 
predvsem zaradi bolniške odsotnosti in strokovnega izobraževanja.  
 
INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 
 
Interesna 
dejavnost 

 
Mentor 

 
 Razred 

  
Število 
učencev  

 
Načrtovane 
ure 

   
Realizirane 
ure                          

                  
% 

Računalniški 
krožek 

Simon Cimerman 3. 27 25 25 100 

Likovni krožek Mateja Kozar 2., 3. 20 25 29 116 
Športni krožek Andreja Filipič Holc 2., 3. 11 25 25 100 
Športni krožek 
1. razred 

Nada Vajs Vidnar 1. 19 25 25 100 

Pravljični 
krožek 1. -3. 
razreda 

Jelka Vinkovič 1., 2., 3. 31 25 25 100 

Eko krožek 2.-
4.razred 

Alenka Črček Ritonja 2., 3.  9 25 25 100 

Angleški krožek Irena Majcen Reyes 1., 2. 20 25 29 116 
Nemški krožek Irena Majcen Reyes 1., 2. 28 25 29 116 
OPZ DO-MI-SO Renata Mikl 1. – 3. 15 70 111 158,6 
Športna 
gimnastika 

Slavica Kolbl 1. – 3. 15 25 25 100 

Šolski plesni 
festival 

Slavica Kolbl 2. – 3. 9 10 10 100 

Zgodovinski 
krožek 

Zdenka Trstenjak, 
Kristina Kocuvan 

7.a,b 8 25 25 100 

Turistični 
krožek 

Jasna Markovič-
Jagodič, 
Božena Kurbos 

7. a, 7. b, 
9. a 

5 52 52 100 

Slovenska 
bralna značka 

Jasna Markovič-
Jagodič 

6. b, 7. b, 
8. a, b,  
9. a, b 

45 15 15 100 

Slovenska 
bralna značka 

Božena Kurbos 6. a, 7. a 
8. a, b 
9. a, b 

53 15 17 113 
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Recitacijski 
krožek 

Božena Kurbos 6. –  9. r. 10 6 6 100 

Geografski 
krožek 

Metka Štuhec in 
Kristina Kocuvan 

6. –  9. r. 50 25 26 104 

MPZ LA-TI-DO Renata Mikl  6. - 9.  
razred 

25 140 190 136 

Knjižničarski 
krožek 

Marjeta Blagovič 7.a,b 6 12.5 18 144 

Vesela šola Marjeta Blagovič 7.a.b,8.a.b
, 9.a,b 

21 12.5 19 152 

Badminton Manica Karba 7. a – 9. b 21 25 61  244 

 
Šahovski krožek je vodil zunanji sodelavec Anton Lovrenčič, čebelarski krožek pa 
prav tako zunanji mentor Jože Ostrc. 
 
Interesne dejavnosti so bile realizirane v obsegu od 100% do 244%, potekale pa so po 
urniku v določenih časovnih intervalih ali pa v strnjenem časovnem obdobju. 
 
PROJEKTI 
Naša šola deluje v okviru projekta Eko šola že dvanajsto leto. V vseh teh letih nam je 
uspelo potrditi in ohraniti eko zastavo s povečanjem zavesti o okolju pri učencih, 
delavcih šole, starših in krajanih, z zmanjševanjem količine odpadkov na šoli, z 
varčevanjem energije in vode, z ločenim zbiranjem odpadkov, z urejanjem šolske 
okolice. Pri dnevih dejavnosti izkoristimo in vsebinsko približamo učencem 
posebnosti naše ga okolja (vodno zajetje, eko kmetije, sodelovanje lokalne skupnosti), 
ponudimo pa jim tudi možnost obiska v večjih kulturnih ustanovah in zavodih.  
V okviru eko šole sodelujemo tudi s CERO Puconci v kontinuiranem procesu zbiranja 
in ločevanja odpadkov. 
Utečene so že naše akcije zbiranja starega papirja, kjer se vsako leto izkažejo učenci, 
starši in zaposleni. Po sklepu UO šolskega sklada se denar od zbrane količine papirja 
nameni za pomoč učencem socialno šibkejših družin in za plačilo dejavnosti 
posameznih oddelkov. 
Policija za otroke – projekt  vključuje sodelovanje šole s policijsko postajo Ljutomer z 
različnimi oblikami dela: predavanja, preventivno svetovanje, pomoč pri izvedbi 
kolesarskih izpitov.  
Policist Leon – republiški projekt, izvajalec je bil predstavnik policijske postaje 
Ljutomer in razredničarki  5. razredov. Izvajal je srečanja z učenci in s starši 5. 
razredov. 
 
Nadaljevali in nadgrajevali smo delo z nadarjenimi učenci. Sodelovali so pri izdelavi 
projektov, pri raziskovalnih nalogah. Vključevali so se v interesne dejavnosti, v 
sobotno šolo, dodatni pouk, pripravljali so se na različna tekmovanja. 
Poudarek pri delu z nadarjenimi je bil na umetniških vsebinah: 
premiera gledališke predstave Potepanje, 
udeležba na območnem srečanju gledaliških vsebin, 
scenska in kostumografska delavnica za gledališko predstavo, 
Noč branja- razstava čevljev Urške in Povodnega moža, 
sodelovanje na Festivalu talentov, 
sodelovanje na festivalu Smukarija 
Tabor za radovedne in nadarjene je bil zasnovan na krepitvi glasbenih in 
instrumentalnih vsebin, sobotna šola pa na temo fotografije.  



Letno poročilo Osnovne šole Križevci za leto 2013 
 

 

 16 

Na razpisu raziskovalnih nalog, ki ga je koordiniral ZOTKA  in Turistična zveza 
Slovenije. so učenci sodelovali s tremi raziskovalnimi nalogami.  
 
NASLOV 
NALOGE 

PODROČJE ŠTEV. 
UČENCEV 

RAZRED DOSEŽEK MENTOR 

Noč branja, 
učinkovit 
projekt za dvig 
bralne kulture 
osnovnošolcev 

 
slovenščina 

 
1 

 
9. a 

 
bronasto 
priznanje 

 
Katja 
Koroša 

 
Ribe reke 
Mure 

 
ekologija 

 
1 

 
9. a 

 
bronasto 
priznanje 

 
Nina Vozlič 

 
Prleška 
kuhinja 

 
turizem 

 
5 

 
9. a,  7.a ,b 

 
zlato 
priznanje 

 
Jasna M. 
Jagodič 
Božena 
Kurbos 

      
 
 
Rastem s knjigo- cilj projekta je približati pomen leposlovne literature in temeljito 
spoznati dejavnost knjižnice. Učenci 7. razredov so obiskali knjižnico v Ljutomeru. 
 
V projektu Turistične zveze Slovenije, Turizmu pomaga lastna glava, so sodelovali 
učenci 8. in 9. razredov. Ta nacionalni projekt je letos nosil naslov Všeč mi je s 
poudarkom na alternativnem turizmu. 
 
Shema šolskega sadja – projekt UE, ki poteka v 24 državah. Povod za ta ukrep je trend 
pojava debelosti pri otrocih, ki je eden izmed večjih dejavnikov tveganja za bolezni 
sodobnega časa. Eden izmed vzrokov za takšno stanje je preveliko uživanje energijsko 
goste hrane in vedno manjše uživanje sadja in zelenjave. 
V projektu smo enkrat tedensko razdelili sadje ali zelenjavo vsem učencem izven 
dnevnih obrokov hrane. 
 
Postopno uvajanje obveznega drugega tujega jezika v osnovno šolo – uvajanje 
obveznega drugega tujega jezika v osnovno šolo vodi Zavod RS za šolstvo v okviru 
Centra za raziskovanje in razvoj. Pričakovani rezultat projekta je predlog sistemske 
rešitve za uvedbo drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v tretjem 
vzgojnoizobraževalnem obdobju osnovne šole. V 7. razredu imajo učenci naše šole kot 
drugi tuji jezik nemščino ali angleščino, odvisno, kateri jezik se učijo kot prvi tuji 
jezik. 
 
Fleksibilni predmetnik 
Fleksibilni predmetnik ima pravno podlago v 29. členu Zakona o osnovni šoli. Šola 
lahko v posameznem razredu drugače razporedi tedensko število ur posameznih 
predmetov, kot je določeno s predmetnikom. Strokovni delavci so se odločili za 
izvajanje fleksibilnega urnika pri glasbeni vzgoji, likovni vzgoji, zgodovini, geografiji, 
družbi, naravoslovju in strnjeno pri urah športa za sprostitev. Tim za izvajanje 
fleksibilnega predmetnika je usmerjal aktivnosti učiteljev. Izvedene so bile strnjene 
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ure pouka s poudarkom na medpredmetni povezavi. Prednostna naloga ravnateljice v 
procesu spremljanja pouka je bila ravno na medpredmetni povezavi.  
 
Noč branja  
Učinkovit projekt za spodbujanje otrok in odraslih k branju. Zaključek projekta je bil 
organiziran ločeno za učence od 1. do 4. razreda in potem tudi za učence od 5. do 9. 
razreda.  
 
Pasavček  
Pasavček je mednarodni projekt, ki temelji na spodbujanju pravilne uporabe 
varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. Vanj so bili vključeni učenci 1. 
vzgojnoizobraževalnega obdobja. 
 
Čutim Evropo 
V projektu je bil cilj učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju. 
 
To sem jaz 
Učenci so v okviru projekta To sem jaz razvijali  in gradili pozitivno samopodobo. V 
projektu so sodelovali učenci 8. in 9. razreda. 
 
Popestrimo šolo 
V tem projektu smo sodelovali kot partnerska šola šole Miklavž pri Ormožu. 
 
Dan druženja in gibanja vseh generacij 
V projektu so se prepletale vsebine okoljevarstva, zdravja, gibanja in humanitarnosti. 
Sodelovali so zunanje institucije, starši, zaposleni in učenci od 1. do 9. razreda. 
 
DEJAVNOSTI 
Učencem smo ponudili naslednji razširjeni program, ki smo ga tudi realizirali: 
Učenci 1. razreda so se udeležili 10 dnevnega plavalnega tečaja v Bio termah, učenci 
3. razreda pa so opravili 20 urni tečaj plavanja. Oba tečaja sta potekala v organizaciji 
plavalne šole Delfin. 
 
Učenci 2. razredov so bili v počitniškem domu na Pohorju, poudarek je bil na 
naravoslovnih vsebinah. 
 
Učenci 5. razreda so se junija udeležili pet dnevnega življenja v šoli v naravi. Poudarek 
te šole je bil na učenju plavanja. 
 
Učenci 7. razredov so bivali v Domu Peca na Pohorju. Program te šole v naravi je 
zajemal vsebine naravoslovja, geografije in športnih aktivnosti  
 
Program življenja v naravi je ena od oblik izobraževanja in pomeni bivanje v naravi, 
kjer učenci s posebnimi znanji doživijo pristen stik z naravo, se ob skupnem delu in 
sprostitvi učijo strpnosti in sodelovanja. 

 
Za učence 2. razreda smo organizirali tridnevno šolo v naravi na Pohorju in sicer so 
bivali v koči na Treh kraljih… 
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VRSTA ŠOLE V 
NARAVI 

KJE/kdaj ŠTEV. 
UDELEŽENCEV 

ŠTEV. UČENCEV, 
KI SE NISO 
UDELEŽILI 

NARAVOSLOVNA 
7. RAZRED 

CŠOD; 
01.10.2013 do 
05.10.2013 

36 0 

SMUČARSKA- 
6. RAZRED 

 
CŠOD 
04.02.2013 do 
08.02.2013 
 

 
15 

 

PLANINSKA – 2. 
RAZRED 

TOJZLOV VRH 
22.05.2013 do 
24.05.2013  

24 0 

PLAVALNA -5. 
RAZRED 

POČITNIŠKI DOM 
17.06.2013 do 
21.06.2013 

25 0 

 
Visoka udeležba učencev v ponujenih programih potrjuje, da so programi kvalitetni, 
za učence zanimivi in za starše tudi cenovno sprejemljivi. Staršem smo omogočili 
obročno  plačilo nastalih stroškov, po izvedeni dejavnosti pa so prejeli pisni obračun 
dejanskih stroškov, prav tako pa so imeli možnost sofinanciranja dejavnosti iz 
šolskega sklada. 
Pred samo izvedbo programov so bili z organizatorji usklajeni cilji in vsebine 
dejavnosti. 
Kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi so bili realizirani po letnem 
delovnem načrtu šole, nekaj manjših odstopanj je bilo le pri načrtovanih datumih. 
Dejavnosti smo organizirali na različnih lokacijah v domačem in širšem okolju: CŠOD, 
Krajinski park Goričko, gledališče Ptuj, center DUO Veržej, Babičev mlin Veržej, muzej 
Murska Sobota, splošna knjižnica Ljutomer. Izkoristili smo seveda tudi naše 
potenciale v lokalnem okolju: Cornus Logarovci, bio plinarna Logarovci, čebelarstvo 
Jurinec, eko kmetija Slavič v Vučji vasi. O stroških posamezne dejavnosti so dobili 
starši obračun, plačilo je bilo izvedeno preko položnice. 
Tehniški dan v mesecu decembru je bil izveden s ciljem narediti novoletne voščilnice 
in izdelke za prodajo na novoletnem bazarju, ki je bil organiziran skupaj z občino 
Križevci in z gospodom župnikom v vaškem jedru Križevci. 
 
KNJIŽNICA  

     STROKOVNA BIBLIOTEKARSKA OBDELAVA GRADIVA je zajemala:  
-   vodenje inventarizacije knjižnega in neknjižnega gradiva za učence in                                  
učitelje, 

     - računalniško obdelavo novitet in že obstoječega knjižnega gradiva, 
     - opremljanje knjig za izposojo, 
     - popravilo poškodovanih knjig, 

- izločanje  uničenega  in neustreznega gradiva. 
 
IZPOSOJA  
knjig v šolski knjižnici je potekala vsakodnevno, prav tako tudi vodenje statistike za 
učence. 
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Število obiskov in izposojenih knjig po posameznih razredih je moč razbrati iz 
naslednjih tabel: 
Stopnja  »C«  ali 1. VIO: 

RAZRED 1.A 1.B 2.r 3.A 3.B 
OBISK 381 310 488 404 281 
IZPOSOJA 595 336 910 599 357 
Št. izposojenih 
knjig učenca  na 
mesec 12/13 

3.7 2.2 3.8 3.5 2.2 

Izp. istih uč.11/12   501 237 173 
Izp.istih uč. 10/11    244 228 
Izp.istih uč. 09/10      

 
Prvo mesto na stopnji »C« in celo med vsemi razredi so osvojili učenci  2. razreda 
(910 knjig). Lanski rezultat so izboljšali za 81%! Nedvomno pa si vso pohvalo 
zaslužijo učenci obeh tretjih razredov. V 3.a so število prebranih knjig izboljšali v 
primerjavi z lanskim letom za 152%. Prav tako je 3.b izboljšal lanski rezultat za 
106%.  
Stopnja  »P«  ali 2. VIO 

RAZRED 4.A 4.B 5. r 6.A 6.B 
OBISK 346 341 493 175 116 
IZPOSOJA 523 493 748 209 132 
Št. izposojenih knjig 
učenca  na mesec 

2.3 2.2 3 1.3 0.7 

Izp. 2011/12 882 710 1002 209 317 
Izp.2010/2011 469 411 694 420 372 
Izp. 2009/10 381 401 472 313 331 

 
Izposoja v 5. r. se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšala, še vedno pa so absolutni 
prvaki v branju od 4. do 9. razreda. Njihovo branje oz. izposoja je nad povprečjem že 
od 1. razreda dalje. Upad v 4. razredih je do neke mere pričakovan, saj učenci 
zamenjajo stopnjo, preidejo od pretežno slikanic na debelejše knjige. Opozarjam pa 
na upad v 6.b ( za 48.4%).  
 
Stopnja  »M« ali 3. VIO 

RAZRED 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 
OBISK 220 143 90 74 153 177 
IZPOSOJA 260 188 103 75 177 177 
Št. 
izposojenih 
knjig učenca  
na mesec 

1.4 1 0.7 0.4 1.1 1.2 

Izp. 2011/12 328 190 110 146 184 177 
Izp.2010/11 535 340 193 193 295 165 
Izp. 2009/10 464 422 195 203 350 196 
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V 3. VIO so največ knjig prebrali v 7.a. Je pa upad od lanskega šol. leta (za 20,8 %) 
prevelik. Opozarjam pa na 8. b razred, v katerem znaša upad kar 48.7% in so glede 
branja najbolj zaskrbljujoč razred na celotni šoli. 
 
 
V preteklem šolskem letu kaže skupna statistika naslednje podatke:  
∑ Šol. l. 2012/2013 Šol. l. 2011/2012 Šol.l. 2010/11 Šol. l. 2009/2010 

OBISK 4192 4096 4245 4022 
IZPOSOJA 

knjig 
5882 5559 5335 4982 

 
Knjižnico so z namenom izposoje na dom učenci obiskali 4192 krat- pri teh obiskih so 
si izposodili 5882 knjig.  
Kljub zmanjševanju števila otrok se nam je obisk v knjižnici letos povečal za 2.3%, 
izposoja pa se nam je znova povečala kar za 5.8%. Odličen rezultat kaže na dobro 
ponudbo šolske knjižnice, saj lahko v naši šolski knjižnici dobijo poleg klasike naj 
popularnejšo mladinsko literaturo in na delo razrednikov razredne stopnje ter 
učiteljev podaljšanega bivanja, ki so poleg knjižničarja glavni motivatorji za branje.   
Čas, ki si ga učitelji vzamejo za poslušanje pripovedovanja neomejenega  števila knjig 
in lepa knjižna nagrada za najboljšega razrednega pripovedovalca je nedvomno velika 
dodatna motivacija za spodbujanje branja 
 
 
ŠOLSKA KUHINJA  
Skrb za celostni razvoj otroka se kaže tudi na področju prehrane. Učencem smo 
ponudili zajtrk, malico, kosilo, popoldansko malico. Starši so otroke na želene obroke 
prijavili pisno, vsaka sprememba obroka se mora prav tako potrditi pisno s strani 
staršev. Dnevno vodimo evidenco izdanih in odjavljenih obrokov. 
 
Posebno pozornost smo namenili sestavi jedilnikov, kjer smo uvedli eko jedilnik v 
določenem dnevu. Takrat so v obrokih šolske prehrane le eko živila. 
 
 
 Število obrokov subvencioniranih s strani MŠZŠ 

VRSTA OBROKA ŠTEVILO OBROKOV DELNO V CELOTI 
malica 287  173 
zajtrk 3 /  
kosilo 152 / 20 

popoldanska malica 81 /  
 

 
 
 

IKT OPREMLJENOST  
RAČUNALNIKI IKT TABLE IKT PROJEKTORJI 

57 2 8 

Vsi računalniki imajo tudi internetno povezavo. 
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Sodelovanje s starši  
 

V primerjavi s prejšnjim šolskim letom ugotovimo, da se je obisk staršev na 
roditeljskih sestankih povečal. Prisotnost staršev na roditeljskih sestankih je v 
šolskem letu 2011/2012 bila v razponu od 26% do 94,7%, v šolskem letu 2012/2013 
pa od 26,6% do 100%. 
Neformalne oblike druženja so potekale v vseh treh VIO in je razveseljivo, da so se te 
oblike sodelovanja uspešno lotili tudi v 2. in 3. VIO obdobju. 
 Na govorilne ure so prihajali starši individualno, včasih pa tudi skupaj z otrokom. Pri 
govorilnih urah beležimo povečan obisk v primerjavi s prejšnjim šolskim letom. 
V šolskem letu 2011/2012 je bil ustanovljen Klub staršev otrok s posebnimi 
potrebami. Starši tega kluba so se srečali na dveh delovnih srečanjih, izmenjali 
izkušnje in se  izobraževali.  Prav tako pa so dobili dodatne informacije o možnosti 
izobraževanja in pridobivanja informacij na zavodu za šolstvo OE Murska Sobota. 
Aktivnosti nadaljujejo tudi v novem šolskem letu. 
 
Sodelovanje z okoljem 
 
Življenje in delo šole je dnevno vpeto v utrip okolja, saj smo uspešno sodelovali z 
Občino Križevci, društvi, organizacijami, zunanjimi institucijami v širšem družbenem 
prostoru. 
Okolju smo ponudili bogato vsebino samostojnih kulturnih prireditev  ( koncert 
pevskih zborov, zaključna prireditev učencev), največkrat pa smo sodelovali kot 
partnerji v različnih projektih.  
Športna društva in športna zveza Križevci gostujejo v šolski telovadnici vse dni v 
tednu, tudi v soboto in nedeljo.  
 
Naši učenci obiskujejo tudi Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer. Učenci z 
glasbenimi nastopi velikokrat vsebinsko obogatijo in popestrijo interne in javne 
pirireditve. Večina učiteljev glasbene šole poučuje v naših prostorih šole.  
 
Šola je v dogovoru z ustanoviteljem pristopila k izvedbi načrtovanih vzdrževalnih in 
investicijskih del. S strani strokovnih služb ustanovitelja je bila kontinuirano 
zagotovljena strokovna pomoč vodstvu šole. 
 
 
2.2.4 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  

 
Uspeh po razredih 

 
Učenci so od 1. do 3. razreda opisno ocenjeni, od 4. do 9. razreda pa so pri vseh 
predmetih ocenjeni številčno. Splošni uspeh ob koncu  šolskega leta ni zapisan v 
spričevalu. 
Glede na povprečne ocene učnega uspeha vidimo, da imamo visok odstotek 
sposobnih učencev. Poleg tega so nekateri učenci imeli individualno ali skupinsko 
pomoč. Opažamo pa, da se povečuje število učencev, ki imajo odločbo o dodatni 
strokovni pomoči. Strokovni delavci, ki opravljajo to delo so učitelji različnih 
predmetov, defektolog, svetovalna delavka. 
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Vsi učenci so napredovali v višji razred, en učenec pa je v šolskem letu 2012/2013 
uspešno  končal 10 letno šolanje. 
 
 
Uspeh pri  NPZ 

 
9. razred 

 SLJ MAT GEO ŠVZ LVZ DDE TIT 
2007/2008 60,57 % 45,09 % 45,32 %     
2008/2009 64,50 % 47,29 %  66,37 

% 
   

2009/2010 56,46 % 39,73 %   53,50 %   
2010/2011 63,56,% 55,68% 63,03%     
2011/2012 
SLO 

59,19 % 
 

48, 92 % 
 

   60,05 % 
 

 

2012/2013 
SLO 

53,06% 
51,77% 

45,47% 
55,26% 

    58,78% 
58,33% 

* slovensko povprečje 
 

 
       6.razred  

2011/2012 2012/2013 
PREDMET OŠ KRIŽEVCI PODATKI ZA 

SLOVENIJO 
OŠ KRIŽEVCI PODATKI ZA 

SLOVENIJO 
Slovenščina 57,86% 56,70% 49,92% 49,79% 
Angleščina 49,14 % 50,29% 51,67% 56,76% 
Nemščina 81,12% 76,26% - - 
Matematika 48,97% 58,16% 55,00 67,91% 
 

V sodelovanju z učitelji, ki poučujejo predmete, kateri se preverjajo ob koncu drugega 
in tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja, so strokovni aktivi pripravili analizo 
nalog po predmetnih področjih in po vertikali. Prav tako je bil pripravljen akcijski 
načrt izboljšave rezultatov pri NPZ v naslednjih šolskih letih. 
 
Naloge NPZ so se v šolskem letu 2012/2013 vrednotile preko računalnika- e 
vrednotenje. 
 
Na šoli so organizirana šolska tekmovanja iz znanja slovenščine, tujega jezika, 
matematike, fizike, kemije, biologije, logike, vesele šole, iz znanja o sladkorni bolezni 
in vrsta športnih tekmovanj. 
 
Učenci so sodelovali tudi na najrazličnejših regijskih in državnih likovnih ter 
literarnih razpisih, tekmovanjih za bralno značko (slovenska in iz tujega jezika), 
športno značko, Računanje je igra, Cici vesela šola. 
Sodelovali smo tudi na različnih likovnih, literarnih natečajih in športnih 
tekmovanjih. 
 
Na zaključni prireditvi učencev 9. razredov, valeti, so devetošolci prejeli številna 
priznanja in pohvale.  Za najuspešnejše v znanju in na tekmovanjih so se učenci 
udeležili sprejema pri gospodu županu mag. Branku Belcu. 
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 UDELEŽBA UČENCEV NA RAZNIH TEKMOVANJIH  

 
Ime tekmovanja Razred Število 

učencev 
Št. bronastih 
priznanj 

Št. 
srebrnih 
priznanj 

Št. zlatih 
priznanj 
 

Mentor, 
mentorica 

Vegovo priznanje 2. 24 5   Simon 
Cimerman 

Računanje je igra 2. 24   5 Simon 
Cimerman 

Lefo – tretje mesto 
v SLO med 
drugošolci 

2. 24    Simon 
Cimerman 

Cici vesela šola 2 24    Simon 
Cimerman 

Vegovo priznanje       3.b 9 5   Mateja 
Kozar 

Računanje je igra       3.b 16   4 Mateja 
Kozar 

Cankarjevo 
priznanje 

3.b 12   5 Mateja 
Kozar 

Tekmovanje iz 
logike 

3.b 12   5 Mateja 
Kozar 

Cicivesela šola 3.b 16    Mateja 
Kozar 

Računanje je igra 1.a 16 16   Andreja 
Filipič Holc 

Vegovo priznanje 1.a 16 6   Andreja 
Filipič Holc 

Cici vesela šola 1.a 16 16   Andreja 
Filipič Holc 

Računanje je igra 1.b 14     Nada Vajs 
Vidnar 

Vegovo priznanje 1.b 14 4   Nada Vajs 
Vidnar 

Cici vesela šola 1.b 14     Nada Vajs 
Vidnar 

Zdravi zobje ob 
zdravi prehrani 

1. b 14    Nada Vajs 
Vidnar 

Vegovo 
priznanje/kengoru 

3.a 16 4   Alenka Č. 
Ritonja 

Računanje je igra 3.a 17   4 Alenka Č. 
Ritonja 

Cankarjevo 
priznanje  

3.a 4    Alenka Č. 
Ritonja 

Tekmovanje iz 
logike 

3.a 6 2   Alenka Č. 
Ritonja 

Cici vesela šola  3.a 17    Alenka Č. 
Ritonja 

Lefo  3.a 17    Alenka Č. 
Ritonja 

OPZ DO-RE-MI 1.-3. 15   15 Renata 
Mikl 

Nemška bralna 
značka  

7a, 7b 10 7 3 0 Irena 
Majcen 
Reyes 

Nemška bralna 
značka 

8a, 8b 10 2 3 5 Irena 
Majcen 
Reyes 
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Nemška bralna 
značka 

9a, 9b 10 0 7 3 Irena 
Majcen 
Reyes 

Angleška bralna 
značka 

7a, 7b 11 8 3 0 Vera Slavič 

Angleška bralna 
značka 

8a, 8b 9 3 4 2 Vera Slavič 

Angleška bralna 
značka 

9a, 9b 9 1 5 3 Vera Slavič 

Geografsko 
tekmovanje  

7a, 7b, 8b, 9a, 
9b 

10 / / 10 Kristina 
Kocuvan 

Zgodovinsko 
tekmovanje 

 8b, 9a, 9b 4 / 1 3 Metka 
Štuhec 

Tekmovanje iz 
fizike 

9.b, 8.b 8 - 3 5 Lenart 
Barat 

Turizmu pomaga 
lastna glava 

7.a, 7.b, 9.a 5   1 Božena 
Kurbos, 
Jasna 
Markovič 
Jagodič 

Nemška bralna 
značka 

8.b, 8.a 9 3 6  Jasna 
Markovič 
Jagodič 

Zgodovinsko 
tekmovanje 

8.b 8.a 3  1 1 Metka 
Štuhec 

Tekmovanje iz 
znanja kemije 

9.a, 9.b, 8.a 
8.b 

9 0 1 8 Alenka 
Kajtna 
Zorko 

Matematika 
Kenguru 

7.a, 
7.b,8.a,8.b 

12 1 4 12 Manica 
Karba 
Renata 
Kovačič 

Tekmovanje za 
Cankarjevo 
priznanje 
 

7.a,b 
 
 

3   
 
 

3 Božena 
Kurbos 

Tekmovanje za 
Cankarjevo 
priznanje 

8.a,b 4 1 2 4 Božena 
Kurbos 

Nemška bralna 
značka 

4a, 4b 15 4 6 5 
Irena M 
Reyea 

Nemška bralna 
značka 

5a 20 1 8 11 
Irena M. 
Reyes 

Angleška bralna 
značka 

4a, 4b 19 1 0 18 
Vera Slavič 

Angleška bralna 
značka 

6a 16 7 3 6 
Vera Slavič 

Angleška bralna 
značka 

6b 17 2 6 9 
Vera Slavič 

Slovenska bralna 
značka 

 

5. a 
6. a 

21 
14 

 
  

Ksenija 
Hladen 

Cankarjevo 
tekmovanje 

 

5. a 
6. b 
6. a 

5 
4 
3 

 
2 
1 

4 
0 
0 

 
0 
0 

Božena 
Kurbos 

Matematični 
kenguru 

5. a 
6. b 

11 
7 

3 
0 

 
0 

 
0 

Renata 
Kovačič 

Logika 5. a 6  2  Renata 
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6. b 4 4 0 0 Kovačič 

Vesela šola 
5. a  
6. b 

15 
3 

 
3 

9 
0 

1 
0 

Marjeta 
Blagovič 

Šolski plesni 
festival 

4. a 
4. b 
5. a 
6. b 
6. a 

4 
1 
3 
4 
6 

4 
1 
3 
4 
6 

0 
0 
1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

Slavica 
Kolbl 

Slovenska bralna 
značka 

4.b 
6. b 

20 
12 

 
 

  Marjanca 
Casar 
Božena 
Kurbos 

Cankarjevo 
tekmovanje 

4.b 
4.a 

3 
1 

1 
1 

  

Marijana 
Casar 
Martina 
Heric 

Matematični 
kenguru 

4.b 6 
 

 4 
Renata 
Kovačič 

Logika 4.b 7 
 

  
Andreja 
Sever 

Vesela šola 

4.a 
4.b 
5.r 
6.a 
6.b 

5 
4 

12 
4 
3 

1 
4 

10 
1 

40 

 
1 
1 

 

Marjeta 
Blagovič 

LEFO 6. b 17 
 

  
Manica 
Karba 

Eko kviz 6. b 5 
 

  
Blanka 
Škalič 

Zlata kuhalnica / / 
/ 

/ / 
Slavica 
Kolbl 

Regijsko 
tekmovanje OPZ in 

MPZ Štajerske in 
Pomurja 

4.a,b-5.r  23 

 
/ 

/ 23 

Renata 
Mikl 

 

 
DOSEŽKI NA ŠPORTNEM PODROČJU 

Športna dejavnost Področje Razred Št. učenk 
 

Dosežki 

Atletski troboj – učenke 
letnik 2002 in mlajše 

 5. a 1 1. mesto 

Atletika tek 5. a 2 3. mesto 

Kros medobčinsko-tek 5.-9. 3 
2.-3. mesto 

Namizni tenis medobčinsko 6.-9. 1 
2. mesto 

Mala odbojka medobčinsko 6.-7. 10 
1. mesto 

Mala odbojka regijsko 6.-7. 10 
2. mesto 

Atletika medobčinsko 5.- 7. 6 
1.-3. mesto 

Mala odbojka Regijsko 7.r 6 
2. mesto 

Mala odbojka Medobčinsko 7. r 6 1. mesto 
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UDELEŽBA NA DRŽAVNIH TEKMOVANJIH 
 
TEKMOVANJE ŠTEVILO UČENCEV DOSEŽENO 

MESTO/VRSTA 
PRIZNANJA 

MENTOR/MENOTRICA 

VEGOVO TEKMOVANJE 1 ZLATO Renata Kovačič 
CANKARJEVO 
TEKMOVANJE 

1 ZLATO  Božena Kurbos 

VESELA ŠOLA 2 ZLATO Marjeta Blagovič 
TURIZMU POMAGA 
LASTNA GLAVA 

5 (skupina ) ZLATO Jasna Markovič Jagodič, 
Božena Kurbos 
 

PEVSKI ZBOR DO-MI-
SO 

23 ZLATO Renata Mikl 

    
 
 
NATEČAJI 
Ime natečaja Kdo ga je 

razpisal 
      
Razred 

Št. udeleženih 
učencev 

Dosežki 
učencev 

Nagrade Vodja 

Umetnije CICIBAN 2., 3. 20 2. in 2. In 3. 
Mesto na 
državnem  

 Kozar Mateja 

Umetnije CICIBAN 2., 3. 16 državnem  Kozar Mateja  
Naravne in 
druge 
nesreče 

Ministrstvo za 
obrambo 

3. 16 Zmagovalec 
na regijskem 
natečaju 

Darilo, 
priznanje 

Kozar Mateja 

Evropsko 
leto 
državljanov 
2013 

Evropa v Šoli 
ZPMS 

2,3 20 Zmagovalci 
na regijskem 
natečaju 
 

 
Knjižna 
nagrada 
 
priznanje 

 
 
Kozar Mateja 

Cici umetnije  CICIBAN  3. A 5 1.mesto, 2. 
mesto, 3. 
mesto,  in 
3.mesto 

Knjižna 
nagrada 
priznanje 

Alenka Č. 
Ritonja 

Naravne in 
druge 
nesreče 

Ministrstvo za 
obrambo 

3. A 4 Zmagovalec 
na regijskem 
natečaju  

Darilo, 
priznanje 

Alenka Č. 
Ritonja 

Posadila je 
dve vrbi 
žalujki 

Zavod RS za 
šolstvo OE 
Murska Sobota 

9. a 1 0 0 Jasna Markovič-
Jagodič 

Posadila je 
dve vrbi 
žalujki 

Zavod RS za 
šolstvo OE 
Murska Sobota 

8. b 2 0 0 Božena Kurbos 

 
 
 

 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 

Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta 
Šola je v vseh teh letih uspešna v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim 
rezultatom. 
Tudi v letu 2013 je bila uspešna, saj smo uresničili zastavljene cilje, pri delu in 
poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. 
Ministrstvo za šolstvo in šport nakazuje sredstva za plače zaposlenih, katere s 
posebnim sklepom vodi v sistemizaciji. V plačevanje so vključeni prispevki za 
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dajatvene obveznosti, ki nastajajo iz dela, izobraževanje delavcev, izvajanje interesnih 
dejavnosti, deloma šolo v naravi, regresiranje prehrane delavcev in učencev, prevoze 
na delo in z dela in materialne stroške, ki so neposredno vezani an izvajanje 
vzgojnoizobraževalnega dela. 
Občina Križevci kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za materialne stroške, za 
investicijsko vzdrževanje, za razširjeno dejavnost ter nadstandardne storitve. 
Starši plačujejo prehrano za učence, posebne programe v obliki dni dejavnosti, šole v 
naravi. 
Uporabniki telovadnice, to so športna društva in športna zveza Križevci, plačujejo 
uporabo najemnine telovadnice po dejansko izvedenih urah rekreacije. 
 
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo 
možnosti, sposobnosti in izkušnje. Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi 
racionalno in gospodarno. 
Ugotavljamo pa, da je iz leta v leto potrebno zaradi specifičnih stroškov, ki jih zahteva 
zakonodaja, potrebno vlagati vedno več sredstev v ta namen. To zahteva seveda 
dodatna sredstva (varovanje objektov, usposabljanje ekip prve pomoči, HACCAP…), ki 
jih v sistemu financiranja nimamo namensko zagotovljenih. 
 
 

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
Prejete račune sprejme poslovna sekretarka, ki pred predajo računov ravnateljici 
preveri, katera oseba je stroške povzročila. Račune pregleda ravnateljica, ki jih odobri 
in vrne poslovni sekretarki (žig s potrebnimi podatki, podpisi), kjer jih 
računovodkinja pregleda in v knjiži. Sistem notranjega nadzora je vzpostavljen: 
- pri mesečni najavi količnikov za plače, stroških prevoza, prehrane za delavce ter 
ostalih stroških; 
- pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil  
- pri preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila; 
-  pri preverjanju plačil položnic;  
- pri spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali 
pogodb s strani poslovnih partnerjev.  
 
 
Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, 
regionalni razvoj, varstvo okolja, urejanje prostora 
 
Gospodarstvo   
 
S sodelovanjem z gospodarstvom smo zagotovili učencem oglede objektov in 
opravljanje naravoslovnih in tehniških dni. 
Podjetja nam ob raznih prireditvah podarijo njihove proizvode, ali pa nam pomagajo 
tudi s finančnimi sredstvi. 
 

   Sociala  
 

Z zdravstvenim domom Ljutomer smo organizirali sistematske preglede, 
zobozdravniške preglede za učence, ščetkanje in fluorizacijo zob. Deklice 6. razredov 
so bile po predhodnem pridobljenem soglasju staršev cepljenje proti raku na 
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materničnem vratu. Z Rdečim križem Ljutomer sodelujemo pri organiziranju 
letovanja socialno šibkejšim družinam in izobraževanju zaposlenih. V šolskem letu 
2012/2013 smo namenili sredstva iz šolskega sklada za poravnavanje dejavnosti 
nekaterim učencem. Posamezniki so donirali v šolski sklad sredstva namensko za 
plačilo prehrane učencem. 
 
Varstvo okolja  
 
Na šoli in v vrtcu izvajamo ločeno zbiranje odpadkov, kot so papir, embalaža iz 
umetne mase, izrabljene kartuše in tonerje, biološke odpadke in olja. Učence v 
sodelovanje s KSP Ljutomer informiramo o delovanju vodnega zajetja in čistilne 
naprave. 
Tudi v letu 2013 smo izvedli akcije zbiranja papirja in se udeležili vseslovenske 
čistilne akcije. 
 
Urejanje prostora  
 
Učenci in zaposleni si prizadevamo za urejen videz stavbe in zelenih površin v okolici 
šole. Določene aktivnosti s področja urejanja prostora so stalna naloga Eko vsebin. 
Oddelčne skupnosti in zaposleni šole in vrtca smo še se aktivneje vključili v  
osveščanje otrok in tudi odraslih glede ločevanja odpadkov in zbiranja papirja. 
 
Kadri 
 
Zaposlovanje in kadrovska politika se je tudi v letu 2012 izvajala v okviru potrjene 
sistemizacije delovnih mest. Osnova za sistemizacijo je Pravilnik o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. list RS št. 75/05, 85/06) ter 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (Ur. list RS št. 75/05 in 82/). 
Šola si prizadeva zagotavljati strokovnim delavcem in drugim zaposlenim čim boljše 
materialne in prostorske razmere. To uresničujemo z organiziranjem izobraževanja 
za celoten kolektiv, z omogočanje udeležbe na raznih strokovnih seminarjih, z nabavo 
knjig, didaktičnega materiala, učil in opreme, z opremljanjem in vzdrževanjem 
prostorov, okolice šole. 
Večina delavcev ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Pogodbe za 
določen čas so sklenjene z delavci zaradi nadomeščanj porodniškega dopusta ali pa 
zaradi začasno povečanega obsega dela. 
 
Kadrovska zasedenost: 
Osnova za sistemizacijo delovnih mest je število oddelkov, število učencev, velikost 
šole in drugi kriteriji, ki so zapisani v normativih in standardih za področje 
osnovnošolskega izobraževanja. 
Sistemizacijo delovnih mest za šole potrdi pristojno ministrstvo, lokalna skupnost pa 
da soglasje za izvajanja nadstandardnih storitev, prav tako pa za sistemizacijo 
delovnih mest v vrtcu. 
 
V šolskem letu 2012/2013 je pričela opravljati pripravništvo pripravnica za 
slovenščino, študentje posameznih fakultet pa so opravljali obvezno pedagoško 
prakso na razredni stopnji, pri slovenskem jeziku in književnosti ter računalništvu. 
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V program javnih del so bili vključeni: varnostnik informator, pomoč učencem in 
varovanje in vzdrževanje športnih objektov. 
 
Iz kadrovskega načrta za delavce, ki se financirajo iz proračuna republike Slovenije je 
razvidno, da smo v obdobju od 31.01.2013 do 31.01.2014 dosegli zmanjšanje 
zaposlenih– 1,29%. 
V finančnem načrtu za 2013/2014 se mora v obdobju januar 2014 –januar 2015 
število zaposlenih znižati za en odstotek. 
 
 
2.3 POSEBNI DEL – VRTEC  
 
2.3.1 Cilji in naloge 
 

Strokovni in drugi delavci vrtca smo sledili načrtovanim ciljem in viziji vrtca. 

Z ustvarjanjem dobrih pogojev bivanja  za  mentalno in telesno zdravje otrok , 

razvijanja samostojnosti ter pozitivne samopodobe, spodbujanja socialnih interakcij 

in dobrih medsebojnih odnosov, spodbujanja k spontani in iniciativni aktivnosti  ter 

lastni aktivnosti otrok, smo pridobivali na kvalitetnem izvajanju vzgojnega programa.  

Vsi zaposleni vrtca smo prepričani, da bomo le z lastnim vzgledom in kvalitetnimi 

dejavnostmi pripomogli k dobremu delovanju in izmenjavi pozitivnih učinkov vizije, 

ki smo si jo izoblikovali in dopolnili v razvojnem načrtu enote vrtca. 

 

» Z DOBRIMI ODNOSI IN SPODBUDNO KLIMO, VZGAJAMO IN SE UČIMO.« 

 

Organizacija in način poslovanja vrtca 

 

V šolskem letu 2012-2013 je bilo v vrtec vključenih 145 otrok. 

Vrtec je posloval vse delovne dneve od ponedeljka do petka in sicer od 5.30 do 16. 

ure. V času stavke javnega sektorja, dne 23.1., je bil vrtec zaprt. Prav tako je bil vrtec  

na podlagi anketnih vprašalnikov za starše ,  zaprt  24.12.  in 31.12. (majhno število 

prijavljenih otrok)  ter 5.7. (strokovna ekskurzija delavcev šole in vrtca). 

 

 

 

2.3.2 Uresničevanje načrta v oddelkih 
 

Načrtovanje vzgojnega dela v oddelkih je potekalo timsko. Strokovne delavke so 

načrtovale  v skladu s predpisi ter dogovorom na nivoju enote vrtca /LDN enote 

vrtca/. Načini načrtovanja strokovnih delavk so bili od oddelka do oddelka različni 

(krajši ali daljši tematski sklopi, dnevne skice, tedensko in mesečno načrtovanje, 

analiza vzgojnega dela, dnevna refleksija dela, evalvacija tematskih sklopov ). Vsebine 

po katerih so strokovne delavke posegale so izhajale iz aktualnih vsebin, letnih časov 
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ter idej spodbud in želja otrok v oddelkih ter prednostnih nalog enote vrtca. 

Strokovne delavke so na podlagi dogovora v začetku šolskega leta upoštevale 

sugestije, predloge, podane s strani vodje vrtca,  svetovalne službe Zavoda za šolstvo, 

OE Murska Sobota in srečanj vrtcev v Mreži . 

 

 

2.3.3 Nadstandardne  in obogatitvene dejavnosti 
 
Nadstandardne dejavnosti 

 

Vrtec v naravi v koči Obrtnik na Tojzlovem vrhu pod Kozjakom  je potekal od 22. do 

24. maja 2013. 

 

Udeležba na lutkovnem abonmaju v kulturnem domu Križevci (ogled petih  predstav 

slovenskih gledališč (Zmrdica in Zmrdek-LG Maribor, Pepelka-LG Maribor, 

Zvezdnate-Barbara Gabrielle, Gospa Pehtra-Desni žepek Ljubljana, Paket Pika net-Ku 

kuc Lendava) 

 

Enotedenski plavalni tečaj v Termah Banovci je potekal v času od 25. do 29. marca 

pod vodstvom plavalne šole Delfin.  

 

Plesni tečaj za otroke v obsegu 2 krat po 8 srečanj z zaključnim nastopom za starše je 

potekal pod vodstvom plesne šole Balerino iz Murske Sobote. 

 

Enkrat tedensko je v večnamenskem prostoru vrtca potekala vadba juda v 

organizaciji športnega društva Ljutomer. 

 

Obogatitvene dejavnosti 

zgodnje učenje nemškega jezika 

zgodnje učenje angleškega jezika 

folklora v vrtcu 

folklora v šoli 

eko delavnice 

 

 

2.3.4 Realizacija strokovnih aktivov: 
 
Temeljni cilji strokovnega aktiva pedagoških delavk vrtca so bili naslednji: 

 

 spodbujati nenehne izboljšave 

 spodbujati sodelovalno učenje 

 razvijati sistematično izmenjavo izkušenj in dobre prakse 

 oblikovati RN enote vrtca 
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Vodja strokovnega aktiva  je bila Sonja Stolnik. Prav tako pa je v sklopu  strokovnih 

aktivov  deloval tudi razvojni tim vrtca in skrbel za pripravo akcijskih načrtov 

področij izboljšave na področju načrtovanja dejavnosti, postavljanja rokov izvedb ter 

zadolžitev posameznih  strokovnih delavk za izvedbo aktivnosti. 

 

Članice razvojnega tima: Monika Djačkaj, Simona Žižek, Alenka Novak, Tadeja Žuman 

 

Vsebine dela strokovnih aktivov so bile načrtovane in predvidene  v LDN enote vrtca 

in sicer 1 krat mesečno aktiva strokovnih delavk obeh starostnih obdobij 

(vsaka tretji torek in sreda v mesecu). Obravnavane vsebine so bile naslednje: 

vnašanje vsebin in pridobljenih znanj na seminarjih, delavnicah obravnava in 

evalvacija izvajanja vnesenih elementov dobre prakse s področja narave- prednostne 

naloge vrtca –ZGODNJE OPISMENJEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK IN ELEMENTI 

PORAJAJOČE SE PISMENOSTI V VRTCU, AKTUALNE TEME IN NAČRTOVANI 

PROJEKTI: Varno s soncem, zdravje v vrtcu, didaktična sredstva za opismenjevanje 

V načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela smo vnašale predloge in smernice iz srečanj 

študijskih skupin v okviru delovanja vrtcev v mreži. 

Dejavnosti, ki so se v vrtcu Križevci izvajale kot dodatne oz. obogatitvene so bile 

načrtovane in v skladu z starostjo ter zmožnostmi otrok, ki so bili vanje vključeni. 

 

Ostali zanimivi projekti in tematski sklopi pa so se načrtovali in realizirali v 

posameznih oddelkih. 

Z vnašanjem elementov kurikula za vrtce  smo sledile razvojnim značilnostim otrok, 

njihovim potrebam ter interesom  in potrebam staršev. 

 

Pedagoške konference 

Realizirali smo 2 pedagoški konferenci  in sicer prvo ob  začetku  novega šolskega 

leta, drugo pa ob koncu, to je v mesecu juniju. 

 
2.3.5 Delo s starši  
 

V tem šolskem letu sem za starše pripravila dva skupna roditeljska  sestanka. Na 

sestanku v mesecu septembru sem staršem podala poročilo o realizaciji LDN za 

prejšnje šolsko leto, osnutek LDN enote vrtca za tekoče šolsko leto ter jih seznanila z 

življenjem in delom v vrtcu Križevci.  

 

Sestanek za starše otrok novincev sem realizirala 20.6.2013. 

 

Oddelčni roditeljski sestanki so bili izvedeni v skladu z letnimi načrti dela oddelkov 

vrtca. 

 

Pogovorne ure v oddelkih so potekale vsako tretjo sredo v mesecu. 
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Za starše šole in vrtca je bilo  29.11. 2012 v šolskem večnamenskem prostoru 

organizirano predavanje na temo VZGOJA OTROKA OD VRTCA DO KONCA OSNOVNE 

ŠOLE NA TEMELJU SPOŠTOVANJA PRAVIL, DOGOVOROV IN AVTORITETE STARŠEV. 

Predavala je defektologinja in logopedinja Simona Levc, soavtorica knjige o vzgoji v 

današnjem času in priljubljena predavateljica v vrtcih in šolah. 

 

Na podlagi LDN enote vrtca je bil realiziran skupen kostanjev piknik s športnimi 

igrami. 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013 
 
 
Računovodsko poročilo vsebuje računovodske podatke, računovodske informacije, 
razkritja in razlage posameznih računovodskih postavk in je namenjeno notranjim in 
zunanjim uporabnikom računovodskih izkazov. 
 
Obvezni računovodski izkazi Osnovne šole Križevci so naslednji; 

 bilanca stanja – prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 
31.12.2013,  

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – prikaz prihodkov in 
odhodkov ter poslovni izid v obdobju od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013, 

 pojasnila k obema računovodskima izkazoma. 
 
Zneski v poročilih so izraženi v EUR (brez centov). 
 
 
 

3.1 BILANCA STANJA 
 
Obrazec za sestavo bilanca stanja je enoten za vse uporabnike EKN, obvezne priloge k 
bilanci stanja so; 

 stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

 stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil  
 
 
Stanje aktive in pasive izkazano v bilanci stanja  Osnovne  šole Križevci  na dan 
31.12.2013 je  v višini 2.527.405 EUR (brez centov).  
 
Ob koncu poslovnega leta 2013 zavod nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij, prav 
tako v letu 2013 nima postavk izkazanih na kontih izvenbilančne evidence.  
 
 

3.1.1 AKTIVA BILANCE STANJA 
 
V  bilanci stanja izkazuje aktiva na dan 31.12.2013 naslednja sredstva 

Vrsta sredstva LETO 2012 % LETO 2013 % 
Dolgoročna sredstva 2.019.698 89,89 2.299.177 90,97 
Kratkoročna sredstva 227.106 10,11 228.228 9,03 
Zaloge 0 0,00 0 0,00 
SKUPAJ 2.246.804 100 2.527.407 100 
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3.1.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  
 
 
Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2013 znaša 2.299.177 EUR. Glede na 
predhodno leto je znesek sredstev v upravljanju višji za 279.479 EUR.   
Zavod opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2013 ni 
prevrednotil - ustanovitelj ni izdal navodil za prevrednotenje opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev.   
 
Stanje neopredmetenih osnovnih sredstev (računalniški programi) na dan 31.12.2013: 

- nabavna vrednost 7.556 EUR 
- popravek vrednosti 7.490 EUR 

 
V letu 2013 zavod ni nabavil neopredmetenih osnovnih sredstev, obračunana 
amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa v letu 2013 za 
neopredmetena sredstva znaša 290 EUR. 
 
Stanje nepremičnin na dan 31.12.2013 (zemljišča in gradbeni objekti): 

- nabavna vrednost  nepremičnin 2.978.684 EUR 
- popravek vrednosti  nepremičnin 736.6861 EUR 

 
Naložbe v nepremičnine v letu 2013 znašajo 391.860 EUR (energetska sanacija šole in 
obnova električne napeljave – prenos v upravljanje), obračunana amortizacija 73.240 
EUR. 
 
Stanje opreme in drugih opredmetenih sredstev na dan 31.12.2013 (oprema in drobni 
inventar): 

- nabavna vrednost opreme 822.227 EUR 
- popravek vrednosti  opreme  764.939 EUR 

90,97%

9,03%

AKTIVA 2013

Dolgoročna sredstva

Kratkoročna sredstva
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Naložbe v opremo v letu 2013 znašajo 23.599 EUR (nabava računalniške opreme,  
knjige, ostala oprema), obračunana amortizacija znaša 45.747 EUR. 
 
Med drugimi opredmetenimi sredstvi je zajet tudi  drobni inventar, ki smo ga ob 
nabavi 100% odpisali. Znesek drobnega inventarja, katerega  nabavna in odpisana 
vrednost sta enaki znaša na dan 31.12.2013 445.081,72 EUR 
 
Podrobneje so naložbe v osnovna sredstva in drobni inventar v letu 2013  
predstavljene v točki 2.1.6  Letnega poročila Osnovne šole Križevci za leto 2013.   
 
Zavod na dan 31.12.2013 nima dolgoročnih finančnih naložb, dolgoročno danih 
posojil in depozitov, dolgoročnih terjatev iz poslovanja in ne  terjatev za sredstva 
dana v upravljanje. 
 
 
 
 
3.1.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA  
 
Kratkoročna sredstva z aktivnimi časovnimi razmejitvami na dan 31.12.2013 znašajo 
228.228 EUR 
 

Vrsta sredstva 2012 % 2013 % 
Denarna sredstva 20.936 9,22 14.073 6,16 
Kratkoročne terjatve do kupcev 44.504 19,59 44.725 19,60 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov 
EKN 

158.601 69,84 161.533 70,77 

Dani predujmi in varščine  0,00 125 0,06 
Druge kratkoročne terjatve  2.465 1,09 7.278 3,19 
Aktivne časovne razmejitve 600 0,26 494 0,22 
SKUPAJ 227.106 100 228.228 100 

 
Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2013 na podračunu šole 01366-6030658680 je 
14.073,52 EUR.  
Na dan 31.12.2013 v blagajni ni denarnih sredstev.  
Na dan 31.12.2013 zavod nima naložb prostih denarnih sredstev. 
 
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2013 znašajo 213.661 EUR, od tega: 

- terjatve do kupcev 44.725 EUR, 
- terjatve do uporabnikov EKN 161.533 EUR, 
- predujmi 125  
- druge kratkoročne terjatve (do ZZZS)  7.278 

Znesek zapadlih neporavnanih terjatev je na dan 31.12.2013 v višini 21.491,26, kar je 
7,64 EUR manj kot leta 2012.   
Zapadle terjatve nastajajo zaradi nerednega plačevanja staršev in odprtih terjatev do 
zunanjih občin za plačevanje razlike v ekonomski ceni in so glede na leto 2012 ostale 
skoraj v enaki višini.     
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Skrajni ukrep za izterjavo neplačanih zapadlih terjatev je izterjava preko sodišča 
(COVL), kar na šoli izvajamo za terjatve v tistih primeri, ko se s starši ni mogoče 
dogovoriti o plačilu in se od izterjave preko sodišča realno lahko pričakuje višje 
koristi kot bi bili stroški izterjave.  
Trenutno zavod preko sodišča vodi pet postopkov za izterjavo terjatev v višini 
7.962,73 EUR. 
 
Kratkoročne terjatve do občine ustanoviteljice znašajo na dan 31.12.2013 61.313,62 
EUR in so usklajene z IOP obrazcem.  
 
Terjatve do ostalih uporabnikov EKN znašajo 98.077,05 EUR in se nanašajo predvsem 
na sredstva plač za mesec december 2013.  
 
Stanje aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2013 v bilanci stanja zavoda znaša  
484 EUR – shema šolskega sadja.  
 
 
 
3.1.1.3 ZALOGE 
 
Stanje zalog -  zavod vodi zalogo kurilnega olja, na dan 31.12.2013 zavod nima zalog. 
 
 

 

3.1.2 PASIVA BILANCE STANJA 
 
 
V  bilanci stanja izkazuje pasiva na dan 31.12.2013 naslednje vire sredstev 

Vrsta vira 2012 % 2013 % 
Kratkoročne obveznosti in 
pasivne časovne razmejitve 

229.851 10,23 242.388 9,59 

Lastni viri 2.016.953 89,77 2.285.017 90,41 
SKUPAJ 2.246.804 100 2.527.405 100 

 
 
 

3.1.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so v bilanci stanja izkazane v 
višini 242.388 EUR 

Vrsta obveznosti 2012 % 2013 % 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 114.180 49,68 135.090 55,73 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 47.214 20,54 53.592 22,11 
Druge kratkoročne obveznosti  11.629 5,06 10.136 4,18 
Kratkoročne obveznosti do uporabni kov 
EKN 

207 0,09 96 0,04 

Pasivne časovne razmejitve 56.621 24,63 43.474 17,94 
SKUPAJ 229.851 100 242.388 100 
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Struktura kratkoročnih obveznosti s pasivnimi časovnimi razmejitvami 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gibanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev od leta 2010, 2011, 
2012 in 2013 

55,73%

22,11%

4,18%
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17,94%
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Na kontih kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitvah so odprti zneski v 
višini 242.388 EUR, od tega znašajo: 

- obveznosti do dobaviteljev 53.592 EUR 
- obveznosti do zaposlenih 135.090 EUR 
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 10.136 EUR 
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 96 EUR 
- pasivne časovne razmejitve 43.474 EUR 

 
Stanje obveznosti do dobaviteljev se je glede na dan 31.12.2012 zvišalo za 6.378 EUR. 
Na dan 31.12.2013 zavod v poslovnih knjigah ne beleži zapadlih obveznosti do 
dobaviteljev.  
V bilanci na dan 31.12.2013 se izkazuje obveznost do zaposlenih v višini 135.090 EUR 
in obveznost za druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 10.136 EUR. 
Stanje obveznosti je posledica izplačila osebnega dohodka in ostalih osebnih 
prejemkov za december 2013 v mesecu januarju 2014 in knjiženja obveznosti do 
delavcev v zvezi z izplačilom prvega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij. 
Na kontih pasivnih časovnih razmejitev je znesek v višini 43.474 EUR - stanja na 
šolskem skladu, prenesena sredstva v leto 2014, razmejitve prihodkov v leto 2014.  
Stanja na kontih pasivnih časovnih razmejitev se nanašajo na poslovne dogodke, ki 
bodo nastali v letu 2014. 
 
 
3.1.2.2 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
 
Obveznosti do virov sredstev so izkazana v višini 2.285.017 

Vrsta vira Znesek 
Sredstva dana v upravljanje 2.299.177 
Presežek odhodkov nad prihodki -14.160 
SKUPAJ 2.285.017 

 
V bilanci stanja na dan 31.12.2013 je na kontu 9800 – stanje sredstev  v upravljanju 
stanje v višini 2.299.177 EUR. 
 
Stanje konta 9860 je v višini 14.160 EUR. Konto 9860 je presežek odhodkov nad 
prihodki, in še vedno odraža posledico negativnega poslovanja v letih do leta 2005 in 
rezultata poslovnega leta 2013, ko zaradi evidentiranja obveznosti do delavcev v 
zvezi z izplačilom prvega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v poslovnih 
knjigah leta 2013 izkazujemo negativen poslovni rezultat.  
Zaradi  tega se je presežek odhodkov nad prihodki na kontu 9860 zvišal za 11.416 
EUR. 
 
 
3.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN 
 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je predpisan s Pravilnikom o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava. 
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Obvezne priloge k Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so; 

 izkaz prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov in  

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.  
 
 
 
3.2.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
Uspešnost poslovanja javnega zavoda v obdobju od 01.01.2013 do 31.12.20132 je 
izkazana v izkazu prihodkov in odhodkov. 
 
PRIHODKI OD POSLOVANJA  

 2013 2012 
PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV  

 
1.964.181 

 
2.001.597 

FINANČNI PRIHODKI  4 15 
PREVREDNOTOVALNI 
PRIHODKI  

0 2 

SKUPNI  PRIHODKI OD 
POSLOVANJA 

 
1.964.185 

 
2.001.614 

 
ODHODKI OD POSLOVANJA   

 2013 2012 
STROŠEK MATERIALA IN 
STORITEV 

 
395.867 

 
380.809 

STROŠKI  DELA 1.567.179 1.576.921 
STROŠEK AMORTIZACIJE 11.375 29.913 
DAVEK OD DOHODKA 0 117 
DRUGI ODHODKI 0 6.420 
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 1.180 2.526 
SKUPNI ODHODKI 1.975.601 1.996.706 

 
 
 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI V LETU 2013 

 2013 2012 
SKUPNI PRIHODKI 1.964.185 2.001.614 
SKUPNI ODHODKI  1.975.601 1.996.706 
PRESEŽEK ODHODKOV - 11.416 + 4.908 

 
V poslovnih knjigah Osnovne šole Križevci je za koledarsko leto 2013 zabeležen presežek 
odhodkov nad prihodki  v višini 11.416 EUR . 
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Poslovanje zavoda v primerjavi z letom 2012 in finančnim načrtom za leto 2013 
 Realizacija 

2012 v EUR 
Finančni 
načrt  2013 v 
EUR 

Realizacija 
2013 v EUR 

% 
razlike 

% 
razlike 

 1 2 3 3:1 3:2 
SKUPNI 
PRIHODKI 

 
2.001.615 

 
1.935.840 

 
1.964.185 

 
-1,87% 

 
1,46% 

SKUPNI 
ODHODKI 

 
1.996.589 

 
1.935.840 

 
1.975.601 

 
-1,05% 

 
2,05% 

 
Struktura prihodkov zavoda po virih v primerjavi z letom 2012   

 Realizacija 2012 
(v EUR) 

Realizacija 2013  
(v  EUR) 

% razlike 

 1 2 2:1 
Prihodki državnega 
proračuna 

 
1.164.685,72 

 
1.128.335,20 

 
-3,12% 

Sredstva lokalnih 
skupnosti 

 
540.277,89 

 
530.527,48 

 
-1,80% 

Vplačila staršev in ostali 
prihodki 

 
294.800,51 

 
303.374,88 

 
+2,91% 

Shema šolskega sadja 1.850,71 1.948,13            + 11,54% 
 
Struktura odhodkov zavoda v primerjavi z realizacijo 2012  

 Realizacija 2012  
(v EUR) 

Realizacija 2013 
(v EUR) 

% razlike 

 1 2 2:1 
Stalni materialni stroški  

143.612,63 
 

148.366,47 
 

+3,31% 
Programski materialni 
stroški 

 
52.723,78 

 
51.338,43 

 
-2,63% 

Amortizacija  29.912,82 11.375,73 -61,97% 
Stroški prehrane in 
dejavnosti učencev 

 
173.838,50 

 
184.822,94 

 
+6,32% 

Stroški izobraževanj 
(dnevnice, potni str.) 

 
10.673,80 

 
8.969,54 

 
-15,97% 

Stroški osebnih dohodkov 
in osebnih prejemkov 
delavcev 

 
1.585.827,90 

 
1.570.728,10 

 
-0,95% 

 
POSLOVNI IZID  

 2010 2011 2012 2013 
 1 2 3 4 
POSLOVNI IZID 7.736 5.370 5.025 -11.416 
Davek od dohodkov 
pravnih oseb  

 
192 

 
132 

 
117 

 
0 
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V letu 2013 je bil ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki v višini 11.416 EUR.   
 
 
 
STRUKTURA PRIHODKOV  
Iz grafičnega prikaza prihodkov zavoda v letu 2013 ugotovimo; 

 dotacije države (MŠŠ) predstavljajo 57,45% vseh prihodkov zavoda 
(primerjava z letom 2012 58,19%),  

 sredstva občine predstavljajo 27% vseh prihodkov (v letu 2012 26,99%), 
 vplačila staršev in ostali prihodki 15,73% celotnih prihodkov zavoda (v letu 

2012 14,73%), 
 sredstva sheme šolskega sadja 0,10% celotnih prihodkov.   

  

 
 
 
 

57,45%

27,00%

15,45%

0,10%

STRUKTURA PRIHODKOV 2013 
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Gibanje prihodkov po virih v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 
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Iz grafičnega prikaza strukture odhodkov zavoda v letu 2013 ugotovimo; 
 7,51% vseh odhodkov zavoda predstavljajo stalni materialni stroški (v letu 

2012 7,19%),  
 2,60% programski stroški (v letu 2012 2,64%),  
 0,58% stroški amortizacije drobnega inventarja in osnovnih sredstev (v letu 

2012 1,50%),  
 0,45% stroški izobraževanja delavcev (v letu 2012 0,53%), 
 9,36%  celotnih odhodkov zavoda predstavljajo stroški prehrane in dejavnosti 

učencev (v letu 2012 8,71%.)  
 odhodki za osebne prejemke delavcev predstavljajo 79,51% vseh odhodkov 

zavoda (v letu 2012 79,43%),  
 
Struktura virov prihodkov in vrste odhodkov se vsako leto nekoliko spremeni, kar je 
posledica sprememb v obsegu dejavnosti, ki jih zavod izvaja. Tudi v letu  2013 je v 
finančnih podatkih čutiti posledice uveljavitve ZUJF-a, ki je posegel v zmanjšanje 
prihodkov s strani proračuna in posledično znižanje nekaterih odhodkov. 
V skladu z usmeritvami in varčevalnimi ukrepi v javnem sektorju je zavod tudi v letu 
2013 izvajal ukrepe varčevanja na področjih na katera lahko vpliva. Na odhodke in 
predvsem na poslovni izid leta 2013 je vplivalo izplačilo prvega obroka odprave tretje 
četrtine nesorazmerij, ki je bilo v poslovne knjige evidentirano v skladu z okrožnico 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 1007-11/2014-1 z dne 16.01.2014.  
 
 
3.2.2 PRIKAZ POSLOVANJA ZAVODA V LETU 2013 PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA 
 
Osnovna šola Križevci kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta v skladu z 
Zakonom o računovodstvu vodi poslovne knjige na podlagi načela nastanka 
poslovnega dogodka t.i zaračunane realizacije, istočasno pa vodi tudi podatke po 
načelu denarnega toka t.i. plačane realizacije. 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
javno finančnih prihodkov in odhodkov. V njem je zajet celoten finančni tok (plačana 
realizacija) v letu 2013 
.  
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 2013 2012 
PRIHODKI DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

 
1.114.872 

 
1.168.982 

PRIHODKI OBČINSKIH 
PRORAČUNOV 

 
524.087 

 
566.024 

SREDSTVA JAVNIH SKLADOV IN 
AGENCIJ 

 
39.816 

 
12.839 

DRUGI PRIHODKI JAVNE 
SLUŽBE 

 
255.091 

 
252.159 

SKUPNI 
PRIHODKI 

 
1.933.866 

 
2.000.004 
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PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU PO NAČELU DENARNEGA TOKA  
 2013 2012 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV NA TRGU  

 
18.844 

 
19.735 

PRIHODKI OD NAJEMNIN 3.246 3.984 
SKUPNI 
PRIHODKI 

 
22.090 

 
23.719 

SKUPAJ PRIHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA– 1.955.956 EUR 
 
 
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – NAČELO DENARNEGA TOKA 

 2013 2012 
ODHODKI ZA PLAČE IN DRUGE 
IZDATKE ZAPOSLENIM  

 
1.323.032 

 
1.343.387 

ODHODKI ZA PRISPEVKE 
DELODAJALCEV 

 
218.601 

 
239.140 

IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE  

 
390.377 

 
375.048 

INVESTICIJSKI ODHODKI  12.203 38.849 
SKUPNI ODHODKI  1.944.213 1.996.424 

 
 
ODHODKI  OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU  – NAČELO DENARNEGA TOKA 
 2013 2012 
ODHODKI ZA PLAČE IN DRUGE 
IZDATKE ZAPOSLENIM  

 
4.401 

 
5.038 

ODHODKI ZA PRISPEVKE 
DELODAJALCEV 

 
694 

 
994 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   
13.494 

 
16.220 

SKUPNI ODHODKI  18.589 22.252 
Skupaj odhodki po načelu denarnega toka– 1.962.802 EUR. 
 
Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka izkazan v izkazu 
prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov znaša v letu 2013 6.846 EUR.  
 
 
3.2.3 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
Zaradi presežka odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka je v Izkazu računa 
financiranja določenih uporabnikov zabeleženo zmanjšanje sredstev na računih v 
višini 6.846 EUR. 
 
3.2.4 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 
 
Zavod v letu 2013 nima finančnih terjatev in finančnih naložb.  
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3.2.5 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI  
 
 
Osnovna šola Križevci v sklopu svojega delovanja opravlja tudi t.i. tržno dejavnost, ki 
jo vodi na stroškovnih mestih 0003 in 0004.  
 
PRIHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI  

 JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST 
PRIHODEK OD PRODAJE BLAGA  1.942.193 21.988 
FINANČNI PRIHODKI  4 0 
DRUGI PRIHODKI 0 0 
PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

 
0 

 
0 

SKUPNI PRIHODKI 1.942.193 21.988 
 
ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI  
 JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST 
STROŠEK MATERIALA IN 
STORITEV 

379.984 15.883 

STROŠKI  DELA 1.561.593 5.586 
STROŠEK AMORTIZACIJE 11.052 323 
DAVEK OD DOBIČKA 0 0 
DRUGI ODHODKI 0 0 
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 1.052 128 
SKUPNI ODHODKI 1.953.681 21.920 
 
POSLOVNI REZULTAT V LETU 2013 PO VRSTAH DEJAVNOSTI   
 JAVNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST 
SKUPNI PRIHODKI 1.942.193 21.988 
SKUPNI ODHODKI  1.953.681 21.920 
PRESEŽEK PRIHODKOV  -11.484 +68 
 
 
3.3 POJASNILA K IZKAZOM  
 
Pojasnila k izkazom obsegajo obvezne priloge k računovodskih izkazom določene v 
7.,9. in 13. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (UR.l. 115/02, 21/03, 134/03, 
126/04,120/07,124/08 in spremembe), ter računovodske informacije, ki jih določa 
26. člen omenjenega pravilnika. 
 
Osnovna šola Križevci finančno poslovanje vodi v sklopu petih stroškovnih mest in 
sicer; 
0001 – stroškovno mesto šola, v okviru katerega se vodijo prihodki in odhodki 
osnovnošolske dejavnosti zavoda, 
0002 – stroškovno mesto vrtec, v okviru katerega se vodijo prihodki in odhodki 
dejavnosti predšolske vzgoje otrok v vrtcu Križevci, 
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0003 – stroškovno mesto družbena prehrana, v okviru katerega se vodijo prihodki in 
odhodki prehrane zaposlenih in 
0004 – stroškovno mesto telovadnica, v okviru katerega se vodijo prihodki in odhodki 
vadbe v zimskih mesecih v popoldanskem času.   
0005 – stroškovno mesto Comenius, vodijo se prihodki in odhodki programa 
Comenius, ki traja dve leti. 
Glede na delitev javne in tržne dejavnosti zavoda, spadajo podatki stroškovnega 
mesta 0001, 0002 in 0005 v sklop javne službe, podatki stroškovnega mesta 0003 in 
0004 pa v sklop tržne dejavnosti. 
V letu 2013 je v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in Pravilnikom 
o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti del javne dejavnosti uvrščen v 
pridobitno dejavnost (vplačila staršev). 
  
Na podlagi zakona je tako v letu 2013 večji del dejavnosti zavoda na stroškovnem 
mestu šole in vrtca uvrščena med nepridobitno dejavnost, pridobitna so le vplačila 
staršev za dejavnosti otrok in prihodki zajeti na stroškovnem mestu družbene 
prehrane in telovadnice.  
Zaradi negativnega poslovanja zavoda ni davek od dohodkov pravnih oseb. 
 
Na podlagi finančnih podatkov za leto 2013 znaša delež tržne dejavnosti 1,12% 
celotne dejavnosti, kar pomeni, da ima Osnovna šola Križevci za leto 2014 1% odbitek 
DDV-ja.  
 
Enak odstotek odbitka davka na dodano vrednost se uporablja že od 01.01.2008.  
Za delitev nekaterih skupnih stroškov ima zavod izdelana merila, po katerih deli 
višino stroškov po posameznih stroškovnih mestih glede na javno in tržno dejavnost.  
Merila se v posameznih postavkah prilagajajo posebnostim med letom, stroški so 
odvisni od števila in vrste pripravljenih obrokov, ter zasedenosti urnika uporabe 
telovadnice. 
 
Merila za delitev in ugotavljanje stroškov  stroškovnega mesta družbene 
prehrane 

 ŽIVILA  9%  od celotne porabe materiala za prehrano (malice in kosila) 
 ELEKTRIKA  8,%  celotne porabe elektrike 
 ČISTILA KUHINJA -  10% porabe čistil v kuhinji 
 VODA 10% celotne porabe vode 
 PLIN 10% celotne porabe plina 
 TELEFON 5%  
 DELOVNE OBLEKE 15% nabave za kuhinjo 
 ODVOZ SMETI 20% stroškov odvoza bioloških odpadkov 
 PISARNIŠKI MATERIAL – stroški izdaje računov 
 VZDRŽEVANJE IN OSTALI STROŠKI – po dejansko opravljenih delih v kuhinji  
 STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV 15% stroškov pregleda 
 STROŠKI AMROTIZACIJE – glede na dejansko nabavo opreme 
 STROŠKI OSEBNIH PREJEMKOV- stroški sistematiziranega delovnega mesta 

glede na število obrokov 
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Merila za določitev deleža stroškov telovadnice 
(na podlagi teh meril je bila izračunana cena za uporabo telovadnice): 

- ČISTILA 7% celotne porabe čistil v mesecih ko se izvaja vadba 
- VODA 12% celotne porabe v mesecih vadbe 
- ELEKTRIKA 10%  celotne porabe v mesecih vadbe  
- KURJAVA 3,5% celotne porabe  
- STROŠKI VZDRŽEVANJA -  glede na dejansko vzdrževanje v telovadnici 
- STROŠKI AMORTIZACIJE- glede na dejanske nabave osnovnih sredstev 
- PISARNIŠKI MATERIAL – stroški tiskanja računov  
- POŠTNE STORITVE -  stroški pošiljanja računov 
- STROŠKI DELA – stroški čiščenja telovadnice po dejanski realizaciji ur 

 
 
 
 
 
3.4 PREGLED POSLOVANJA V LETU 2013 PO POSAMEZNIH STROŠKOVNIH 
MESTIH 
 
3.4.1 STROŠKOVNO  MESTO 0001 – OSNOVNA ŠOLA  
 
 
Skupni prihodki na stroškovnem mestu šole so v letu 2013 znašali 1.336.846,13 EUR, 
kar je za 1,69% več kot je bilo načrtovano in 2,23% manj v primerjavi z realizacijo 
leta 2012. 
 
 
Prikaz prihodkov stroškovnega mesta ŠOLA po virih v primerjavi z letom 2012 
in finančnim načrtom za leto 2013 

 Realizacija 
2012 
(v EUR) 

Finančni  
načrt 2013  
(v EUR) 

Realizacija 
2013  
(v EUR) 

% 
razlike 

% 
razlike 

 1 2 3 3:2 3:1 
Prihodki državnega  
Proračuna 

 
1.137.356,74 

 
1.094.879,00 

 
1.097.928,57 

 
0,28% 

 
-3,47% 

Sredstva lokalnih 
skupnosti 

 
90.165,71 

 
85.940,00 

 
79.254,02 

 
-7,78% 

 
-12,10% 

Shema šolskega 
sadja 

 
1.850,71 

 
1.746,63 

 
1.948,13 

 
+5,26% 

 
11,54% 

Vplačila staršev in 
ostali prihodki 
 

 
137.932,62 

 
132.108,00 

 
157.715,41 

 
14,34% 

 
19,38% 
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Prikaz  odhodkov stroškovnega mesta ŠOLE v letu 2013 v primerjavi z letom 
2012 in finančnim načrtom za leto 2013 

 Realizacija 
2012 
(v EUR) 

Finančni  
načrt 2013  
(v EUR) 

Realizacija 
leta 2013 
(v EUR) 

% 
razlike 

% 
razlike 

 1 2 3 3:2 3:1 
Stalni materialni 
stroški 

 
90.589,48 

 
74.750,00 

 
88.804,92 

 
18,80% 

 
-1,97% 

Programski 
materialni stroški 

 
33.371,04 

 
26.710,00 

 
33.710,42 

 
+26,21% 

 
1,02% 

 
Amortizacija  

 
25.733,31 

 
17.086,00 

 
10.948,92 

 
-35,92% 

 
-57,45% 

Stroški prehrane in 
dejavnosti učencev 

 
118.063,43 

 
113.477,63 

 
125.954,06 

 
+10,99% 

 
6,68% 

Stroški izobraževanj 
(dnevnice, potni str. 

 
7.148,63 

 
6.750,00 

 
3.810,67 

 
-43,55% 

 
-46,69% 

Stroški osebnih 
dohodkov in osebnih 
prejemkov delavcev 

 
 

1.089.462,75 

 
 

1.075.900,00 

 
 

1.085.914,53 

 
 

-0,33% 

 
 

0,93% 

 
 
FINANČNI REZULTAT STROŠKOVNEGA MESTA ŠOLE ZA LETO 2013 

 Realizacija 2013 Finančni načrt 2013 
 
SKUPNI  PRIHODKI 

 
1.336.846,13 

 

 
1.314.673,63 

 
SKUPNI ODHODKI 

 
1.349.143,52 

 
1.314.673,63 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

 
- 12.297,39 

 
0,00 

 
Na stroškovnem mestu šole je v letu 2013 dosežen negativen poslovni rezultat v 
višini 12297,39 EUR.  
 
Analiza pokrivanja stroškov kaže, da se stroški osebnih prejemkov zaposlenih (plače, 
prevoz na delo, regres za prehrano, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in ostala 
izplačila delavcem), programski materialni stroški, stroški izobraževanj in stroški 
nabave učil in učnih pripomočkov pokrivajo s sredstvi državnega proračuna.  
Sredstva državnega proračuna za prehrano učencev, šolo v naravi, ekskurzije, 
plavalne tečaje, učbeniški sklad, so porabljena v skladu z namenom, o čemer se na šoli 
vodi podrobna evidenca obračunov po posameznih dejavnostih, prav tako o porabi 
sredstev obveščamo starše s končnimi obračuni za šole v naravi, ekskurzije, plavalne 
tečaje in ostale dejavnosti. Končni obračunu so objavljeni na šolski spletni strani.  
 
Sredstva občinskega proračuna pokrivajo stroške stalnih materialnih stroškov in 
dodatne programe šole za katere so zagotovljena sredstva v občinskem proračunu. 
Sredstva se porabljajo namensko, saj dotacije za posamezne programe pridobimo le 
na podlagi predložitve ustreznih zahtevkov in dokazil ustanovitelju.  
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Program za nadstandard je namenjen delnemu pokrivanju stroškov kosil za učence, 
dotacijo za stalne materialne stroške pa šola prejema po dvanajstinah, glede na 
sprejet proračun občine. 
Prihodki vplačil staršev pokrivajo stroške prehrane in ostale dejavnosti učencev.  
S sklepom sodišča in ravnateljice so se z 31.12.2013 odpisale zastarele neizterljive 
terjatve v skupni višini 1.180 EUR zajete na kontu prevrednotovalnih odhodkov.  
 
Do odstopanj posameznih postavk od načrtovanih zneskov v letu 2013 prihaja 
predvsem zaradi uveljavitve Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih 
stroških dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. Junij 
2013 do 31.12.2014, kar je v javne finance prineslo še večje zakonske omejitve in 
spremembe financiranja.  Učinki ZUJF-a i  dogovora so vidni predvsem v prejemkih 
zaposlenih in posledično tudi v prihodkih s strani države za navedene prejemke. 
Učinek ZUJF-a je prav tako viden v višini vplačil staršev, saj je prinesel spremembo pri 
sofinanciranju prehrane otrok.  
Poslovanje šole upošteva zakonske osnove za izvajanje svoje dejavnosti in 
ostaja v okvirih zagotovljenih sredstev. Zavod je na stroškovnem mestu šole 
skozi celo leto deloval v okviru, ki si ga je zastavil v  svojem finančnem načrtu. 
Negativen poslovni rezultat v letu 2013 je posledica določb Zakona o načinu 
izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih 
plačah javnih uslužbencev (Urani list RS, št. 100/13), ki v 3. členu določa, da se 
mora izplačilo razlike odpraviti v največ dveh obrokih in sicer se prvi obrok 
izplača najkasneje do konca meseca februarja 2014 in zajema izplačila za 
obdobje od 1.1.2010 do 31.0.2011 s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Glede 
na stališče vlade RS in ministrstva pristojnega za finance mora vsak neposredni 
in posredni proračunski uporabnik zagotoviti potrebna sredstva za izplačilo 
razlike znotraj svojih finančnih načrtov in sicer v okviru razpoložljivih sredstev 
zavoda iz preteklih let in sredstev, ki so na razpolago v letu 2014. Stališče 
Ministrstva za finance glede računovodskega evidentiranja izplačil je bilo 
podano z okrožnico št. 1007-11/2011-1 dne 16.01.2014, kjer je določeno, da v 
poslovnih knjigah leta 2013 evidentiramo odhodke in obveznost do delavcev, 
medtem ko se sredstva za izplačilo evidentira v letu 2014 in sicer samo če 
prejmemo od ministrstva zagotovilo, da nam bodo sredstva za izplačilo tudi 
zagotovili. Tako torej izplačilo prvega obroka vpliva na poslovni izid leta 2013, 
na poslovni izid leta 2014 pa bo vplivalo le v primeru in v višini morebitnega 
sofinanciranja  iz državnega proračuna. Evidenčne knjižbe denarnega toka 
bomo evidentirali v letu 2014. 
 
Osnovna šola Križevci sama ne more zagotoviti izplačila nesorazmerij, saj ne 
razpolaga s sredstvi  iz preteklih let,  niti nima dolgoročnih rezerv za ta namen.    
Zagotovila, da bomo sredstva za izplačilo prvega obroka odprave tretje četrtine 
nesorazmerij s strani ministrstva tudi prejeli nimamo, vendar verjamemo, da nam bo 
ministrstvo sredstva zagotovili in bomo leto 2014 zaključili s presežkom, ki bo pokril 
negativen rezultat leta 2013.   
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3.4.2  STROŠKOVNO MESTO 0002-VRTEC KRIŽEVCI  
 
Sredstva za financiranje vrtca so določena z ekonomsko ceno, ki jo za delovanje vrtca 
sprejme ustanovitelj Občina Križevci.   
Ekonomsko ceno pokrivajo starši s svojim prispevkom, katerega višino jim z odločbo 
določi občina, glede na prihodke in premoženje staršev v  preteklem letu, razliko 
ekonomske cene pa poravna občina.   
Od 01.09.2008 Ministrstvo za šolstvo in šport z dotacijo pokriva plačilo staršev za 
drugega vključenega otroka v vrtec.  
 
Ekonomska cena vrtca v letu 2012 – velja od 01.09.2012;  

 celodnevni program prvega starostnega obdobja v višini 386,92 EUR, 
 celodnevni program drugega starostnega obdobja v višini 295,99 EUR,  

Ekonomska cena vrtca v letu 2013 – velja od 01.09.2013;  
 celodnevni program prvega starostnega obdobja v višini 395,80 EUR, 
 celodnevni program drugega starostnega obdobja v višini 312,99 EUR,  

 
Prikaz prihodkov vrtca po virih v primerjavi z letom 2012 in finančnim 
načrtom za leto 2013 

 Realizacija 
2012  
(v EUR) 

Finančni  
načrt 2013  
(v EUR) 

Realizacija 
2013 
(v EUR) 

% 
razlike 

% 
razlike 

 1 2 3 3:2 3:1 
Sredstva občin  

449.628,75 
 

464.530,00 
 

451.273,46 
 

-2,85% 
 

0,37% 
Sredstva državnega 
proračuna 

 
27.328,98 

 
18.763,00 

 
24.189,89 

 
28,92% 

 
-11,49% 

Vplačila staršev in 
ostali prihodki 

 
134.079,39 

 
117.330,00 

 
123.671,40 

 
5,40% 

 
-7,76% 

  
Prikaz odhodkov vrtca v primerjavi z letom 2012 in finančnim načrtom za leto 
2013 
 Realizacija 

2012  
(v EUR) 

Finančni  
načrt 2013  
(v EUR) 

Realizacija 
2013 
(v EUR) 

% 
razlike 

% 
razlike 

 1 2 3 3:2 3:1 
Stalni materialni 
stroški 

 
47.145,00 

 
47.155,00 

 
53.230,21 

 
12,88% 

 
12,91% 

Programski 
materialni stroški 

 
18.808,56 

 
18.327,00 

 
16.312,18 

 
-10,99% 

 
-13,27% 

 
Amortizacija  

 
3.856,49 

 
3.000,00 

 
103,79 

 
-96,54% 

 
-97,31% 

Stroški prehrane in 
dejavnosti učencev 

 
46.743,47 

 
46.605,00 

 
47.057,66 

 
0,97% 

 
0,67% 

Stroški izobraževanj 
dnevnice, potni str. 

 
3.525,17 

 
3.820,00 

 
2.932,91 

 
-23,22% 

 
-16,80% 

Stroški osebnih 
dohodkov in osebnih 
prejemkov delavcev 

 
488.987,08 

 
481.716,00 

 
478.684,49 

 
-0,63% 

 
-2,11% 
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FINANČNI REZULTAT VRTCA ZA LETO 2013 
 Realizacija 2013 Finančni  načrt 2013 
 
SKUPNI  PRIHODKI 

 
599.134,75 

 
600.623,00 

 
SKUPNI ODHODKI 

 
598.321,24 

 
600.623,00 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

 
813,51 

 
0,00 

 
Ob koncu poslovnega leta 2013 je na stroškovnem mestu vrtca izkazan pozitiven 
poslovni rezultat v višini 831,51 EUR. Nameni se za pokrivanje izgube tekočega leta. 
 
Sprejeta ekonomska cena v letu 2013 je oblikovana v skladu z Metodologijo za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in zagotavlja pokrivanje  
vseh stroškov, Občina Križevci v svojem proračunu zagotavlja zadostna sredstva za 
plačilo razlike v ekonomski ceni.   
 
V letu 2013 v vrtcu ni bilo večjih vlaganj v nabave osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja, nabavil e je le tiskalnik. Sredstva investicijskega vzdrževanja so se 
namenila vzdrževanju igral na igrišču (podloge za igrala) in pleskanju ograje na 
zgradbi vrtca. Prav tako so se izvajala vsa sprotna vzdrževalna dela in pregledi. 
 
 
 
3.4.3  STROŠKOVNO MESTO 0003- DRUŽBENA PREHRANA 
 
Na stroškovnem mestu družbene prehrane se izkazujejo prihodki in odhodki iz 
naslova prehrane zaposlenih – malice in topli obrok, ki jih zaposleni na OŠ Križevci 
prejemajo v svojem delovnem času. 
V letu 2013 se število obrokov zaposlenih glede na preteklo leto nekoliko znižalo. 
Cene prehrane je potrdil Svet zavoda na svoji seji in sicer; 

- topli obrok zaposleni  3,76 EUR /obrok  
- malica 0,95 EUR/dan 
- obroki vrtec 2,80 EUR/dan 

V omenjeno ceno je vključen DDV, saj gre za tržno dejavnost, obdavčitev po ZDDV-1 je  
9,5%  davka na dodano vrednost. 
 
Prikaz prihodkov družbene prehrane v  primerjavi z letom 2012 in finančnim 
načrtom za leto 2013 
 Realizacija 

2012  
(v EUR) 

Finančni  
načrt 
2013  
(v EUR) 

Realizacija 
2013 
(v EUR) 

% 
razlike 

% 
razlike 

 1 2 3 3:2 3:1 
 
Prihodki od vplačil 
zaposlenih 

 
19.440,75 

 
17.172,00 

 
19.001,32 

 
10,65% 

 
-2,26% 
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Prikaz odhodkov družbene prehrane v primerjavi z letom 2012 in finančnim 
načrtom za leto 2013 
 Realizacija 

2012  
(v EUR) 

Finančni  
načrt 2013 
(v EUR) 

Realizacija 
2013 
(v EUR) 

% 
razlike 

% 
razlike 

 1 2 3 3:2 3:1 
Stalni materialni 
stroški 

 
3.079,70 

 
2.926,00 

 
3.545,38 

 
21,17% 

 
15,12% 

Programski 
materialni stroški 

 
311,47 

 
310,00 

 
244,78 

 
-21,04% 

 
-21,41% 

Amortizacija   
323,02 

 
320,00 

 
323,02 

 
0,94% 

 
0,0% 

Stroški prehrane   
9.031,60 

 
8.131,00 

 
9.250,47 

 
13,77% 

 
2,42% 

Stroški osebnih 
dohodkov in 
prejemkov delavcev 

 
 

6.598,36 

 
 

5.485,00 

 
 

5.585,71 

 
 

1,84% 

 
 

-15,35% 

 
FINANČNI REZULTAT SM DRUŽBENE PREHRANE ZA LETO 2013 
 Realizacija 2013 Finančni  načrt 2013 
 
SKUPNI  PRIHODKI 

 
19.001,32 

 
17.172,00 

 
SKUPNI ODHODKI 

 
18.949,36 

 
17.172,00 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

 
51,96 

 
0,00 

 
Ob koncu poslovnega leta 2013 je na stroškovnem mestu družbene prehrane izkazan 
pozitiven poslovni rezultat v višini 51,96 EUR. 
 
 
3.4.4  STROŠKOVNO MESTO 0004- TELOVADNICA  
 
 
Na stroškovnem mestu telovadnice se prikazujejo prihodki in odhodki iz naslova 
popoldanske uporabe telovadnice zunanjih uporabnikov – športna društva in ostale 
rekreacijske skupine.  
 
Prikaz prihodkov telovadnice v  primerjavi z letom 2012 in finančnim načrtom 
za leto 2013 
 Realizacija 

2012  
(v EUR) 

Finančni  
načrt 2013  
(v EUR) 

Realizacija 
2013 
(v EUR) 

% 
razlike 

% 
Razlike 

 1 2 3 3:2 3:1 
Prihodki od vplačil 
uporabe telovadnice 
in drugih prostorov 

 
3.347,75 

 
3.372,00 

 
2.986,75 

 
-11,42% 

 
-10,78% 

Dotacija občine za 
čiščenje 

483,43 0,00 0,00   
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Prikaz odhodkov telovadnice v  primerjavi z letom 2012 in finančnim načrtom 
za leto 2013 
 Realizacija 

2012 
(v EUR) 

Finančni  
načrt 2013  
(v EUR) 

Realizacija 
2013 
(v EUR) 

% razlike % 
razlike 

 1 2 3 3:2 3:1 
Stalni materialni 
stroški 

 
2.798,45 

 
3.300,00 

 
2.785,96 

 
-15,58% 

 
-0,45% 

Programski 
materialni stroški 

 
232,71 

 
71,00 

 
184,39 

 
156,10 

 
20,76% 

Osebni prejemki 779,71 0,00 0,00   

 
 
FINANČNI REZULTAT STROŠKOVNEGA MESTA TELOVADNICE ZA LETO 2013 
 Realizacija 2013 Finančni  načrt 2013 
 
SKUPNI  PRIHODKI 

 
2.986,75 

 
3.372,00 

 
SKUPNI ODHODKI 

 
2.970,35 

 
3.372,00 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

 
16,40 

 
0,00 

Ob koncu poslovnega leta 2013 je na stroškovnem mestu telovadnice izkazan 
pozitiven poslovni rezultat v višini 16,40 EUR. 
V letu 2013 so prihodki od uporabe telovadnice v popoldanskem času nekoliko nižji 
zaradi drugačne zasedenosti telovadnice in pričetka sezone komaj v mesecu 
decembru 2012 zaradi del na zgradbi šole.  Stroški čistil, vode, elektrike, kurjave se po 
deležih izračunavajo samo v mesecih vadbe v telovadnice.  
 
Ceno uporabe telovadnice sprejme Svet zavoda. Za leto  2013 je cena za uro uporabe 
telovadnice znašala; 

- za uporabnike s sedežem v občini Križevci  8,59 EUR + 9,5% DDV =  9,41 EUR  
- za uporabnike s sedežem v drugih občinah 11,19 EUR + 9,5% DDV = 12,26 

EUR 
 

V letu 2013 se je nadzor nad koriščenjem telovadnice izvajal preko programa javnih 
del. 
 
3.4.5  STROŠKOVNO MESTO 0005- COMENIUS 
 
 
V šolskem letu 2013/2014 se je šola vključila v dveletni program Comenius, ki ga 
financira Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja. V skladu s Sporazumom o dotaciji smo za beleženje prihodkov in 
odhodkov tega programa uvedli novo stroškovno mesto in sicer 0005 – Comenius, na 
katerem se evidentirajo vsi odhodki  tega programa in se pokrivajo z dotacijo za ta 
namen. Stroškovno mesto bo aktivno za čas izvajanja programa, ki bo potekal v roku 
treh koledarskih let.   
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Prikaz prihodkov programa Comenius  v letu 2013 
 
 Realizacija 

2012  
(v EUR) 

Finančni  
načrt 
2013  
(v EUR) 

Realizacija 
2013 
(v EUR) 

% 
razlike 

% 
razlike 

 1 2 3 3:2 3:1 
 
Prihodki od vplačil 
zaposlenih 

 
0,00 

 
0,00 

 
6.216,74 

 
 

 
 

 
 
 
Prikaz odhodkov programa Comenius  v letu 2013 
 Realizacija 

2012  
(v EUR) 

Finančni  
načrt 2013 
(v EUR) 

Realizacija 
2013 
(v EUR) 

% 
razlike 

% 
razlike 

 1 2 3 3:2 3:1 
Programski 
materialni stroški 

 
0,00 

 
0,00 

 
886,66 

 
 

 

Stroški dejavnosti 
učencev 

 
0,00 

 
0,00 

 
2.560,75 

  

Stroški dnevnic, 
prevozov… 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

2.769,33 

 
 
 

 
 
 

 
 
FINANČNI REZULTAT STROŠKOVNEGA MESTA COMENIUS ZA LETO 2013 
 Realizacija 2013 Finančni  načrt 2013 
 
SKUPNI  PRIHODKI 

 
6.216,74 

 
0,00 

 
SKUPNI ODHODKI 

 
6.216,74 

 
0,00 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

 
0,00 

 
0,00 

 
Pri programu se izvaja izključno namenska poraba sredstev in tako se ob koncu 
poslovnega leta 2013  na stroškovnem mestu Comenius ne izkazuje ne pozitiven ne 
negativen rezultat; izkazan pozitiven poslovni rezultat je  0,00 EUR. 
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3.5  OCENA USPEHA S FINANČNIM NAČRTOM ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
 
S finančnim načrtom za leto 2012 so bili postavljeni naslednji cilji:  
FINANČNI CILJI; 

1. Zaključiti poslovno leto 2013 s pozitivnim rezultatom; 
Kazalnik gospodarnosti ponazarja uravnoteženost poslovanja zavoda in kaže 
na intenzivnost presežka prihodkov nad odhodki in obratno. Gospodarnosti je 
zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika  ≥ 1 : 
 

                                                   1.964.185,69 
Koeficient celotne gospodarnosti = --------------------- = 0,9943 

                                                                                        1.975.601,21 

 
Zavod je poslovno leto zaključil z negativnim rezultatom v višini  11.416 EUR, 
vrednost kazalnika celotne gospodarnosti je nižja od 1, glede na kazalnik zavod 
v letu 2013 ni posloval uravnoteženo in gospodarno.  
Kljub temu lahko trdimo, da smo v letu 2013 poslovali gospodarno, saj je 
negativen rezultat posledica evidentiranja izplačila razlike v plači (3/4 
nesorazmerja) v poslovno leto 2013 kljub temu, da je izplačilo predvideno 
konec meseca februarja 2014. Pričakujemo, da nam bodo financerji za izplačilo 
razlike zagotovili sredstva v letu 2014, da bomo lahko pokrili negativen 
rezultat leta 2013.  
 
Zavod znotraj svoje dejavnosti izvaja javno službo in tržno dejavnost;  

 
                                                     1.942.197 

Koeficient gospodarnosti javne službe = ---------------- = 0,9942 

                                                                                           1.953.681 

   

                                                                                     21.988 

Koeficient gospodarnosti tržne dejavnosti = -------------- = 1,0031 

                                                                                                     21.920     

 
Zavod je v okviru izvajanja tržne dejavnosti posloval gospodarno in 
uravnoteženo. 
 

2. Ohraniti finančno likvidnost zavoda; 
 
Kazalniki kratkoročne likvidnosti kažejo kratkoročno likvidnost zavoda –  
sposobnost v kratkem roku zagotoviti likvidna sredstva za pravočasno izvedbo 
plačil. 
                                                   213.536 

Koeficient  denarnosti 3. stopnje = ------------------- = 1,0735 

                                                                                       198.914  

   



Letno poročilo Osnovne šole Križevci za leto 2013 
 

 

 56 

                                                                 227.609 

Koeficient  denarnosti 2. stopnje = ------------------ = 1,1443 

                                                                                    198.914 

   
                                               14.073 

Koeficient  denarnosti 1. stopnje = ------------- = 0,0708 

                                                                                 198.914 

 
Zavod na dan 31.12.2013 nima zapadlih obveznosti, zapadle terjatve na isti dan 
znašajo 21.491,26 EUR. Iz kazalnikov je razvidno, da ima zavod višje 
kratkoročne terjatve kot kratkoročne obveznosti. Kljub zapadlim terjatvam, 
nam način financiranja kot ga poznamo v zavodih zagotavlja kratkoročno 
likvidnost tudi v bodoče. 
  
 

3.  Realizirati nabavo vsaj 90% načrtovane opreme  -  
V letu 2013 se načrtuje nabava opreme (osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja) v skupni višini 20.406 EUR. 
 

V letu 2013 smo nabavili osnovna sredstva in drobni inventar v višini 17.524,70 
EUR. Po analizi realizacije ugotovimo, da smo načrtovane nabave realizirali v 
celoti vendar za to porabili manj sredstev od načrtovanih.  
  
 

4. Izvesti načrtovana večja vzdrževalna dela na objektu v skupni višini 
4.500,00 EUR. 

 
V letu v 2013 so bila na šoli in v vrtcu izvedla vsa načrtovana večja in sprotna 
vzdrževalna dela v skupni vrednosti 21.094,38 EUR.  
 
 
Prvega in glavnega cilja poslovanja, zaključiti poslovno leto s pozitivnim rezultatom, ki 
bo zmanjšal razliko odhodkov nad prihodki na kontu 9860, nam v letu 2013 sicer ni  
uspelo doseči, saj smo poslovno leto zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki v 
višini 11.416 EUR.  
Razlog za negativno poslovanje je evidentiranja izplačila razlike v plači (3/4 
nesorazmerja) v poslovno leto 2013, izplačilo je predvideno v februarju 2014. 
Načrtujemo, da bodo financerji za izplačilo razlike zagotovili sredstva v letu 2014, ko 
bomo lahko s presežkom prihodkov pokrili negativen rezultat leta 2013.  
 
V okviru zagotovljenih virov  smo nabavili načrtovana osnovna sredstva in opremo ter 
izvedli načrtovana vzdrževalna dela.  
 
Za zagotovitev dolgoročne likvidnosti šole moramo v celoti pokriti presežek odhodkov 
nad prihodki izkazan na kontu 9860, za kar bo potrebno še v naslednjem letu poslovati s 
pozitivnim rezultatom. V večjih težav s tekočo likvidnostjo v letu 2013 ni bilo, saj nam je 
uspelo tekoče in v rokih poravnati naše obveznosti.  
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Kot je bilo že s finančnim načrtom zastavljeno, je za zavod kot neprofitno organizacijo 
najpomembnejši dolgoročni cilj trajno izvajanje njenega poslanstva, torej izvajanje 
vzgojno izobraževalnega procesa v vrtcu in šoli.   
 
 
Križevci pri Ljutomeru 25.02.2014 
 
Računovodsko poročilo: 
Sonja Trstenjak, dipl. ekon.     
                                                                            
 
                                                                                                                Ravnateljica 
                                                                                                            Lidija Koroša, prof.  
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2013 

 
1 POJASNILO K BILANCI STANJA  
 
Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2013 znaša 2.299.177 EUR. Glede na 
predhodno leto je znesek sredstev v upravljanju višji za 279.479 EUR.   
Ob koncu poslovnega leta 2013 zavod nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij, prav 
tako v letu 2013 nima postavk izkazanih na kontih izvenbilančne evidence.  
 
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  
Zavod opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2013 ni 
prevrednotil - ustanovitelj ni izdal navodil za prevrednotenje opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev.   
 
Stanje neopredmetenih osnovnih sredstev (računalniški programi) na dan 31.12.2013: 

- nabavna vrednost 7.556 EUR 
- popravek vrednosti 7.490 EUR 

V letu 2013 zavod ni nabavil neopredmetenih osnovnih sredstev, obračunana 
amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa v letu 2013 za 
neopredmetena sredstva znaša 290 EUR. 
Stanje nepremičnin na dan 31.12.2013 (zemljišča in gradbeni objekti): 

- nabavna vrednost  nepremičnin 2.978.684 EUR 
- popravek vrednosti  nepremičnin 736.6861 EUR 

Naložbe v nepremičnine v letu 2013 znašajo 391.860 EUR (energetska sanacija šole in 
obnova električne napeljave – prenos v upravljanje), obračunana amortizacija 73.240 
EUR. 
Stanje opreme in drugih opredmetenih sredstev na dan 31.12.2013 (oprema in drobni 
inventar): 

- nabavna vrednost opreme 822.227 EUR 
- popravek vrednosti  opreme  764.939 EUR 

Naložbe v opremo v letu 2013 znašajo 23.599 EUR (nabava računalniške opreme,  
knjige, ostala oprema), obračunana amortizacija znaša 45.747 EUR. 
Med drugimi opredmetenimi sredstvi je zajet tudi  drobni inventar, ki smo ga ob 
nabavi 100% odpisali. Znesek drobnega inventarja, katerega  nabavna in odpisana 
vrednost sta enaki znaša na dan 31.12.2013 445.081,72 EUR 
 
Zavod na dan 31.12.2013 nima dolgoročnih finančnih naložb, dolgoročno danih 
posojil in depozitov, dolgoročnih terjatev iz poslovanja in ne  terjatev za sredstva 
dana v upravljanje. 
 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA  
Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2013 na podračunu šole 01366-6030658680 je 
14.073,52 EUR.  
Na dan 31.12.2013 v blagajni ni denarnih sredstev.  
Na dan 31.12.2013 zavod nima naložb prostih denarnih sredstev. 
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Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2013 znašajo 213.661 EUR, od tega: 
- terjatve do kupcev 44.725 EUR, 
- terjatve do uporabnikov EKN 161.533 EUR, 
- predujmi 125  
- druge kratkoročne terjatve (do ZZZS)  7.278 

Znesek zapadlih neporavnanih terjatev je na dan 31.12.2013 v višini 21.491,26, kar je 
7,64 EUR manj kot leta 2012.   
Zapadle terjatve nastajajo zaradi nerednega plačevanja staršev in odprtih terjatev do 
zunanjih občin za plačevanje razlike v ekonomski ceni in so glede na leto 2012 ostale 
skoraj v enaki višini.     
Skrajni ukrep za izterjavo neplačanih zapadlih terjatev je izterjava preko sodišča 
(COVL), kar na šoli izvajamo za terjatve v tistih primeri, ko se s starši ni mogoče 
dogovoriti o plačilu in se od izterjave preko sodišča realno lahko pričakuje višje 
koristi kot bi bili stroški izterjave.  
Trenutno zavod preko sodišča vodi pet postopkov za izterjavo terjatev v višini 
7.962,73 EUR. 
Kratkoročne terjatve do občine ustanoviteljice znašajo na dan 31.12.2013 61.313,62 
EUR in so usklajene z IOP obrazcem.  
Terjatve do ostalih uporabnikov EKN znašajo 98.077,05 EUR in se nanašajo predvsem 
na sredstva plač za mesec december 2013.  
 
 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Stanje aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2013 v bilanci stanja zavoda znaša  
484 EUR – shema šolskega sadja.  
 
 
ZALOGE 
Stanje zalog -  zavod vodi zalogo kurilnega olja, na dan 31.12.2013 zavod nima zalog. 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  
Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2010  znaša 2.092.290 EUR (brez centov). 
Glede na predhodno leto je znesek sredstev v upravljanju nižji za 76.554 EUR.   
Zavod opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 ni 
prevrednotil - ustanovitelj ni izdal navodil za prevrednotenje opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev.   
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
Na kontih kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitvah so odprti zneski v 
višini 242.388 EUR, od tega znašajo: 

- obveznosti do dobaviteljev 53.592 EUR 
- obveznosti do zaposlenih 135.090 EUR 
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 10.136 EUR 
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 96 EUR 
- pasivne časovne razmejitve 43.474 EUR 

 
Stanje obveznosti do dobaviteljev se je glede na dan 31.12.2012 zvišalo za 6.378 EUR. 
Na dan 31.12.2013 zavod v poslovnih knjigah ne beleži zapadlih obveznosti do 
dobaviteljev.  
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V bilanci na dan 31.12.2013 se izkazuje obveznost do zaposlenih v višini 135.090 EUR 
in obveznost za druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 10.136 EUR. 
Stanje obveznosti je posledica izplačila osebnega dohodka in ostalih osebnih 
prejemkov za december 2013 v mesecu januarju 2014 in knjiženja obveznosti do 
delavcev v zvezi z izplačilom prvega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij. 
Na kontih pasivnih časovnih razmejitev je znesek v višini 43.474 EUR - stanja na 
šolskem skladu, prenesena sredstva v leto 2014, razmejitve prihodkov v leto 2014.  
Stanja na kontih pasivnih časovnih razmejitev se nanašajo na poslovne dogodke, ki 
bodo nastali v letu 2014. 
 
 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
V bilanci stanja na dan 31.12.2013 je na kontu 9800 – stanje sredstev  v upravljanju 
stanje v višini 2.299.177 EUR. 
Stanje konta 9860 je v višini 14.160 EUR. Konto 9860 je presežek odhodkov nad 
prihodki, in še vedno odraža posledico negativnega poslovanja v letih do leta 2005 in 
rezultata poslovnega leta 2013, ko zaradi evidentiranja obveznosti do delavcev v 
zvezi z izplačilom prvega obroka odprave tretje četrtine nesorazmerij v poslovnih 
knjigah leta 2013 izkazujemo negativen poslovni rezultat.  
Zaradi  tega se je presežek odhodkov nad prihodki na kontu 9860 zvišal za 11.416 
EUR. 
 
 

2 POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Zavod je v letu 2013 sestavil izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov kot 
je predpisan s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava skupaj s prilogami k Izkazu prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov; 

 izkaz prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov in  

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.  
 
Osnovna šola Križevci je poslovno leto 2012 zaključila s presežkom odhodkov nad 
prihodki v višini 11.416 EUR.  
Zaradi negativnega  poslovanja zavod ni zavezan k plačilu davka od dohodkov 
pravnih oseb za leto 2013. 
 
Osnovna šola Križevci finančno poslovanje vodi v sklopu petih stroškovnih mest in 
sicer; 
0001 – stroškovno mesto šola, v okviru katerega se vodijo prihodki in odhodki 
osnovnošolske dejavnosti zavoda, 
0002 – stroškovno mesto vrtec, v okviru katerega se vodijo prihodki in odhodki 
dejavnosti predšolske vzgoje otrok v vrtcu Križevci, 
0003 – stroškovno mesto družbena prehrana, v okviru katerega se vodijo prihodki in 
odhodki prehrane zaposlenih in 
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0004 – stroškovno mesto telovadnica, v okviru katerega se vodijo prihodki in odhodki 
vadbe v zimskih mesecih v popoldanskem času.   
0005 – stroškovno mesto Comenius, vodijo se prihodki in odhodki programa 
Comenius, ki traja dve leti. 
Glede na delitev javne in tržne dejavnosti zavoda, spadajo podatki stroškovnega 
mesta 0001, 0002 in 0005 v sklop javne službe, podatki stroškovnega mesta 0003 in 
0004 pa v sklop tržne dejavnosti. 
V letu 2013 je v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in Pravilnikom 
o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti del javne dejavnosti uvrščen v 
pridobitno dejavnost (vplačila staršev). 
Na podlagi zakona je tako v letu 2013 večji del dejavnosti zavoda na stroškovnem 
mestu šole in vrtca uvrščena med nepridobitno dejavnost, pridobitna so le vplačila 
staršev za dejavnosti otrok in prihodki zajeti na stroškovnem mestu družbene 
prehrane in telovadnice.  
Zaradi negativnega poslovanja zavoda ni davek od dohodkov pravnih oseb. 
Na podlagi finančnih podatkov za leto 2013 znaša delež tržne dejavnosti 1,12% 
celotne dejavnosti, kar pomeni, da ima Osnovna šola Križevci za leto 2014 1% odbitek 
DDV-ja.  
Enak odstotek odbitka davka na dodano vrednost se uporablja že od 01.01.2008.  
Za delitev nekaterih skupnih stroškov ima zavod izdelana merila, po katerih deli 
višino stroškov po posameznih stroškovnih mestih glede na javno in tržno dejavnost.  
Merila se v posameznih postavkah prilagajajo posebnostim med letom, stroški so 
odvisni od števila in vrste pripravljenih obrokov, ter zasedenosti urnika uporabe 
telovadnice. 
 
Iz analize prihodkov zavoda v letu 2013 ugotovimo, da dotacije države predstavljajo 
57,45% vseh prihodkov zavoda (primerjava z letom 2012 58,19%), sredstva občine 
predstavljajo 27% vseh prihodkov (v letu 2012 26,99%), vplačila staršev in ostali 
prihodki 15,73% celotnih prihodkov zavoda (v letu 2012 14,73%), sredstva sheme 
šolskega sadja 0,10% celotnih prihodkov.   
 
Iz analize odhodkov zavoda v letu 2013 ugotovimo, da  7,51% vseh odhodkov zavoda 
predstavljajo stalni materialni stroški (v letu 2012 7,19%),  2,60% programski stroški 
(v letu 2012 2,64%), 0,58% stroški amortizacije drobnega inventarja in osnovnih 
sredstev (v letu 2012 1,50%), 0,45% stroški izobraževanja delavcev (v letu 2012 
0,53%), 9,36%  celotnih odhodkov zavoda predstavljajo stroški prehrane in 
dejavnosti učencev (v letu 2012 8,71%), odhodki za osebne prejemke delavcev 
predstavljajo 79,51% vseh odhodkov zavoda (v letu 2012 79,43%),  
 
Amortizacija obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami je v višini 119.276,58 
EUR, v breme sredstev v upravljanju je bila odpisana v višini  118.849,77 EUR. 
Na dan 31.12.2013 zavod ni imel naložb prostih denarnih sredstev. 
  
Križevci pri Ljutomeru; 25.02.2014                                   
Pojasnila pripravila: Sonja Trstenjak 
 
 
                                                                                                   Ravnateljica, 
                                                                                             Lidija Koroša, prof. 


