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1. POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE JURŠINCI – 
splošni del 

 

  Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev OŠ Juršinci 
 

Osnovna šola Juršinci je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina 
Juršinci dne 19.12.1996. 

Šola izvaja dejavnosti predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo 
prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost 
šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

Vzgojnoizobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno 
veljavni vzgojnoizobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z 
zakonom.  

Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. 

V okviru šole deluje tudi vrtec. Pomočnica ravnateljice je Tanja Kvar. 

Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni 
pouk. Na razredni stopnji se izvaja dodatni pouk pri slovenščini in matematiki, na predmetni 
stopnji pa še iz nemščine, kemije in fizike. 

Dopolnilni pouk organizira šola za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Na šoli 
izvajamo dopolnilni pouk iz slovenščine, matematike in nemščine. 

Za razvijanje različnih interesov učencev izvaja šola interesne dejavnosti. Vodijo jih učitelji in 
zunanji sodelavci. 

Učenci šole so na tekmovanjih v znanju in športu dosegli v šolskem letu 2009/2010 zavidljive 
rezultate. Te rezultate smo predstavili v pedagoškem poročilu in v sredstvih javnega 
obveščanja. 

Letna šola v naravi za učence 4. in 5. razreda je bila realizirana v času od 14. do 18. junija 
2010 v Ankaranu. Udeležili so se je vsi učenci. 

 

Primerjava s panogo 

 

V šolskem letu 2010/2011 izvajamo program devetletne osnovne šole za učence od 1. do 9. 
razreda in program predšolske vzgoje za otroke od 1. do 6. leta starosti. 

Imamo dovolj učilnic in spremljevalnih prostorov v šoli in ustrezno telovadnico. V vrtcu pa se 
pojavlja prostorska stiska. Zaradi velikega števila vpisanih otrok v vrtec smo preuredili 
učilnico v šoli in jo uredili kot igralnico za potrebe vrtca. V vrtcu bi nujno potrebovali 3 
igralnice s sanitarijami. Vse učilnice vrtca, druge in tretje triade so potrebne prenove. Tudi 
oprema (predvsem stoli in klopi) je že zelo iztrošena.  Nujna bi bila tudi menjava vseh oken v 
šoli. 
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Sodelovanje z okoljem 

 

Šola aktivno sodeluje z Občino Juršinci pri načrtovanju investicij. Zelo dobro sodelovanje 
poteka tudi na relacijah z občinskimi odbori, predvsem z Odborom za družbene dejavnosti in 
Svetom za preventivo v cestnem prometu. Z njimi sodelujemo v raznih projektih in drugih 
dejavnostih.  

 

Kratka predstavitev 

 

NAZIV:  Osnovna šola Juršinci 

SKRAJŠANO IME: OŠ Juršinci 

SEDEŽ:  Juršinci 19, 2256 Juršinci 

Matična številka: 5087040000 

Identifikacijska številka za DDV: SI52707806 

Številka proračunskega uporabnika: 01242-6030654377 

� +386 2 75 80 071 � +386 2 75 86 001 

E-pošta:  os.jursinci@guest.arnes.si  

Internetni naslov: www2.arnes.si/~osmbjur5  

 

VRTEC: OŠ Juršinci - vrtec 

SEDEŽ: Juršinci 19, 2256 Juršinci 

� +386 2 75 82 471  

 

  Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb  
 

Organ upravljanja je Svet zavoda. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije 
predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.  

 

Poslovodni organ šole je ravnateljica, ki šolo zastopa in jo predstavlja navzven. 

Na šoli so oblikovani naslednji strokovni organi zavoda: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, 
oddelčni učiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi.  

 

Za nemoteno delovanje šole je organizirana tudi šolska svetovalna služba, knjižnica, tajništvo, 
računovodstvo. 

Starši zastopajo svoje interese v Svetu staršev, učenci pa v Skupnosti učencev. 
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Predstavitev odgovornih oseb 

Ravnateljica:   Jelka Svenšek 

Predsednica Sveta zavoda: Sabina Lenart 

 

 Finančno poslovanje 
 

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

- iz javnih sredstev 
- sredstev ustanovitelja 
- prispevkov učencev 
- sredstev od prodaje storitev  
- plačil staršev za vrtec 
- donacij, prispevkov sponzorjev ter 
- iz drugih virov. 

Osnovna šola Juršinci je ustanovila  šolski sklad za nakup nadstandardne opreme. Sklad 
pridobiva sredstva iz: 

- prispevkov staršev 
- donacij in  
- drugih virov. 

 

Leta 2010 je Osnovna šola Juršinci poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med 
prihodki in odhodki. 

 

Preglednica 1:  Pregled poslovanja leta 2010 in primerjava z letom 2009 (v evrih) 

 2009 2010  indeks 
Prihodki 1.206.212 1.297.514 1,076 
Odhodki 1.206.212 1.297.514 1,076 
Razlika / /  

 

Iz preglednice 1 je razvidno, da so se v letu 2010 povečali prihodki in  odhodki za  7,6%. 

Povečanje je posledica povečanega vpisa otrok v vrtec, v šoli pa se je število otrok zmanjšalo. 
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Preglednica 2:  Sestava prihodkov po virih v letih 2010 in 2009 

 2009 (EUR) 2010 (EUR) 
Prihodki iz javnih sredstev 768.548 854.221 
Prihodki ustanovitelja 232.756 264.582 
Prihodki iz naslova prispevkov učencev 94.883 46.367 
Prihodki pridobljeni od plačil staršev za vrtec 41.985 59.555 
Donacije in subvencije 3.109 599 
Prihodki iz drugih virov 64.931 72.190 

 

V preglednici 2 je razvidno, da so se v letu 2010 glede na leto 2009 povečali prihodki pri vseh 
postavkah, saj se je povečalo število otrok v vrtcu. Zmanjšali pa so se prihodki pridobljeni iz 
donacij in subvencij.  

 

Preglednica 3:  Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva, 
investicijsko in tekoče vzdrževanje ter zaloge (v evrih) 

 

 2009 2010 
Porabljena sredstva za nabavo opreme 28.563 3.183 
Od tega za:   
Vrtec 5.655 1.814 
Oprema za opravljanje šolske dejavnosti  22.908 1.369 

 

Iz preglednice 3 je razvidno, da je bila v primerjavi s prejšnjim letom poraba sredstev za 
opremo v šoli in vrtcu veliko manjša. V šoli nismo nabavljali nove opreme, ker smo morali 
obnoviti opleske, v vrtcu pa smo v letu 2009 nabavili opremo za dodatni oddelek vrtca. 
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2. POSLOVNO POROČILO – posebni del 
 

 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovne šole Juršinci 
za leto 2010  

 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
 

Vrtec Osnovna šola 
Zakon o delovnih razmerjih 
Zakon o zavodih 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
Zakon o javnih financah 
Zakon o računovodstvu 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega 
proračunov 
Zakon o vrtcih Zakon o osnovni šoli 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo 

Pravilnik o šolskem koledarju 

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

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

Pravilnik o plačilih staršev za programe v 
vrtcih 

Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni OŠ 

Odredba o postopnem uvajanju 
Kurikuluma za vrtce 

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

Odredba o normativih in kadrovskih 
pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje 

Pravilnik o normativih in standardih ter elementih 
za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za 
organizacijo in financiranje program 9-letne 
osnovne šole iz sredstev državnega proračuna 

 

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

Spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši. 

Zagotavljanje optimalne ponudbe izbirnih predmetov. 

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev učencem in učiteljem. 

V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi učencu bogastvo izkušenj in spodbujati 
oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe. 

Zagotavljanje varnega izobraževanja v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa. 

Zagotavljati staršem brezskrbno varstvo s prilagojenim delovnim časom. 



Letno poročilo OŠ Juršinci za leto 2010                                                                                                                 stran 8 

 Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2010  
 

  Pregled števila otrok 

 
V šolo je trenutno vpisanih 177 učencev. Razporejeni so v 9 oddelkov: 3 oddelki v I. triadi, 3 
oddelki v II. triadi in 3 oddelki v tretji triadi. V 2,4 oddelka podaljšanega bivanja je vpisanih 
71 učencev. V skupino jutranjega varstva je vpisanih 18 učencev. 

V vrtec je na dan 31. 12. 2010 vpisanih 94 otrok v starosti od enega do šest let. 

 

Preglednica 4: Pregled števila učencev v šolskih letih 2010/2011, 2009/2010, 
2007/2008 in 2006/2007 

 2010/11 2010/2011 2008/2010 2007/2008 2006/2007 
Število oddelkov v šoli 9 9 10 11 12 
Skupaj število učencev 177 174 192 196 207 
Število oddelkov v vrtcu 5 5 4 3 3 
Skupaj število otrok 94 80 62 46 44 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da obiskujejo šolo v šolskem letu 2010/2011 trije učenci več, kot 
v preteklem letu. Imamo enako število oddelkov. Število učencev v šoli nam je začelo počasi 
naraščati. Povečalo se je tudi število otrok v vrtcu in prvič imamo polne oddelke. 

 

  Kazalniki učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega procesa v zavodu 

 
Učinkovitost šolanja se kaže v učnem uspehu, obisku pouka, realizaciji učnih ur, obisku 
staršev na govorilnih urah in roditeljskih sestankih, uspehih učencev na tekmovanjih, 
sodelovanjih pri projektih in raziskovalnih nalogah, ustreznosti ponujenih izbirnih predmetov 
in interesnih dejavnosti, zadovoljstvu učencev, zaposlenih in staršev, uspešnem nadaljevanju 
šolanja… 

Zapisani podatki se nanašajo na šolsko leto 2009/2010 

 
 
Realizacija obsega pouka in drugih oblik organiziranega dela oziroma organizacija in 
obseg vzgojnoizobraževalne dejavnosti  
 

Realizacija obveznega programa oziroma pouka pri vseh predmetih je bila 101,6 %. 
Realizacija razširjenega programa (dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti) – ure 
znaša 102,1 %. 

Realizacija razširjenega programa (dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti) – obiska 
učencev nismo določili natančno, saj so nekateri učenci obiskovali dopolnilni pouk tudi po 
potrebi, dodatni pouk so pred tekmovanji obiskovali tudi učenci, ki niso bili redno vključeni, 
interesne dejavnosti pa so obiskovali občasno tudi učenci, ki niso bili vpisani.  
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Kakovost izvedbe programa  

Za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja sem pripravila podroben izvedbeni načrt 
nacionalnega preverjanja znanja v skladu z navodili. Izvajanje preverjanja je potekalo tekoče, 
vsi učenci so opravili preverjanje v rednem roku. Po preverjanju so učitelji pripravili analizo 
dosežkov za posamezen predmet, po posameznih aktivih pa smo analizirali dosežke, pripravili 
sintezno poročilo in ugotovili močna ter šibka področja ter se dogovorili o izboljšanju 
kvalitete poučevanja predvsem v okviru fleksibilnega predmetnika. 
 
Odstotek učencev, ki so v preteklem šolskem letu izpolnili pogoje za napredovanje v višji 
razred je bil 100 %. Vsi učenci so izdelali razred. 

 

Ugotavljanje kakovosti in samoevalvacija  

Vpeljani sistem ugotavljanja kakovosti, ki omogoča dokumentirano preverjanje zadovoljstva 
uporabnikov, smo izvedli za projekt »zgodnejše uvajanje obveznega drugega tujega jezika«, 
kjer pa je bilo izkazano zadovoljstvo pri 85% vprašanih. Nadaljevali smo projekt 
samoevalvacije dela strokovnih delavcev šole in vrtca in izdelali samoevalvacijsko poročila 
vseh strokovnih delavcev in poročilo za šolo.  

 

Izboljšanje materialnih pogojev za delo zavoda  

Zavod je pridobil za izboljšanje materialnih pogojev dela nekaj sredstev. Na športnem 
področju smo za izboljšanje pogojev uporabili denarno nagrado za športne dosežke.  

Za izvedbo smučarske šole v naravi smo zaprosili za donacije in prejeli 570€. 

 

Spremljanje in razvoj zaposlenih  

V šolskem letu 2009/10 sem izvedla 42 hospitacij v okviru redne spremljave strokovnih 
delavcev, pripravnikov in praktikantov ter 40 letnih razgovorov.  
 
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev je bilo omogočeno vsem delavcem po 
lastnem izboru v času pouka,  predvsem pa izven pouka. 

Strokovni delavci so se večinoma izobraževali na strokovnih srečanjih v mreži šol in v okviru 
projektov. 

V tem šolskem letu je ena delavka napredovala v naziv svetovalec, 5 delavcev pa je 
napredovalo v višji plačni razred. 

 

Obseg in kakovost sodelovanja z organi zavoda, s starši, z ustanoviteljem 

Svet zavoda je obravnaval in sprejel letni delovni načrt za šolo in vrtec, oblike diferenciacije, 
letno poročilo, pedagoško poročilo za šolo in vrtec, samoevalvacijsko poročilo, razvojni načrt  
in pravilnik o šolski prehrani.  

 
Strokovni aktivi so delali po letnem načrtu in opravili vse načrtovane dejavnosti. 
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Svet staršev je obravnaval Letni delovni načrt in poročila o uspehu v vsakem vzgojno-
izobraževalnem obdobju ter razpravljal o pravilih šolske prehrane, razvojnem načrtu in se 
seznanil s samoevalvacijskim poročilom.  
 
Sodelovanje z ustanoviteljem poteka redno in konstruktivno. Sodelujemo pri vseh dejavnostih 
v šoli in tudi na lokalni ravni. 
 
 

  Druga dejavnost, povezana z vzgojo in izobraževanjem 
 

Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v življenje in delo v lokalnem in regionalnem 
okolju 

Sodelovanje z drugimi zavodi na kadrovskem področju: 
Na kadrovskem področju smo sodelovali pri izmenjavi učiteljev s petimi šolami, pri 
zaposlovanju smo se povezali tudi z Zavodom za zaposlovanje in Študentskem servisu 
Maribor. 

Sodelovanje z lokalnimi kulturnimi in drugimi zavodi, ustanovami in strokovnjaki: 
V letu 2009/10 smo aktivno sodelovali z vsemi lokalnimi društvi. Odlično je bilo sodelovanje 
z Gasilsko zvezo, odborom Rdečega križa, Turističnim društvom, Društvom za ohranjanje 
kulturne dediščine, Društvom gospodinj, Lovskim društvom ter Lekarno, Zobno ambulanto in 
Zdravstvenim domom. 
Sodelovali smo tudi s Policijsko postajo Ptuj v projektu Učenec-policist, pri preventivnih 
dejavnostih na področju varnosti v prometu, zagotavljanju varnosti pred pirotehničnimi 
sredstvi in na področju varovanja pred trgovanjem z drogami ter v okviru Otroške prometno 
varnostne olimpijade. 
 

Organizacija in izvedba hospitacij in pedagoške prakse za študente: 

Dve delavki sta opravili strokovni izpit, na obvezni pedagoški praksi so bili 2 študenta 
predmetnega pouka, 1 študentka razrednega pouka, 1 študentka živilstva in 4 dijakinje 
vzgojiteljske šole. Tri učiteljice so opravljale volontersko pripravništvo. 

Za vse smo organizirali razgovore z ravnateljico in mentorji, skupaj pripravili 63 nastopov in 
48 hospitacij. 
 
 

Sodelovanje otrok in učencev na natečajih, tekmovanjih v znanju in veščinah – na 
državni oziroma mednarodni ravni  

 

Izvedli smo 12 tekmovanj v znanju na šolskem nivoju, 8 tekmovanj v športu na 
medobčinskem nivoju in 4 tekmovanja v športu na regijskem nivoju. 

Učenci so se v tem šolskem letu izkazali na tekmovanjih v znanju, kjer so zastopali šolo pri 
slovenščini, biologiji, fiziki, matematiki, angleščini, nemščini, zgodovini, znanju iz diabetesa, 
zmagali na tekmovanju o znanju o delovanju Rdečega križa in Kaj veš o prometu, na 
državnem nivoju pa so dosegli lepe rezultate še pri tehniki. 
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Otroški pevski zbor se je udeležil medobčinske revije, sodelovali smo na likovni Groharjevi 
koloniji ter prometno varnostni olimpijadi. Učenci so dobili tudi nagrade na raznih natečajih. 

Predstavili so se tudi učenci dveh gledaliških skupin, ki sta nastopali na regijskem in 
področnem srečanju.  

Uspehe pa so učenci dosegli tudi na športnem področju. Dobre rezultate so dosegli v atletiki,  
odbojki, nogometu, krosu, badmintonu, judu, rokometu in streljanju. 

Šola se je tako uvrstila na 24. mesto najboljših športnih šol v Sloveniji in prejela denarno 
nagrado. 

 

Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v izvajanje projektov na državni ravni 
 
V poskusu na državnem nivoju Uvajanje obveznega drugega tujega jezika  je sodelovalo 22 
učencev 7. razreda in 12 učencev 8. razreda ter 2 učitelja. Bili smo mentorska šola za to 
področje. 
 
Na državni ravni smo izvajali projekt Hura, prosti čas, v katerega je bilo vključenih 180 
učencev in 5 mentorjev.  
 
Vključeni smo bili tudi v projekte Pasavček, Lumpijeva varna pot v šolo, Bodi viden preko 
Sveta za preventivo v cestnem prometu. V teh projektih je sodelovalo 135 otrok in 12 
mentorjev. 
 
Vsi otroci v vrtcu in šoli od 1. do 4. razreda (104 otroci)  so bili vključeni v projekt Zlati 
sonček, 22 učencev pa v program Krpan. Pri teh dejavnostih je sodelovalo tudi 14 strokovnih 
delavcev. 

Na mednarodnem področju smo bili vključeni v projekte Green wave, Mavričniki, Sončni 
dnevi in Kids for future. Pri teh projektih je sodelovalo 83 učencev in 8 mentorjev. 
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 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 

2.1.4.1. Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa 
za leto 2010 

 

Ob upoštevanju zastavljenih ciljev v letu 2010, ugotavljamo, da so bili v celoti uresničeni.  

V nadaljevanju bomo prikazali finančne kazalce iz finančnega načrta za leto 2010 in dejanske 
uresničitve. 

 

Preglednica 5: Primerjava prihodkov in odhodkov za leto 2010 s finančnim 
načrtom za leto 2010 

Prihodki/odhodki Dejansko 2010 
Finančni načrt 

2010 
indeks 

SKUPAJ PRIHODKI  1.297.514 1.231.457 1,05 

Vrtec: Občina Juršinci 201.845 182.300 1,11 

           Starši, druge občine 126.400 95.000 1,33 

Šola: Prihodki MŠŠ 854.221 760.000 1,12 

         Prihodki občine 62.737 94.137 0,67 

         Plačila staršev 46.367 90.000 0,52 

         Obresti 5 20 0,25 

Drugi prihodki 5.939 10.000 0,59 

SKUPAJ ODHODKI 1.297.514 1.231.457 1,05 

 

Iz preglednice je razvidno, da je prišlo do manjših odstopanj pri načrtovanih prihodkih. Za 5% 
so prihodki in odhodki večji od načrtovanih. Do odstopanj pa je prišlo pri virih. Do odstopanj 
prihaja predvsem zaradi tega, ker v času, ko pripravljamo finančni načrt še večinoma ne 
vemo, v kakem obsegu bomo izvajali dejavnosti, saj se število oddelkov oblikuje v mesecu 
maju in juniju za naslednje šolsko leto. Finančni načrt pa oblikujemo le po predvidenih 
kazalcih glede na prihodke v preteklem letu. Načrtovani prihodki v času, ko smo planirali, še 
niso bili usklajeni z občinskim proračunom.  

  

Preglednica 6: Finančni načrt za leto 2011 

Prihodki/odhodki 
Finančni načrt 

2011 
SKUPAJ PRIHODKI 1.370.600 

Vrtec: Občina Juršinci 229.407 

           Starši, druge občine 155.492 

Šola: Prihodki MŠŠ 866.695  

         Prihodki občine 64.000 
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         Plačila staršev 50.000 

        Obresti 6 

Drugi prihodki 5.000 
SKUPAJ ODHODKI 1.370.660 

 

 

Za naslednje leto smo pripravili finančni načrt, kjer smo upoštevali povečanje števila otrok v 
šoli in vrtcu. 

 

2.1.4.2. Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več 
preteklih let 

 

Šola je v vseh teh letih uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom. 

Tudi leto 2010 je bilo uspešno, saj smo uresničili skoraj vse zastavljene cilje, pri delu in 
poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. 

 

 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja  
Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, 
sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi 
skrajno racionalno in gospodarno, saj je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna 
sredstva vedno več. 

Žal pa za oba proračuna velja, da ne sledita (upoštevata) dodatnim potrebam, saj se 
proračunska sredstva odmerjajo praviloma že več let le na osnovi indeksov, ki pa ne odražajo 
dejanskih potreb.  

Tudi pokrivanje amortizacije iz poslovnega sklada bo potrebno v naslednjih letih uskladiti v 
skladu s predpisi. V šoli bo potrebno izvesti veliko vzdrževalnih del za ohranitev standarda. 

 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu, zbiranje 
ponudb pa na podlagi zakona o javnih naročilih.  

Prejete račune pred plačilom pregleda oseba, ki je strošek povzročila in odobri ravnateljica ter 
likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente. 

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: 
- pri mesečni najavi stroškov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter 
ostalih stroškov (zahtevke posredujemo ministrstvu); 
- pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil; 
- z rednim letnim popisom; 
- preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila; 
- preverjanje plačil položnic in 
- spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali 
pogodb s strani poslovnih partnerjev. 
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 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, 
socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 
Gospodarstvo:  

S sodelovanjem z gospodarstvom regije smo zagotovili 8 mest dijakom in študentom za 
opravljanje obvezne prakse  in 2 mesti volonterskega pripravništva. Preko zbiranja ponudb 
smo sklenili pogodbo z dobavitelji iz regije.  

Sociala: 

Z Zdravstvenim domom smo organizirali preglede in predavanja za vse razrede šole in starše 
učencev predmetne stopnje. 

 

Varstvo okolja: 

Z akcijami čiščenja okolja in vzgojno dejavnostjo smo poskušali vplivati na učence in druge v 
okviru varstva okolja.  

Pridobili smo eko-zastavo in certifikat eko-šole. 

Sistematično smo se lotili ločevanja odpadkov in zbiranja starega papirja. Izvajali smo tudi 
akcije zbiranja iztrošenih baterij in tonerjev. 
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 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter 
poročilo o investicijskih vlaganjih 

 

2.1.8.1. Kadri 

V zavodu je na dan 31. 12. 2010 zaposlenih 46 delavcev. Trije učitelji so zaposleni na drugih 
šolah in dopolnjujejo obvezo na naši šoli. Trije učitelji iz naše šole pa dopolnjujejo obvezo na 
drugih šolah. Ena delavka je na porodniškem dopustu, dve sta na daljšem bolniškem staležu, 
ena delavka je polovično invalidsko upokojena.  

41 delavcev je zaposlenih za nedoločen čas, štirje pa za določen čas.  

 

Preglednica 6: Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2010 po izobrazbi 

 

Stopnja 
izobrazbe 

I. II. III. IV. V. VI. VII./1 VII./2 Skupaj 

Število delavcev 
2010 

/ 4 1 4 10 13 5 9 46 

 

 

Preglednica 7:  Število učiteljev/vzgojiteljev po nazivu na dan 31. 12. 2010 

 

Naziv 
število 

učiteljev/vzgojiteljev 
brez naziva 3 
mentor 4 
svetovalec 20 
svetnik / 
Skupaj  27 

 

Preglednica 8:   Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šolskih 
letih 2010/11 na dan 31. 12. 2010 in 2009/10 na dan 31. 12. 2009 

 

Delovno mesto 2010/2011 2009/2010 
Strokovni delavci 35 31 
Administrativni delavci 2 2 
Tehnični delavci 9 8 
Skupaj drugi delavci 46 41 

 

Iz preglednic je razvidno, da je v šolskem letu 2010/11 zaposlenih pet delavcev več kot v letu 
2009/2010. Ena delavka za polovični delovni čas je novo zaposlena zaradi povečane 
sistemizacije, ena delavka polni delovni čas dopolnjuje na drugi šoli, tri delavke pa 
nadomeščajo dalj časa odsotne delavke. 
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 2.1.8.2. Investicije ter investicijska vlaganja  

 

Prostori 

Občina Juršinci si prizadeva zagotavljati učencem, otrokom in zaposlenim OŠ Juršinci čim 
boljše pogoje za delo in učenje.  

Leta 2010 smo nabavili arhivske omare za šolo in vrtec, zamenjali svetila ter prepleskali 
hodnike v starem delu šole. 

V letu 2011 nameravamo posodobiti računalniško učilnico, nabaviti stole in mize za dve 
učilnici.  

Za potrebe vrtca in I. triade šole bo Občina Juršinci uredila otroško igrišče. 

V naslednjih letih pa bomo morali urediti učilnice v II. in III. triadi ter zamenjati okna. Vse 
učilnice II. In III. triade ter igralnice v vrtcu so potrebne brušenja in lakiranja parketa in 
barvanja sten. Potrebno bo tudi zamenjati opremo (klopi in stoli) v večini učilnic šole. 

Najbolj pereč problem pa je prostorska stiska v vrtcu. Nujno bi potrebovali tri igralnice s 
sanitarijami. Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec bomo poskusili še en prostor v šoli 
preurediti za potrebe vrtca. 

 

Oprema 

V letu 2010 nismo vlagali veliko v opremo, saj smo morali razpoložljiva sredstva vložiti v 
obnovo opleskov na hodnikih v starem delu šole. 

V letu 2011 nameravamo nadaljevati z opremo učilnic s CD predvajalniki, projektorji in 
interaktivnimi tablami. 

             

Ravnateljica:  

Jelka Svenšek 
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3. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE OŠ JURŠINCI 
 

 

Osnovna šola Juršinci je samostojna šola in spada pod določene uporabnike. 

Prihodke v letu 2010 smo pridobivali za izvajanje javne službe od Ministrstva za šolstvo in 
šport Ljubljana, občine Juršinci, drugih občin in staršev za oskrbnine v vrtcu in od učencev za 
prehrano. 

Prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu nimamo. 

Presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ni, prav  tako tudi ne v izkazu prihodkov in 
odhodkov. 

Zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje nimamo. 

Stanje neporavnanih terjatev so sestavljene iz obveznosti za plače in prispevke do zaposlenih 
Ministrstva za šolstvo in šport, ki nam osebne dohodke za mesec december nakazuje januarja 
naslednjega leta. Tudi starši včasih zamujajo s plačili, vendar večjih problemov pri poravnavi 
nimamo. 

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo do konca poslovnega leta so poravnane, ostajajo tiste, ki 
imajo rok plačila po 31.12.2010. Tudi te v zakonitem roku poravnamo. 

S kapitalskimi naložbami in posojili se ne ukvarjamo. 

Prav tako nimamo prostih denarnih sredstev, pa tudi pomembnejših sprememb stalnih 
sredstev ni. 

Zunajbilančne evidence nimamo. 

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, ki so že v celoti 
odpisana, vendar se še vedno uporabljajo, so predvsem oprema in učila. 

Ker smo odvisni predvsem od materialnih stroškov, ki jih dobimo od Ministrstva za šolstvo in 
šport, po dogovoru pa tudi nekaj iz lokalne skupnosti, si pač dostikrat ne moremo privoščiti 
novih sredstev, pa čeprav so te že odpisane, vendar pa še uporabne. 

 

                                                                            Računovodkinja:                          
Marija Zorko    

 

 

 



Letno poročilo OŠ Juršinci za leto 2010                                                                                                                 stran 18 

4. ZAKLJUČEK 
 

Letno poročilo OŠ Juršinci za leto 2010 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na seji, dne 
28.02.2011. 

 

 

M.P. 

Sabina Lenart, 
predsednica Sveta zavoda 

Jelka Svenšek,  
ravnateljica 

 

          

 


