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ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala v sredo,
2. februarja 2022, s pričetkom ob 15.30 v Kulturni dvorani Sevnica.
Prisotni člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Brigita
Karlovšek, Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Gregor Korene, Tanja Novšak, Danica Kramžar,
Janez Kukec, Marjan Ločičnik, Rok Petančič, Franc Pipan, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez
Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar, Darja Pompe.
Odsotni člani občinskega sveta:
Majda Jazbec, Aleš Mrgole, Ivan Orešnik, Tomaž Lisec.
Sejo vodi Srečko Ocvirk, župan.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
• Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
• mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
• Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
• Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
• Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
• Tanja Urek, višja svetovalka splošne službe
• Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
Poročevalci:
• dr. Petra Vertelj Nared in Karla Jankovič, LUZ d. d., k 3. točki
• Andreja Preložnik in Ines Kolšek, AR Projekt d. o. o., k 4. točki
• Gašper Janežič, poveljnik Gasilske zveze Sevnica, k 5. točki
• Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 6., 7. in 8. točki
Prisotni predstavniki medijev:
• Pavel Perc, Dolenjski list
• Smilja Radi, Posavski obzornik
• Robert Sajovec, Vaš kanal
Ostali prisotni:
• Matej Maver, tehnična podpora
• Iztok Felicijan, tehnična podpora
Župan odpre 28. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 28. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 15 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Seja je bila sklicana skladno z vsemi epidemiološkimi predpisi, ob upoštevanju pogoja PCT.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 28. redne seje.
Izid glasovanja: 16 za, 0 proti (prisotnih 16).
Sklep je sprejet.
Sprejet dnevni red je sledeč:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 28. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje občinskega sveta z dne 1. 12. 2021
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Sevnica 3 – druga obravnava
4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike – druga obravnava
5. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica za obdobje
2022–2025
6. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2022
7. Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica za:
− oskrbo s pitno vodo
− odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
− čiščenje komunalne odpadne vode
− ravnanje z odpadki
8. Potrditev elaborata o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe za leto 2022
9. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2021
10. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2021
11. Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2022
12. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
13. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Tržišče
14. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje občinskega sveta
z dne 1. 12. 2021
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 27. redne seje občinskega sveta z dne
1. 12. 2021.
Izid glasovanja: 16 za, 0 proti (prisotnih 16).
Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan. Predloženi sklepi so zapisani v obliki, kot
so bili sprejeti in so v gradivu. Odpravki sklepov so bili posredovani ustreznim službam in
vsebinsko vezanim področnim organom ter organizacijam v izvajanje oziroma v vednost. V
gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepov 27. redne seje občinskega
sveta z dne 1. 12. 2021
Izid glasovanja: 16 za, 0 proti (prisotnih 17).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica 3 – druga obravnava
Srečko Ocvirk, župan: OPN Občine Sevnica je ključen, najbolj pomemben prostorski akt. Gre
za 2. obravnavo tretjih sprememb in dopolnitev, ki so zelo obsežne glede na število podanih
pobud. Usklajene so z vsemi nosilci urejanja prostora, na tak način bodo te spremembe tudi
potrjene. V nadaljevanju smo si glede na izkušnje postavili cilj, da se takoj po uveljavitvi teh
sprememb prične nov postopek sprememb. Že ta trenutek je prejetih preko 150 pobud za
spremembe. Na tak način lahko občina sledi potrebam občanov in gospodarskih družb.
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Sklep župana o začetku postopka je bil
sprejet maja 2018. Pridobivanje prvih mnenj se je začelo v septembru 2019. Izdana je bila
odločba ministrstva, da CPVO ni potreben. Javna razgrnitev osnutka je bila leta 2020, prav
tako javna obravnava, in sicer preko spleta zaradi covid situacije. Prva obravnava odloka na
občinskem svetu je bila 23. 12. 2020, sprejeto je bilo stališče do pripomb in tudi odlok
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta v prvi obravnavi. Sledilo je
pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora. Pozitivno mnenje za vsako spremembo
je moralo podati 30 nosilcev urejanja prostora. S strani MKGP so opravili terenske oglede, lani
sta bila izvedena dva. Število novih pobud je bilo skoraj 500, in te pobude so vplivale na
raznovrstne korekcije. Dokument je zrel za sprejem.
Dr. Petra Vertelj Nared, podjetje LUZ: Postopek je temeljil na razvojnih pobudah občanov in
občine. Izpostavila je ključne vsebinske zadeve: prejetih je bilo več kot 450 prejetih pobud,
uskladiti je bilo potrebno nove strokovne podlage, ki so se izvedle v času od prejšnjega OPN,
za posege v državne prostorske načrte je bilo potrebno pridobiti dovoljenje v poseg v taka
območja, upoštevati je bilo potrebno vse veljavne predpise. Šlo je za veliko uskladitev
namenske rabe. OPN je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela, spreminjali so oba dela.
Izvedba CPVO ni bila potrebna. Veliko je bilo usklajevanj z nosilci urejanja prostora, največ z
ministrstvom za kmetijstvo. Upoštevali so tudi zadnje smernice s področja varovanja kmetijskih
zemljišč. Novost postopka je, da so za nekatera zemljišča, ki so bila določena kot stavbna,
določiti obveznost nadomeščanja kmetijskih zemljišč. Sklep za poseganje v državne
prostorske akte je bilo potrebno pridobiti, in sicer je bilo pridobljeno soglasje za šest lokacij,
med njimi na območju HE Arto-Blanca, IC Sevnica, za športna igrišča, DUO Impoljca. V starem
mestnem jedru je določena možnost urejanja parkirišča in garaže za potrebe
razbremenjevanja parkiranja na trgu. OPN pokriva celotno območje občine. Med bistvenimi
dejavnostmi za razvoj izpostavi: razvoj obrti, kmetijstva, gospodarskih dejavnosti, turizma. Na
področju bivanja je šlo za veliko manjših zaokrožitev stanovanjskih območij, sprememb
podrobnih namenskih rab. Poleg uskladitev cest in daljnovodov je bilo potrebno uskladiti tudi

novo mejo občine, na podlagi podatkov iz GURS. Tekstualni del je usklajen strateško in
izvedbeno, zelo bistvenih sprememb ni bilo, so pa spremembe, povezane z razvojnimi projekti
in območji (npr. novo določeni OPPN). OPN je usklajen.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval usklajeni
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Sevnica 3, nanj nima pripomb in ga predlaga v sprejem.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo:
Gorazd Zupanc, Janez Kukec, župan, dr. Petra Vertelj Nared.
Povzetek razprave:
Na sam predlog sprememb ni pripomb, pozdravlja se načrt oziroma želja po kontinuiranem
procesu za spremembe občinskega prostorskega načrta, saj je prostor živa stvar, potrebuje
pa stalno prilagajanje potrebam in željam občanov.
Člani sveta so pozvani, da pripomorejo k informiranju o pravočasni podaji predlogov.
Podano je vprašanje, kakšen razvoj se pričakuje za vinogradniško območje Strašberg.
Podano je pojasnilo, da je v sevniški občini 31 vinogradniških območij in na podlagi strokovnih
podlag so bila ta območja določena s pogoji za urejanje prostora v njih. Podobno območje, ki
ni določeno kot vinogradniško območje, je tudi Strašberg, ima pa strokovne podlage v
upravljanju sosednje občine. Možnost za določitev za to novo vinogradniško območje je bilo
utemeljevano s to strokovno podlago. Ministrstvo pa je določilo, da je potrebno pristopiti k
pripravi nove strokovne podlage, ki bo utemeljila potrebe z vidika občine. Gre za temo novega
postopka oziroma naslednje spremembe OPN.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike – druga obravnava
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Gre za zasebno pobudo, ki je bila na
občino podana junija 2020. Občina je 14. julija 2020 izvedla javni posvet. CPVO ni bila
potrebna. Zunanji izvajalec je izdelal osnutek OPPN, nanj so bila pridobljena prva mnenja,
izvedena je bila javna razgrnitev od 10. maja do 8. junija 2021, javna obravnava pa 2. junija.
Občinski svet je 22. septembra 2021 obravnaval in sprejel opredelitev do pripomb ter
obravnaval odlok OPPN v prvi obravnavi, s tem, da je bilo nadaljevanje obravnave
tekstualnega dela in elaborata ekonomike 20. oktobra. Občinski svet je to v prvi obravnavi
sprejel. V času od prve do druge obravnave so bile obravnavane razne korekcije in pripombe.
V nadaljevanju postopka so prispela vsa končna mnenja nosilcev urejanja prostora.
Andreja Preložnik: AR Projekt d.o.o.: Gre za območje med tremi občinskimi cestami.
Pripravljen predlog za sprejem je tak, da se od prvih izhodišč zmanjša število večstanovanjskih
objektov s pet na tri. S tem so se pridobile večje parkirne površine, vsak objekt ima dve parkirni
mesta na stanovanje in možnost parkirnih mest ob Planinski cesti v kasnejši fazi. Upoštevane
so bile pripombe, podane v javni razgrnitvi. Med njimi je bila izvedena višinska prilagoditev

objektov. Prvi objekt ima klet, pritličje in dve nadstropji, druga dva objekta pa imata možnost
izvedbe obeh kleti, pritličja ter štiri nadstropja. V kletnih etažah se lahko med tema dvema
objektoma izvede tudi garažna hiša. Območje je bilo geološko dovolj preiskano. Pridobljena
so bila vsa pozitivna druga mnenja nosilcev urejanja prostora, zadeva je pripravljena za
sprejem.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval usklajeni
predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni
gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike. Občinskemu svetu ga predlaga v obravnavo in
sprejem v drugi obravnavi.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo:
Božidar Groboljšek, Rok Petančič, Franc Povše, župan, Roman Perčič.
Povzetek razprave:
Potrebno je slediti napredku, podano je stališče, da ima predlog svojo težo. Izpostavi zahtevo,
da višina teh zgradb ne bo nad cesto. Upravljavec plinovoda je Komunala Sevnica, potreben
je tekstualni popravek. Izpostavljena je problematika pričakovanega velikega števila
avtomobilov, tako za mirujoči promet kot sam promet. Urediti je potrebno dostop na glavno
cesto na Planinski cesti, izpostavljena pa je tudi potreba po ureditvi pravokotnega ovinka pri
dveh blokih, saj se že zdaj dva osebna avtomobila težko srečata.
Podano je mnenje, da posamezni soglasodajalci ne gledajo na celotno območje celovito,
temveč vsak svoje področje. Potreben bi bil celovit razvoj, usmerjen v iskanje najboljše rešitve,
kar pa to ni. Vzporedno je nujno razmišljati o vidikih prometne varnosti in to tudi reševati.
Pojasnjeno je, da je Občina Sevnica več aktivnosti za ureditev prometnih in ostalih površin že
izvajala, saj se veliko pripomb ni navezovalo na sam OPPN, ampak na ureditve širše.
Enosmerni promet je nastal zaradi omogočanja parkiranja na eni strani. Glede na povečano
količino parkirnih mest izven te ceste se razmišlja o dvosmernem prometu. Problem je
parkiranja na cesti in ob zelenicah, iščejo se idejne rešitve glede mirujočega prometa. Terenski
ogled je izvedel Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu. Za to območje je potrebna
širša prometna analiza in tudi izvedba, v odvisnosti od fazne gradnje večstanovanjskih
objektov. Glede priključka na državno cesto je bila pobuda podana na upravljavca, na občini
je potrebno definirati aktivnosti, režim glede lokalne ceste v poselitvenem delu določa občina,
določeni postopki že tečejo.
Izpostavljeno je mnenje, da bi po treh desetletjih od obstoja blokov lahko uredili parkirne
površine v lastni režiji z manjšim posegom.
Podan je odgovor, da je občina aktivna kot povezovalec za urejanje prometnega režima. Na
tem območju večjih aktivnosti v zadnjem desetletju ni bilo izvajanih. Ureditve bodo sledile
dodatnim pozidavam, s pridobitvijo zelenih površin, ustreznih prometnih ureditev in urejenega
mirujočega promet, kar pa je tudi naloga lastnikov stanovanj oziroma upravljalca.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica
za obdobje 2022–2025
Srečko Ocvirk, župan: Varnost je pomemben element življenja. Poklicani za varovanje
varnosti delujejo v okviru Civilne zaščite.
Gašper Janežič, poveljnik Gasilske zveze Sevnica: Program varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v občini Sevnica za obdobje 2022–2025 je izdelan v skladu z Odlokom o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami za občino Sevnica in Zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije. Ta program je operativni dokument za
sile zaščite in reševanja, opredeljuje pa vse nevarnosti, ki se lahko zgodijo v občini – od
naravnih in tehničnih do vseh drugih morebitnih nesreč. Program je usmerjen v preventivo in
v aktivo, v tisto, za kar so sile ob potrebi aktivirane. Program je del gradiva. Izpostavi največje
potencialne nevarnost: poplave (z urejanjem okolja in HE je urejena protipoplavna zaščita ob
Save, še vedno pa je nevarnost v Mirnski dolini, ki poplavlja v Tržišču, ter ob sotočju Save in
Mirne, problematične so lahko zelo visoke vode s pretokom nad 3000 kubičnih metrov na
sekundo, opredeljena je nevarnost rušitve jezovne zgradbe zaradi terorističnega napada ali
potresa), zemeljski plazovi (z naraščanjem števila neurij se nevarnost povečuje), visok sneg
(težava tudi za elektro-službe in telekomunikacije), močan veter, žled, epidemije oziroma
pandemije, ogroženost zaradi bližine jedrskega objekta, nesreče v železniškem prometu,
zračnem prometu, v občini je 22 kilometrov cest ob Savi z zahtevnim terenom za reševanje,
železnica ob Savi z zahtevnim terenom za reševanje, dolenjska železnica s predori, požari v
industrijski coni, opredeljeni so morebitni požari v stanovanjskih hišah, posebna skrb je
namenjena za skoraj 1000 varovancev in oskrbovancev ter zaposlenih v domovih za starejše,
iz katerih bi bilo reševanje zelo zahtevno, 69 visokih večstanovanjskih objektov. Gasilska
zveza ima več kot 350 operativnih gasilcev. PGD Sevnica opravlja 24-urno dežurno službo v
dveh izmenah in dežurstvom. Našteje še vse druge sile, ki so vključene v sistem reševanja:
NMP Zdravstvenega doma Sevnica, kinološko društvo, planinci, radio klub, ekipa prve pomoči
OZRK Sevnica. Stremijo k rednemu in izrednemu izobraževanju. V občini Sevnica je tudi ekipa
prvih posredovalcev, ki delujejo na območju Mirnske doline. Financiranje je opredeljeno:
nabava vozil se izvršuje po programu, nabava zaščitne gasilske opreme, defibrilatorjev,
zaščitne opreme za Civilno zaščito. Tudi iz proračuna se bo zagotovil nakup vozila za
reševanje z višin in globin, investicija bo prijavljena na državni razpis.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval Program
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica za obdobje 2022–2025 ter ga
občinskemu svetu predlaga v obravnavo in sprejem.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo:
Franc Pipan, Franc Povše, Vinko Knez, župan, Borut Simončič.
Povzetek razprave:
Program je ocenjen kot dober, opozorjeno pa je še na sledeče potencialne nevarnosti, na
katere občina nima neposrednega vpliva oziroma primernih varovalnih ukrepov zanje ne more
zagotoviti. Na potresnem območju je tako občina sama kot tudi nuklearna elektrarna. Jedrska
nevarnost je vedno prisotna. Izpostavljeno je vprašanje, kako je urejena dostopnost do jodovih
tablet v naši občini; ali je tako kot v krški občini. Občina pa ima vpliv denimo na ukrepanje v
sanacijo starih objektov (tudi domova upokojencev v Loki in na Impoljci), zgrajenih pred letom
1963, kjer se lahko po potresu zgodijo najhujše nevarnosti. Podnebne spremembe vplivajo na
pogosta neurja, izpostavi tudi nevarnost poplav in posledično morebitno podiranje mostov, kot
se je že dogajalo na Sevnični. Pohvaljena je visoka raven in pripadnost sevniških gasilcev. Kot
napačna odločitev je izpostavljena sprememba zakonodaje o dimnikarski službi, po prenosu

pristojnosti se je stanje dimniških požarov poslabšalo. Ugodno za občino je, da hudih požarov
v gozdovih ni, nastajajo pa travniški požari, zato je zelo pomembno upoštevanje pravil.
Pohvalno je v občini organizirana tudi urgentna zdravniška služba. Podan je predlog za pregled
stavb, ki so bolj potresno ogrožene, ter da se ljudi usposablja za način reševanja.
Pozdravljena je nabava vozila za reševanje z višin in globin, ki je velika investicija. Potrebno
je čim prej pristopiti k nabavi podvozja in nadgradnje. Velik problem so roki nabave in dvig cen.
Izpostavljeno je področje prvih posredovalcev, ki je v sistemu zaščite in reševanja zelo
pomembno. Podan je apel k iskanju kandidatov, ki se bodo usposobili za uporabo AED in za
temeljne postopke oživljanja, da bodo naprave, če do potrebe pride, dejansko služile namenu.
Varnost je najprej v domeni posameznika. Pričakovanja dela družbe, da vedno nekdo drug
skrbi za njegovo varnost, je pretirano. Posameznik mora obvladovati osnovne postopke
nudenja prve pomoči oziroma varovanja na splošno. Potrebno je v ta del usmerjati še več
energije. Aktivnosti za prve posredovalce so bile zaradi epidemije prekinjene. Postopke in
zavedanje o pomembnosti bo potrebno obnoviti.
Podano je pojasnilo, da je za starejše objekte pripravljen program oziroma portal POTROG,
narejen v sklopu Mestne občine Ljubljana in URSZR. Tudi občini Sevnica bo dana možnost za
ovrednotenje starejših objektov, ni pa bila sevniška občina med prvimi vključenimi za
sodelovanje. Ustrezni podatki in izkušnje ter merila in pogoji bodo vsekakor podani, vključeni
tudi v spremembo obravnavanega dokumenta. Dokument je živa stvar in se prilagaja glede na
situacije. Poplave na Sevnični so v načrtih zaščite in reševanja, zvrstilo se jih je že veliko,
nazadnje leta 2014. Glede tablet kalijevega jodida je tako, da je občina Sevnica izven 10kilometrskega pasu, zato niso splošno razdeljene, po načrtu razdelitve pa so na rezervi v
bolnišnici Trbovlje in bi jih v primeru potrebe razdelili po pripravljenem razdelilniku.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Sevnica za obdobje 2022–2025.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2022
Srečko Ocvirk, župan: Javno podjetje Komunala Sevnica je v zadnjem obdobju izredno
napredovalo, razširilo svojo delavnost, povečalo aktivnost in izboljšalo standarde izvajanja
javnih služb. Za takšno izvedbo je bistvena usmeritev občinskega sveta, ki je ustanovitelj
podjetja in mu s proračunom nalaga izvajanje številnih služb. Standardi javnih služb se
dvigujejo, podoben višji in odziven standard je pričakovan na vseh območjih občine. Napredek
je v okolju prinesel višja pričakovanja, ki pa jih je potrebno izpolniti. Dobro organizirana javna
služba je ključ do tega. Javne službe pa morajo biti učinkovite, racionalne, odgovorne, nuditi
vse potrebno. Poslovni načrt bo nudil primerno osnovo za delo podjetja.
Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica: Za leto 2022 so poleg obstoječih načrtovane nove
naloge: distribucija oziroma skrb za plinovodno omrežje ter vzdrževanje javnih poti (gre za
novih 360 kilometrov cest). Podpisana je pogodba med občino, komunalo in vsemi 11
krajevnimi skupnostmi. Gre za obsežno nalogo, ki so se je uspešno lotili. Glede poslovnega
načrta izpostavi, da je cilj ustvariti razvoj in kakovostno izvrševanje gospodarskih javnih služb.
Opravljajo jih 9 in tudi tržne dejavnosti, imajo 70 zaposlenih. Vodooskrba: investicije se
nadaljujejo s hidravličnimi izboljšavami. So zelo pomembne za razvoj in vodovodno oskrbo.
Cilj letošnjega leta je zmanjšanje vodnih izgub, zaradi ustreznih prihrankov in s tem

kompenzacije cen komunalne storitve ob visokih cenah energije. Z vodnimi izgubami se
različno spopadajo, opravljen je bil satelitski pregled vodovodnih sistemov. Vse javne službe
imajo svojo omrežnino, vse niso v celoti obračunane uporabnikov, 35 % najemnine krije
občinski proračun. Odvajanje odpadnih voda: vsa glavna kanalizacija (Sevnica, Boštanj,
Radna, Log) poteka ob jezu HE, ima tudi funkcijo varovanja pred poplavami, črpanje vode iz
levega na desni breg Save predstavlja visoke stroške električne energije. To so razlogi za
korekcijo cene. Stremijo k racionalizaciji poslovanja in v lanskem letu občutno zmanjšali
količino nastalega blata (namesto 500 je bilo 300 ton blata, strošek predelave in obdelave je s
tem nižji). Ravnanje z odpadki: zbirni center dobro sprejet, širi se mreža ekoloških otokov.
Letos je narejen nov urnik odvoza odpadkov, na spletu in na mobilnih telefonih bo mogoča
aplikacija, ki bo napovedovala odvoz odpadkov glede na tip odpadka. Opravljajo tudi javne
službe za vzdrževanje cest, javnih poti, razsvetljave in javnih površin. Programi se izvršujejo v
dobri komunikaciji s krajevnimi skupnostmi. Plinovod: v 2021 so prvo leto upravljali z 32
kilometri plinovodnega omrežja. So sistemski operater (vzdrževanje, obratovanje) in so hkrati
prevzeli tudi tržni del. So eno izmed desetih podjetij, ki prodajajo plin sevniškim občanom.
Ogromne podražitve cen plina so pripeljale do podražitev tudi na položnicah. Trudijo se
zagotoviti sprejemljivo ceno plina občanom. Cilj je zagotoviti prenos tržnega dela na druge
ponudnike, vzdrževanje pa ostaja na komunali. Opravljajo pogrebno in pokopališko dejavnost
(20 pokopališč, 16 mrliških vežic) in 24-urno dežurno službo od prvega stika s pokojnikom in
prevoz do hladilnih prostorov. Izpostavi aktualna projekta hidravličnih izboljšav in gradnje
kanalizacijskega sistema, katerih izvajalec je Komunala Sevnica, kot tržna projekta sta za
podjetje zelo pomembna. Aktivno delajo na projektu Varuj okolje – projektu širitve mreže
zbiralnikov odpadnega jedilnega olja, v načrtu je nabava novega vozila oziroma dizelskega
agregata. Na LAS Posavje je bil prijavljen projekt DigiVoda, gre za projekt z vsebino varovanja
okolja. Izpostavi novost – aplikacijo oziroma nov portal, kjer so vsi podatki o storitvah in
količinah, možno je tudi naročiti pošiljanje e-računov.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo:
Franc Pipan, Stanislava Žičkar, Tanja Novšak, Gregor Korene, Janez Kukec, Mitja
Udovč, župan.
Povzetek razprave:
Nadzorni svet je v celoti podprl predstavljen program, ki ob realizaciji nudi kakovost komunalnih
storitev na zadovoljivi ravni.
Pohvalno je, da Komunala Sevnica sledi dobi digitalizacije z aplikacijo za odpadke in s
portalom. V poslovnem načrtu je projekt Tujerodke, s katerim naj bi kupili vozilo za
odstranjevanje tujerodnih rastlin, kar je tudi zelo pohvalno.
Podano je mnenje, da je pripravljenost občanov, da uredijo robove javnih površin, vse manjša.
Danes jih mora v večini primerov urejati komunala, teh nalog je vse več.
Izpostavljena je problematika odpadkov oziroma
večstanovanjskih zgradbah, potrebno je najti rešitev.

primanjkovanja

zabojnikov

pri

Podan je odgovor, da se pobiranje že sedaj vrši pogosto, rešitev je v kombinaciji večjega
števila odvozov in večjega števila zabojnikov. S tedenskim odvozom bioloških odpadkov bodo
zaželi že v marcu.
Izpostavljena je potreba po širjenju količine bioloških zabojnikov. Plan je ambiciozno
pripravljen. Glede plinovoda je izpostavljeno vprašanje, kakšen je plan preusmeritve na druge
ponudnike.

Podan je odgovor, da so biološki glede na težo najtežji odpadki, in če se nahajajo med
mešanimi odpadki, povzročajo največ stroškov. Med rešitvami za izboljšanje stanja je
kompostiranje doma ali širitev mreže zabojnikov. Potrebno je aktivno pristopiti k temu. Glede
odjemalcev na plinovodnem omrežju ne gre za prodajo. Izbor dobaviteljev zemeljskega plina
je svobodna izbira vsakega posameznika. Gre za idejo pomoči iskanja najugodnejše rešitve
za občane.
Podano je vprašanje, ali je v načrtu nadaljnje odstranjevanje oziroma urejanje črnih odlagališč.
Podan je odgovor, da je bilo v preteklosti akcij čiščenja nekoliko več, v sklopu projekta
Remedisanus je bilo očiščenih več večjih odlagališč. Stroška se ne sme vključevati v odvoz
smeti, pristopajo na način, da to uredi ekipa Komunale Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za
leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica
za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje
komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki
Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica: Vsakoletna razprava o cenah izhaja iz določb
državne uredbe. Na področju plina se omrežnina in druge postavke oblikujejo na tri leta,
njihove cene pa določa agencija za okolje. Glede gospodarskih javnih služb pa se skozi
elaborate in metodologijo določajo cene storitev na osnovi aktivnosti preteklega obdobja,
obračunanega, potrjenega, pričakovanih novih stroškov in dejstev. Vodooskbra: omrežnina ni
več subvencionirana iz proračuna občine, sprememb ni, zaradi enormnih cen povečanja
električne energije pa se cena vode nekoliko podraži. Poskočili so tudi stroški zavarovanj
sistema. Pri odvajanju odpadnih vode je sprememba zelo majhna, črpališča so tista, ki
povzročajo strošek, omrežnina ostaja enaka. Ravnanje z odpadki: daljšajo se pobiralne poti,
sprememba zbiranja, obdelava bo nekoliko nižja, sprememba cene je sedem centov na osebo.
Primer občana, ki ima vse storitve, je razlika na položnici odslej 50 centov na osebo na mesec
z vključenim davkom.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval elaborate o
oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica za oskrbo s pitno vodo,
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in
ravnanje z odpadki. Elaborate predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev
javne službe v Občini Sevnica za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in
padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki ter
sprejel potrjene in zaračunane cene.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Potrditev elaborata o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe za leto 2022
Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica: Elaborat 24-urne dežurne službe je sestavljen na
osnovi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. 2019 je bila sredi leta prvič oblikovana
cena te storitve. Gre za ekipo dveh zaposlenih, ki morata biti v stalni 24-urni pripravljenosti 365
dni v letu, kar je poleg materiala in prevozov tudi največji strošek. V 2020 se cena ni
spremenila. Nova predlagana cena pa se zniža za 15 evrov in po novem znaša 240,99 evrov
na pokojnika.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval elaborat o
oblikovanju cene 24-urne dežurne službe za leto 2022, občinskemu svetu ga predlaga v
obravnavo in sprejem.
Župan odpre razpravo.
Izpostavljeno je, da gre za zelo občutljivo službo. Cene ne smejo odstopati od drugih okolij.
Nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil elaborat o oblikovanju cene izvajanja 24-urne
dežurne službe za leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2021
Uvodno obrazložitev poda župan: Listino kot priložnostno obeležitev posameznih dosežkov
skozi leto neposredno podeli župan in se podeljuje ob različnih priložnosti. V lanskem letu je
bilo glede na covid-situacijo podeljenih manj listin, hkrati pa je bilo priznanje službam varovanja
zdravja izrečeno v drugačnih priložnostih. Prejemniki listin so bili trije, ki vsak na svoj način
utrjujejo in krepijo ugled okolja oziroma občine.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o izdanih Listinah Občine
Sevnica v letu 2021.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2021
Uvodno obrazložitev poda župan: Občine so na podlagi zakona dolžne skrbeti za socialno
šibkejše. Ta sredstva se zagotavljajo iz proračuna, hkrati pa je pravica, da si občine del
stroškov pokrijejo z dedovanjem. Žal je potrebno velik del teh sredstev vsako leto odpisati.
Slovenija je socialna država in je prav in potrebno, da se za šibke poskrbi. Hkrati pa je prav,
da se ve, koliko denarja se namenja za to.
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave: Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja plačilo
storitve institucionalnega varstva, lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o oprostitvi plačila

prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki plačuje storitev.
Če premoženja nima, postopke vodi Center za socialno delo in je edini zavezanec za plačilo
občina. Občina Sevnica je v letu 2021 svojo terjatev prijavila v 12 zapuščinskih postopkih v
skupni višini 276 tisoč evrov, od katerih je bilo 6 zaključenih, v letu 2021 pa se je zaključilo tudi
5 postopkov iz prejšnjih let, v katerih je Občina Sevnica priglasila terjatve iz naslova plačevanja
domske oskrbe, gre za seznam v gradivu. V postopkih, ki so bili zaključeni v letu 2021, je bilo
skupaj prijavljenih terjatev 229 tisoč evrov, po sklepu o dedovanju pa je občina prejela 7911
evrov, za 11 tisoč so v teku še dogovori o obročnem odplačevanju, in nepremičnino v skupni
vrednosti 13 tisoč evrov.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Pohvalen je pristop občine. Se pa na tem področju lahko dogaja veliko špekulacij. Ob priglasitvi
je potrebno preveriti, kako je premoženje osebe odtujeno.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o prihodkih iz naslova omejitve
dedovanja v letu 2021.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

Ad 11
Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2022
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je
živa stvar, ki se spreminja, zakonodaja predvideva dopolnitve. V času nekaj mesecev je prišlo
do novih dejstev, ki so podrobno navedena v gradivu. Gre za dva sklopa načrta pridobivanj:
za odseke občinskih cest in javnih poti (usklajeno z lastniki in geodetskimi odmerami) ter nakup
nepremičnin za pridobitev zemljišč za infrastrukturne ureditve (načrt za nadaljnje dogovore), v
drugem delu pa gre za prodajo nepremičnin, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog
in je na podlagi interesa strank predvidena prodaja.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet
Ad 12
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave: Pod točko ena so parcele, nastale v okviru
odmer odsekov občinskih kategoriziranih cest po dejanskem poteku (zemljišča v zasebni rabi
in bodo predmet neposredne menjalne pogodbe), pod točko dve pa gre za parcele, nastale po

odmeri opuščenih tras javnega dobra (v naravi zemljišča v zasebni uporabi, ki ne služijo več
namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status javnega dobra in gredo lahko na trg).
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1006/8 in 1006/11, obe k.o. 1381 Boštanj
- parc. št. 1955/21 in 1961/3, obe k.o. 1396 Krsinji Vrh
- parc. št. 3874/4, k.o. 2662 Malkovec
- parc. št. 1465/3, 1472/3, 1472/5, 1472/6, 1472/8 in 1472/9, vse k.o. 1362 Okroglice
- parc. št. 1468/2, k.o. 1370 Podvrh
- parc. št. 1520/43, 1520/120, 926/27 in 926/38, vse k.o. 1379 Sevnica
- parc. št. 2312/6 in 2313/2, obe k.o. 1390 Vrh
- parc. št. 1680/8, 1680/9 in 1680/10, vse k.o. 1367 Zabukovje
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet
Ad 13
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Tržišče
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Na razpis, ki ga je razpisal Svet OŠ Tržišče, sta se prijavili dve kandidatki. Komisija je z obema
opravila razgovor, po premisleku je bila sprejeta odločitev, da se poda pozitivno mnenje o obeh
kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole Tržišče, in sicer: mag. Mateji Repovž Lisec,
profesorici razrednega pouka, z Malega Cirnika pri Šentjanžu, kateri daje prednost pri
imenovanju, in Olgi Vodopivec, profesorici razrednega pouka, z Malega Črnela.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal pozitivno mnenje o obeh kandidatkah za
ravnateljico Osnovne šole Tržišče, in sicer:
• mag. Mateji Repovž Lisec, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu
Mali Cirnik pri Šentjanžu 23a, 8297 Šentjanž, kateri daje prednost pri imenovanju,
in
• Olgi Vodopivec, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Malo Črnelo
11, 1295 Ivančna Gorica.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet
Ad 14
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo o odgovorih na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Razprave ni.
SKLEP:

Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov
občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
• Poda pobudo, naj Slovenske železnice poskrbijo za stalno dostopnost sanitarij na
Železniški postaji Sevnica.
• Meni, da se dostopnost nekaterih institucij v državi konstantno slabša, pri tem izpostavi
ukinjanje podružnic pošt in bank ter bankomatov. V sevniškem okolju je potrebno
poskrbeti za več nabiralnikov. Izpostavi problematiko zamud pri dostavi poštnih pošiljk,
saj niso dostavljene naslednji dan po oddaje.
• Izpostavi vprašanje, ali občina razmišlja o dodelitvi sredstev, ki bi najbolj ogroženim
pomagala k omilitvi posledic energetske revščine. Občina in Center za socialno delo
naj skupaj določita kategorije prebivalcev, upravičenih do tovrstne pomoči.
Rok Petančič:
• Poda vprašanje, kakšna je predvidena dinamika oziroma sosledje napovedanih večjih
investicij Direkcije za infrastrukturo v Sevnici, med njimi gradnje rondoja Šmarje,
obnove glavnega mostu v Sevnici in gradnje mostu na Logu.
• Glede nadaljnje izvedbe projekta Stadion Sevnica pričakuje vsebinsko predstavitev
stanja na seji občinskega sveta.
• Poda vprašanje, kakšen je načrtovani poslovni model upravljanja Lisce kot
rekreacijsko-turistične in gostinske točke, po vseh izvedenih občinskih investicijah v
osrednji objekt, Tončkov dom.
Marjan Ločičnik:
• Poda vprašanje, kakšno je stališče Občine Sevnica do predlogov sanacije Kolarjevega
grabna na Dolnjem Brezovem, glede na decembra 2021 opravljen sestanek z vsemi
deležniki.
• Občina Sevnica naj pred začetkom dogradnje OŠ Blanca skliče posvet s predstavitvijo
poteka gradnje, načina izvajanja pouka in delovanja zaposlenih v času izvajanja,
zagotavljanja varnega dostop do šole, pa tudi ureditve kanalizacije in čistilne naprave
Blanca.
• Na državni cesti med Sevnico in Blanco je stanje nivojskega prehoda pri Gostilni Kregl
slabo, o tem je potrebno obvestiti vzdrževalca.
Tanja Novšak:
• Strokovne službe naj pripravijo podatke, kakšna je v vrtcih sevniške občine čakalna
vrsta za vključevanje otrok, tudi v luči same dinamike sprejemanja
Gregor Korene:
• Strokovne službe naj pripravijo podatek glede stanja čakalne vrste za odmere zemljišč,
ki so v korist občine.
• Izpostavi vprašanje, kakšna je metodologija oddajanja nepremičnin v lasti Občine
Sevnica v najem. Poda mnenje, da so določeni objekti precenjeni (izpostavi primer
Clann Loka), zato poda pobudo za ustrezno poenotenje oziroma ovrednotenje cene
najema glede na vrednost in stanje nepremičnine.

•

Z vidika izboljšanja varnosti predlaga ureditev prehoda za pešce pred Trubarjevim
domom v Loki pri Zidanem Mostu.

Miran Grubenšek:
• Poda vprašanje, ali so za območje OPPN Drožanjska-zahod, glede na pomisleke o
vodnatosti območja, že znani rezultati raziskav.
• Poda vprašanje, kakšni so načrti oziroma aktivnosti v smeri nadomestitve odstranjenih
depandans na Lisci.
Brigita Karlovšek:
• Izpostavi vprašanje, kaj je novega v povezavi s pešpotjo Log–Radna.
• Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je potrebno posredovati pobudo za
preplastitev ceste na relaciji Radeče–Sevnica, ki zaradi udrtin mestoma postaja
nevarna.
Janez Šerjak:
• Na izhodni del iz smeri Cankarjeve ulice proti obrtni zbornici je potrebno postaviti
prometni znak oziroma ustrezno urediti signalizacijo, ki bo ustrezno nakazovala
prednostni sistem cest.
• Glede projekta rekonstrukcije Ceste na Dobravo poda predlog sestanka z lastniki, s
ciljem uskladitve projekta z dodatnimi predlogi lastnikov zemljišč.
Ad 16
Razno
Župan člane sveta seznani z obiskom Vlade Republike Slovenije v Posavju. Povabi jih na
prireditev ob kulturnem prazniku in jih seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu
marcu.
Seja je bila zaključena ob 18:08.

Zapisala:
Tanja Urek, dipl. nov. (un)
višja svetovalka splošne službe
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2022
Datum: 9. 2. 2022

PREGLED SKLEPOV
28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 2. 2. 2022
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 28. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
445. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 28. redne seje.
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 16).
Sklep je sprejet.
2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje občinskega sveta z dne
1.12.2021

446. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 27. redne seje občinskega sveta z dne
1.12.2021.
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 16).
Sklep je sprejet.
447. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 27. redne seje občinskega sveta z dne 1.12.2021.
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 17).
Sklep je sprejet.
3.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica 3 – druga obravnava

448. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
4.

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike – druga obravnava

449. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21)
Sklep je sprejet.
5.

Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica za obdobje
2022 - 2025

450. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
v Občini Sevnica za obdobje 2022 - 2025.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21)
Sklep je sprejet.

6.

Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2022

451. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto
2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21)
Sklep je sprejet.

7.

Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica za:
oskrbo s pitno vodo
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
čiščenje komunalne odpadne vode
ravnanje z odpadki

452. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne
službe v Občini Sevnica za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki ter sprejel potrjene in
zaračunane cene.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

8. Potrditev elaborata o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe za leto 2022
453. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil elaborat o oblikovanju cene in ceno izvajanja 24-urne
dežurne službe za leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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9. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2021
454. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v
letu 2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
10. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2021
455. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o prihodkih iz naslova omejitve
dedovanja v letu 2021.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

11. Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2022
456. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
12.

Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica

457. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1006/8 in 1006/11, obe k.o. 1381 Boštanj
- parc. št. 1955/21 in 1961/3, obe k.o. 1396 Krsinji Vrh
- parc. št. 3874/4, k.o. 2662 Malkovec
- parc. št. 1465/3, 1472/3, 1472/5, 1472/6, 1472/8 in 1472/9, vse k.o. 1362 Okroglice
- parc. št. 1468/2, k.o. 1370 Podvrh
- parc. št. 1520/43, 1520/120, 926/27 in 926/38, vse k.o. 1379 Sevnica
- parc. št. 2312/6 in 2313/2, obe k.o. 1390 Vrh
- parc. št. 1680/8, 1680/9 in 1680/10, vse k.o. 1367 Zabukovje
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
13. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Tržišče
458. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal pozitivno mnenje o obeh kandidatkah za ravnateljico
Osnovne šole Tržišče, in sicer:
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-

mag. Mateji Repovž Lisec, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Mali
Cirnik pri Šentjanžu 23a, 8297 Šentjanž, kateri daje prednost pri imenovanju, in
Olgi Vodopivec, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Malo Črnelo 11,
1295 Ivančna Gorica.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
14. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
459. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
• Poda pobudo, naj Slovenske železnice poskrbijo za stalno dostopnost sanitarij na
Železniški postaji Sevnica.
• Meni, da se dostopnost nekaterih institucij v državi konstantno slabša, pri tem izpostavi
ukinjanje podružnic pošt in bank ter bankomatov. V sevniškem okolju je potrebno
poskrbeti za več nabiralnikov. Izpostavi problematiko zamud pri dostavi poštnih pošiljk,
saj niso dostavljene naslednji dan po oddaji.
• Izpostavi vprašanje, ali občina razmišlja o dodelitvi sredstev, ki bi najbolj ogroženim
pomagala k omilitvi posledic energetske revščine. Občina in Center za socialno delo
naj skupaj določita kategorije prebivalcev, upravičenih do tovrstne pomoči.
Rok Petančič:
• Poda vprašanje, kakšna je predvidena dinamika oziroma sosledje napovedanih večjih
investicij Direkcije za infrastrukturo v Sevnici, med njimi gradnje rondoja Šmarje,
obnove glavnega mostu v Sevnici in gradnje mostu na Logu.
• Glede nadaljnje izvedbe projekta Stadion Sevnica pričakuje vsebinsko predstavitev
stanja na seji občinskega sveta.
• Poda vprašanje, kakšen je načrtovani poslovni model upravljanja Lisce kot
rekreacijsko-turistične in gostinske točke, po vseh izvedenih občinskih investicijah v
osrednji objekt, Tončkov dom.
Marjan Ločičnik:
• Poda vprašanje, kakšno je stališče Občine Sevnica do predlogov sanacije Kolarjevega
grabna na Dolnjem Brezovem, glede na decembra 2021 opravljen sestanek z vsemi
deležniki.
• Občina Sevnica naj pred začetkom dogradnje OŠ Blanca skliče posvet s predstavitvijo
poteka gradnje, načina izvajanja pouka in delovanja zaposlenih v času izvajanja,
zagotavljanja varnega dostopa do šole, pa tudi ureditve kanalizacije in čistilne naprave
Blanca.
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•

Na državni cesti med Sevnico in Blanco je stanje nivojskega prehoda pri Gostilni Kregl
slabo, o tem je potrebno obvestiti vzdrževalca.

Tanja Novšak:
• Strokovne službe naj pripravijo podatke, kakšna je v vrtcih sevniške občine čakalna
vrsta za vključevanje otrok, tudi v luči same dinamike sprejemanja.
Gregor Korene:
• Strokovne službe naj pripravijo podatek glede stanja čakalne vrste za odmere zemljišč,
ki so v korist občine.
• Izpostavi vprašanje, kakšna je metodologija oddajanja nepremičnin v lasti Občine
Sevnica v najem. Poda mnenje, da so določeni objekti precenjeni (izpostavi primer
Clann Loka), zato poda pobudo za ustrezno poenotenje oziroma ovrednotenje cene
najema glede na vrednost in stanje nepremičnine.
• Z vidika izboljšanja varnosti predlaga ureditev prehoda za pešce pred Trubarjevim
domom v Loki pri Zidanem Mostu.
Miran Grubenšek:
• Poda vprašanje, ali so za območje OPPN Drožanjska-zahod, glede na pomisleke o
vodnatosti območja, že znani rezultati raziskav.
• Poda vprašanje, kakšni so načrti oziroma aktivnosti v smeri nadomestitve odstranjenih
depandans na Lisci.
Brigita Karlovšek:
• Izpostavi vprašanje, kaj je novega v povezavi s pešpotjo Log–Radna.
• Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je potrebno posredovati pobudo za
preplastitev ceste na relaciji Radeče–Sevnica, ki zaradi udrtin mestoma postaja
nevarna.
Janez Šerjak:
• Na izhodni del iz smeri Cankarjeve ulice proti obrtni zbornici je potrebno postaviti
prometni znak oziroma ustrezno urediti signalizacijo, ki bo ustrezno nakazovala
prednostni sistem cest.
• Glede projekta rekonstrukcije Ceste na Dobravo poda predlog sestanka z lastniki, s
ciljem uskladitve projekta z dodatnimi predlogi lastnikov zemljišč.

16. Razno
Župan člane sveta seznani z obiskom Vlade Republike Slovenije v Posavju. Povabi jih na
prireditev ob kulturnem prazniku in jih seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu
marcu.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve
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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

3. t.d.r.

29. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
16. 3. 2022

ZADEVA:

Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata –
Skupnega prekrškovnega organa za leto 2021

Številka:

0611-0002/2022

Pripravljavca gradiva:
Splošna služba
MI - SPO
Poročevalec:
Martin Cerjak, vodja MI – SPO

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

29. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
16. 3. 2022

ZADEVA:

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti
Občine Sevnica za leto 2021

Številka:

0611-0002/2022

Pripravljavca gradiva:
Splošna služba
MI - SPO
Poročevalec:
Martin Cerjak, vodja MI – SPO

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

5. t.d.r.

29. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
16. 3. 2022

ZADEVA:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev
območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin,
tržnice in javnega parkirišča – skrajšani postopek

Številka:

3505-0007/2020

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
Demida Arhitektura d.o.o.
Odbor za okolje in prostor
Poročevalci:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Milena Lukić, Demida Arhitektura d.o.o.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor

PREDLOG
Na podlagi 15. in 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB,
17/17 in 44/18), je Občinski svet Občine Sevnica na ___ redni seji, dne _____ 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja
Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča SE131.pin
1.člen
(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice
in javnega parkirišča SE43.pin (Uradni list RS, št. 95/14, 15/15) (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za ureditev Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča
- (v nadaljevanju: SD OPPN) je izdelala družba Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1,
8290 Sevnica, pod št. 13/21.
2.člen
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) TEKSTUALNI DEL:
1. Opis prostorske ureditve;
2. Usmeritev načrtovane ureditve v prostor;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom;
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. Načrt parcelacije;
9. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
11. Grafične priloge;
12. Seznam prilog;
13. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
B) GRAFIČNI DEL:
1. Prikaz namenske rabe iz prostorskega akta
2. Območje SD OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
3. Geodetski načrt
4. Ureditvena situacija
5. Prikaz prometne, komunalne in energetske infrastrukture
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
7. Geodetsko zazidalna situacija s prerezom
8. Prerezi

M 1 : 5000
M 1 : 1000
M 1 : 750
M 1 : 500
M 1 : 500
M 1 : 500
M 1 : 500
M 1: 250

3. člen
(1) Predmet SD OPPN je del enote urejanja prostora SE131 površine cca 4.424,00m².
(2) SD OPPN se nanaša na zemljišče s parc. št. 493/4, 493/6, 493/7, 493/5, 1517/6,
ter del zemljišča s parc št. 493/20, 493/40, vse v k.o. 1379 – Sevnica.
4. člen
V 6. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Dopustna je naslednja vrsta objektov glede na namen oziroma po klasifikaciji vrst
objektov (CC-SI): 12420 Garažne stavbe, 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih
in kongresnih stavb), 12301 Trgovske stavbe, 12630 Stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12740 Druge stavbe, ki
niso uvrščene drugje, 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.«.
5. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Na območju SD OPPN je po standardni klasifikaciji dejavnosti dovoljena: G Trgovina,
O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, Q Zdravstvo in
socialno varstvo, S Druge dejavnosti.«.
6. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Na območju SD OPPN za arhitektonsko in krajinsko oblikovanje veljajo naslednja
določila:
Zdravstveni dom Sevnica - nadzidava:
- lega objekta: obstoječa,
- horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji oziroma se tlorisna zasnova
prilagaja tehnološkim potrebam Centra za krepitev zdravja,
- vertikalni gabarit: višina nadzidanega dela znaša: 4,20 m (od kote tlaka novih
prostorov) oziroma 3,90 m od obstoječe maske telovadnice, višina celotnega objekta: 7,59 m
od kote tal pritličja, oziroma 8,56 m z vsemi konstrukcijskimi elementi na strehi; dovoljene so
tolerance do ±10%,
- konstrukcija: jeklena konstrukcija in lahke montažne stene,
- streha: ravna, minimalnega naklona,
- kritina: PVC membranska kritina z naravno zaščito ali brez in pločevina,
- fasada: nadzidava se izvede v svetlih oziroma belih reflektivnih tonih,
- oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane.
Nadstrešnica Zdravstvenega doma Sevnica:
- lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
- horizontalni gabarit: po geodetsko zazidalni situaciji, tlorisna zasnova je lahko
pravokotne, kvadratne ali nepravilne oblike,
- vertikalni gabarit: enako kot obstoječe,
- konstrukcija: jeklena montažna konstrukcija,
- streha: ravna minimalnega naklona skrita za masko,
- kritina: PVC membranska kritina, s svetlobnimi kupolami, transparentna z naravnim ali
umetnim materialom.
Lekarna Sevnica:

Sklop A:
- lega objekta: obstoječa,
- horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance
±20%.
- vertikalni gabarit: višina nadzidanega dela znaša: 7,40 m (od kote tlaka novih
prostorov) oziroma 10,80 m od kote tlaka kleti do maske ravne strehe; dovoljene so tolerance
do ±10%,
- konstrukcija: klasična, obodne stene opečne z AB vezmi, medetažne plošče armirano
betonske, temelji pasovni armirano betonski,
- streha: ravna minimalnega naklona,
- kritina: PVC membranska kritina z naravno zaščito ali brez, pločevina,
- fasada: prilagojena fasadi obstoječega objekta,
- oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane.
Sklop B:
- lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
- horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance
±20%,
- vertikalni gabarit: do 3,00 m,
- konstrukcija: montažna jekleno konzolno vpeta nadstrešnica,
- streha: enokapnica naklona do 100 ali ravna minimalnega naklona,
- kritina: transparentna z naravnim ali umetnim materialom.
Sklop C:
- lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
- horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance
±20%,
- vertikalni gabarit: 7,40 m (od kote tlaka pritličja do maske ravne strehe; dovoljene so
tolerance do ±10%,
- konstrukcija: klasična, obodne stene opečne z AB vezmi, medetažne plošče armirano
betonske, temelji pasovni armirano betonski,
- streha: ravna minimalnega naklona,
- kritina: PVC membranska krotina z naravno zaščito ali brez, pločevina,
- fasada: prilagojena fasadi obstoječega objekta,
- oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane.«.
7.člen
26. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Varstvo pred požarom:
V primeru eventualnega požara je vir gašenja hidrantno omrežje. Pri gradnjah objektov
in pri urejanju prostora je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki
urejajo varstvo pred požarom, zato je treba zagotoviti:
– potrebne odmike od meje parcele in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve z
namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska vozila in
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Varstvo pred erozijo in plazovi:
Območje OPPN ni v erozijskem območju.
Kot ukrep varstva pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice, se v nadaljnjih fazah
projektiranja, skladno s tem odlokom, pridobi mnenje geologa in v skladu z njim prilagodi način
gradnje.
Za projektiranje manj zahtevnih in zahtevnih objektov se izdela geomehansko poročilo,
ki natančneje določa vrsto temeljenja ter način odvodnjavanja padavinskih voda iz območja
urejanja.
Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno
z geomehanskim poročilom.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po
terenu.
Obravnavana prostorska ureditev se nahaja v VIII. stopnji evropske makroseizmične
lestvice (EMS) potresne intenzitete s pospeškom tal 0,175 g. Pri načrtovanju nove zazidave in

z njo povezanih ureditev je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,175 v skladu za
Eurocodom 8.«.
8.člen
28. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Arhitektonske ovire:
Upoštevati je potrebno Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov.«.
9.člen
V 33. členu se dodat drugi odstavek, ki se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo določila za dozidavo lekarne, ki so navedena
v 7. členu OPPN.«
10.člen
SD OPPN je na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
11.člen
Nadzor nad izvajanjem SD OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
12.člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3505-0007/2020
Sevnica, dne:
Srečko Ocvirk l. r.
Župan Občine Sevnica
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GEODETSKO ZAZIDALNA SITUACIJA M1:500
Dne

vsebina:

GEODETSKI NAČRT

SD OPPN-13/2021- usklajen predlog

KATASTRSKA
OBČINA

Koordinatni sistem D96/TM
DKN
UREJENA MEJA

številka:
tel.:07 816 02 50, fax.:07 816 02 51, GSM:041 635 572, E-mail geotel.sevnica@siol.net

INŽENIRING NA PODROČJU
TELEKOMUNIKACIJ IN GEODEZIJE
C:\Moji dokumenti\geotel1.jpg

OBSTOJEČI OBJEKTI
NH

4
6.
18

65

6.
18

65
6.
18

9
6.
18

7
6.
18

90

6.
18
04

7.
18

5

30

68
6/86.6
37 1

90

6.
18

4

8
6.
18

7

7
6.
18

67

6.
18

9
6/
37

80

5.
18
1

88

72

8
5.
18

16
4/
50

9
/4

8
/4
26

15

4.
18

5.
18

1

4
4.
18

14
5.
18

6

6
4.
18

15

4.
18

6.
18

5
6.
18

25
6.
18

6.
18

40

81
6.
18

54

9

0

/7

7
6.

0
49

0

18

67

9

6.
18

6.
18

5
6.
18

6.
18

9

1
6.
18

6

1
6.
18

2

3
5.
18

15

5.
18

51

32
0/
15
37
4/
50

4.
18

64

1
6.
18

27

0
7.
18

7.
18

26

7.
18

3

6

3
5.

6.
18

53

6.
18

65
6.
18

4

3
6.
18

.1

18

0
6.
18

7

42
6.
18

48
6.
18

0
7.
18

0
7.
18

71

7

8

53

22

5.
18

6
18

6.
18

4
6.
18

6
6.
18

6.
18

9
6.
18

93
6.
18

14

7.
18

50
7.
18

/4

6

62
6.
18

7.
18

3
7.
18

4

2
7.
18

12

08

7.
18

9

51

6.
18

5
37

5/

5/

52
5.
18

7
5/
37

37

37

9

3

44
6.
18

0
7.
18

7.
18

3
7.
18

36

7.
18

3
7.
18

9
6.
18

64

5.
18

4/
50

/
26
26

D

52
6.
18

44

6.
18

9
4/

1
3/

50
15
15

2

15

/
30

D

50

50
2
3/
50
3
3/
50

7
/4

26
15
/
26
15

15
36
15

/6
36
15

METEORNA KANALIZACIJA
OPTIKA
15

ČE

A
TP SEVNIC
711
R
KOLODVO

Parcelne meje so informativne narave
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2,94

OBSTOJEČA FEKALNA KANALIZACIJA

DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.
Prešernova ulica 1, 8290 SEVNICA
tel: 07 81 84 059
PA

OBSTOJEČI SN
PODZEMNI VOD
nadstrešnica

DEMIDA
ARHITEKTURA
RKIRIŠČE

OBSTOJEČA EL. KANALIZACIJA
OBSTOJEČI NN KABEL
3,00
P+N
KP 184,93
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ZADEVA:

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti –
druga obravnava

Številka:

3505-0002/2020

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
MV Arhitektura, Maja Teraž s.p.
Odbor za okolje in prostor
Poročevalci:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Maja Teraž, MV Arhitektura
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor

USKLAJEN PREDLOG
Na podlagi 115. člena in 119.člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17)
ter na podlagi 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in
44/18), je Občinski svet Občine Sevnica na ..... redni seji, dne......... 2022 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za OPPN)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 01/16, 33/18, 70/19, 20/22 in 23/22; v nadaljnjem
besedilu: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski
cesti (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Z odlokom OPPN se spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski
cesti URN 34 (Uradni list RS, št. 48/87, 01/07; v nadaljnjem besedilu: URN 34).
2. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega:
- Besedilo
1. Opis prostorske ureditve;
2. Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
3. Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorske ureditve
4. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro;
5. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
6. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave;
7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom
pred požarom;
8. Načrt parcelacije;
9. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
10. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
11. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN;
12. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN
- Odlok
(3) Grafični del obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz OPN Sevnica - Namenska raba in ortofoto prikaz
2. Geodetski načrt s prikazom območja urejanja
500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
1000
4. Ureditvena situacija s prerezom
500
5. Situacija prometne ureditve
500
6. Prometna, komunalna in energetska infrastruktura

M 1 : 2000, 1 : 5000
M1:
M1:
M1:
M1:
M1:

500
7. Prikaz ureditev za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
500
varstvo pred požarom

M1:

3. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
4. Obrazložitev izvedbe novega/rekonstruiranega priključka in prometne ureditve na mejnem
območju
5. Strokovne podlage
6. Sklep o začetku priprave OPPN
7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
8. Smernice nosilcev urejanja prostora in mnenja nosilcev urejanja prostora o verjetnosti
pomembnejših vplivov na okolje
9. I. in II. mnenja nosilcev urejanja prostora
4.člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelalo podjetje MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p., Krulejeva ulica 11, 8290
Sevnica, pod številko projekta 2020-05.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(obseg in meja območja urejanja)
(1) Lokacija se nahaja na severozahodnem delu območja mesta Sevnica, v naselju Šmarje in je
del enote urejanja prostora EUP SE46.pin. V naravi jo predstavljajo nepozidane zelene površine
(travnik), na severnem delu je zaraščeno balinišče. Južno in jugovzhodno od nje poteka Planinska
cesta, kategorizirana kot regionalna cesta R2-424, odsek 1166 Boštanj - Planina in potok Sevnična.
Na severovzhodni strani meji na javno pot s št. 594921 – Planinska cesta-bloki, na zahodu se nahaja
večstanovanjski objekt z naslovom Planinska cesta 29.
(2) Območje OPPN obsega zemljišče s parcelno št. 72/1, k.o. 1380 - Šmarje, v površini 2164 m2.
(3) V obstoječem izvedbenem načrtu URN 34 je območje pobude označeno z gradbeno parcelo
št 6.
(4) Meja območja urejanja je razvidna iz grafičnega načrta št. 2 »Geodetski načrt s prikazom
območja urejanja«.
(5) Izven območja OPPN poteka izvedba priključitve območja na javno cestno in elektro
omrežje.
III. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
6.člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN v večji meri obkrožajo površine cest z urejenimi pešpoti, na zahodnem in
jugozahodnem robu meji na stanovanjske površine. Vzdolž južnega in jugovzhodnega roba poteka
državna regionalna cesta II. reda, R2-424/1166 Boštanj - Planina (v nadaljevanju regionalna cesta),
na severnem in severovzhodnem robu poteka javna pot št. 594921 (Planinska cesta - bloki; v
nadaljevanju javna pot). Na zahodnem in jugozahodnem robu so pozidane stanovanjske površine,
in sicer obstoječi večstanovanjski blok in individualna enostanovanjska pozidava. Severno in
severovzhodno od javne poti se nadaljujejo individualne enostanovanjske hiše.
(2) V času gradnje vplivno območje zajema zemljišča znotraj in zunaj območja prostorske

ureditve. Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so predvideni kot začasni posegi med
gradnjo, so dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in podobno.
(3) Območje urejanja se prometno navezuje z mejnim območjem ob bloku Planinska cesta 29 na
severnem in zahodnem delu. Preko obstoječega cestnega priključka, ki se severno od območja
urejanja navezuje na javno pot, je urejen dostop do parkirnih mest, ki bodo pripadala novogradnji in
obstoječemu večstanovanjskemu objektu. Dovozi in dostopi do sosednjih zemljišč oziroma objektov
se ohranjajo. Če bodo zaradi gradbenih del začasno prekinjeni, se uredijo ustrezni nadomestni
začasni dovozi in dostopi.
(4) Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja lokalnega infrastrukturnega omrežja,
zato je potrebno upoštevati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture ter
usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove. V času izvajanja gradnje se zagotovi
varen promet in nemoteno komunalnoenergetsko oskrbo objektov na območju OPPN in izven njega.
(5) Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi nekatere komunalne
vode zunaj območja OPPN na zemljiščih s parcelnimi številkami: 70/1, 71/4, 870/4, 1522/5, vse v
katastrski občini 1380 - Sevnica. Omenjene parcele so predvidene za izgradnjo novega NN 0,4 kV
kablovoda od transformacijske postaje TP Taborniški dom do predvidenega večstanovanjskega
objekta. Predviden NN kabel 0,4 kV se med obstoječo TP in predvidenim objektom položi v
obstoječo in predvideno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK).
(6) Novo gradnja z vsemi komunalnimi in zunanjimi ureditvami ne sme imeti škodljivega vpliva
na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov v bližini območja OPPN, morebitne poškodbe pa
mora investitor sanirati. Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven območja urejanja
se po končanju del čim prej povrnejo v prvotno stanje oziroma po potrebi sanirajo.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKE UREDITVE
7. člen
(vrste dejavnosti)
Območje OPPN je v osnovi namenjeno za stanovanjsko rabo. Dovoljene so nemoteče
spremljajoče dejavnosti, ki ne bodo prekomerno obremenjevale okolja in ne bodo povzročale
večjega tovornega ali osebnega prometa. Dopustne so sledeče terciarne dejavnosti: J Informacijske
in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z
nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti. Terciarna dejavnost ne sme presegati 50% BTP posameznega stanovanja.
8. člen
(vrste gradenj in objektov)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj oziroma drugih del:
- gradnja novih objektov;
- redna investicijska in vzdrževalna dela;
- rušitve in nadomestne gradnje;
- rekonstrukcije objektov;
- spremembe namembnosti.
(2) V obravnavanem območju je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št.
37/18 - v nadaljevanju Uredba) in Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov (v
nadaljevanju TSG) dovoljeno graditi naslednje stavbe, gradbene inženirske objekte in druge
gradbene posege:
- Stavbe:
1122 - Tri- in večstanovanjske stavbe;
12420 - Garažne stavbe (lope za parkiranje koles in pokrita parkirišča kot enostavni in nezahtevni
objekti);
12740 - Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (nadstrešnice kot pripadajoči objekti h glavnemu
objektu brez opredeljenega namena kot enostavni in nezahtevni objekti);
- Gradbeno inženirski objekti:
21112 - Regionalne ceste (površine za pešce in kolesarje v cestišču kot nezahtevni objekti ter

prometna signalizacija in oprema kot enostavni objekti);
21121 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (ceste, ulice in poti
kot manj zahtevni in nezahtevni objekti, pešpoti in kolesarske poti kot enostavni in nezahtevni
objekti);
22210 - Lokalni (distribucijski) plinovodi (kot nezahtevni objekti);
22221 - Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo (kot nezahtevni in manj
zahtevni objekti);
22231 - Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) - kot nezahtevni in manj zahtevni objekti;
22241 - Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi (kot nezahtevni objekti);
22242 - Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja (kot enostavni in nezahtevni objekti);
24122 - Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroško igrišče z igrali
kot enostaven in nezahteven objekt);
24205 - Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje in oporni zidovi kot
enostavni in nezahtevni objekti);
- Drugi gradbeni posegi:
31110 – Nasipi;
31120 - Izkopi in odkopi;
31130 - Utrjene površine (kot enostavni in nezahtevni objekti);
32110 - Ekološki otoki (kot enostaven objekt).
9. člen
(površina za gradnjo stavb)
Umestitev objekta je po geodetski zazidalni situaciji. Odstopanja so dovoljenja pod naslednjimi
pogoji: odmik fasadnega ovoja predvidenega objekta do obstoječega večstanovanjskega objekta na
parceli št. 72/5 in 72/6, k.o. 1380 - Šmarje, mora biti minimalno 8,50 m ter odmik najbolj
izpostavljenih delov novega objekta od ostalih sosednjih zemljišč je vsaj 4,00 m.
10. člen
(velikost in oblikovanje stavb)
- Tipologija zazidave: večstanovanjska stavba;
- Tlorisni gabarit: 23,70 m x 13,70 m - 2,54 m x 1,30 m (± 10%);
- Višinski gabarit:
- etažnost objekta do vključno P+4,
- višina do 15,30 m, pri tem je višina določena z višino najvišje točke strehe - atika, merjeno
od kote finalnega tlaka v nivoju pritličja. Dopustno višino objekta lahko presegajo dimnik,
dvigalo, zunanje enote toplotnih črpalk ter objekti ali naprava elektronske komunikacijske
infrastrukture.
- Kota pritličja: na višinski koti + 184,90 m n.v. (± 30 cm);
- Streha:
Dopustna je ravna streha (zelena streha ali streha z nasutjem proda) ali enokapnica v
minimalnem naklonu do 6º, ki bo skrita za atiko strehe;
- Oblikovanje objektov:
Poudarjen vhod na JV fasadi, stanovanja imajo kot zunanje bivalne površine lože, terase ali
balkone, fasada mora biti grajena iz kakovostnih in trajnih materialov ter oblikovno usklajeno na
celotnem objektu (v nežnih pastelnih barvah in neizstopajoče). Ograje balkonov, lož in teras naj
bodo po celotnem objektu enotno oblikovane.
11. člen
(zunanja ureditev)
(1) Pešpoti in skupne zunanje površine naj omogočajo dostop funkcionalno oviranim ljudem v
skladu s predpisi, dostopne površine bodo primerno utrjene. Severno in severozahodno od objekta
se umesti igrišče za otroke kot enostaven ali nezahteven objekt ter zabojniki za odpadke. Na ostalih
površinah se naj predvidi zelene parkovne in tlakovane površine, skupaj z urbano opremo.
Zasaditev avtohtonih vrst dreves se predvidi med novogradnjo in javnimi površinami na
severovzhodnem in vzhodnem delu območja urejanja.

(2) Povozne in parkirne površine so primerno utrjene, parkirne in manipulacijske površine se
prilagodijo novemu uvozu in umestitvi objekta. Parkirne površine naj bodo praviloma tlakovane ali
izvedene s travnimi ploščami, minimalno 5% parkirnih mest se predvidi za funkcionalno ovirane
osebe.
(3) Na severozahodnem delu OPPN, ki meji na obstoječe parkirne površine, se pri opciji A umesti
minimalno šest parkirnih mest, ki bodo namenjeni vozilom stanovalcem obstoječega bloka.
12. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Nezahtevne in enostavne objekte, določene v 8. členu odloka, je dovoljeno postaviti znotraj
območja OPPN. Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti skladna z veljavnimi predpisi
in uredbo. Dopustni so tudi nezahtevni objekti, ki so kot celota dani na trg kot proizvod.
(2) Dovoljena je postavitev ograje za ograditev zasebnih zunanjih bivalnih površin v pritličju
objekta do višine 1,80 m. Postavitev ograje višine do 2,00 m je dopustna okoli objektov, ki so
namenjeni za šport, rekreacijo in prosti čas.
(3) Strehe nadstrešnic so tipa ravna streha z minimalnim naklonom, ki je skrit za zaključnim
strešnim vencem ali atiko.
(4) Pri izbiri cestne in ostale urbane opreme za urejanje javnih površin se upošteva določbe
OPN.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
13. člen
(splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture)
(1) Pri posegih na območju OPPN in predvidenih posegih izven tega območja se upošteva
obstoječo in predvideno GJI z omejitvami v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi.
(2) Pred začetkom gradbenih del se pridobi podatke oziroma ugotovi natančen potek tras
obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvesti upravljavce zaradi zakoličbe, prestavitve ali
ustrezne zaščite obstoječih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v njihovi
bližini.
(3) Izvedbo različnih vrst objektov GJI se načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi, da je
potrebno posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s
projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.
(4) Trase novih ali rekonstruiranih infrastrukturnih vodov se v čim večji meri načrtujejo v skupnih
koridorjih in koridorjih javnih cest.
(5) Večstanovanjski objekt se priključuje na infrastrukturna omrežja po pogojih upravljavcev.
Objekt se lahko priključi na GJI, če je zgrajena in predana v uporabo pristojnim upravljavcem vsa
predvidena oprema, objekti in omrežja GJI, ki je potrebna za funkcioniranje objekta.
(6) Objekt se lahko priključi na GJI, če je zgrajena in predana v uporabo pristojnim
upravljavcem vsa predvidena oprema, objekti in omrežja GJI, ki je potrebna za funkcioniranje
objekta.
14. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Območje OPPN z dveh strani omejuje obstoječe javno cestno omrežje. Vzdolž južnega in
jugovzhodnega roba poteka državna regionalna cesta II. reda (R2-424, odsek 1166 Boštanj Planina), na severnem in severovzhodnem robu poteka občinska cesta, javna pot št. 594921
(Planinska bloki). Območje urejanja se z novim oziroma rekonstruiranim cestnim priključkom naveže
na obstoječe prometno omrežje, in sicer na obravnavano regionalno cesto. Mesto cestnega
priključka je na jugozahodnem delu OPPN, kjer je že poglobljen robnik, v km 1,304 na levi strani
regionalne ceste z višinskimi kotami cestišča med 184,41 m in 184,43 m n.v.
(2) Nov oziroma rekonstruiran cestni priključek za potrebe večstanovanjskega objekta se uredi
kot dvosmerna prometnica (2 x 2,75m) z enostranskim pločnikom širine vsaj 1,0 m. Zagotovi se

ustrezne radije priključka glede na merodajno vozilo (osebno vozilo), ki mora omogočati dovoz tudi
za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske službe.
(3) Vozne površine so predvidoma v asfaltni izvedbi, površine za mirujoči promet in površine za
pešce so lahko tudi v drugih ustrezno utrjenih izvedbah, kot so tlakovanje ali travne plošče. Zagotovi
se ustrezne prečne in vzdolžne naklone priključka ter uredi odvodnjavanje tako, da padavinske in
druge vode ne bodo pritekale na ceste ali na njih zastajale.
(4) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali dostope in uporabo tudi za
funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo. Vzorec zasaditve
površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in
priključevanja ter namestitve prometne signalizacije oziroma opreme.
(5) Znotraj OPPN je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest in zadostno površino za
manipulacijo vozil ter dostop v primeru intervencije. Za večstanovnjski objekt je potrebno zagotoviti
zadostno število parkirnih mest glede na število stanovanj. Pri tem se upošteva 2 PM/1 stanovanjsko
enoto, z izjemo za enoipolsobo stanovanje, kjer se upošteva 1 PM/1 stanovanjsko enoto.
(6) Ob državni regionalni cesti in občinski javni poti so urejene pešpoti, na katere se navežejo
nove pešpoti znotraj OPPN. Nove pešpoti naj bodo širine minimalno 1,0 m ter se naj varno
navezujejo na vse zunanje skupne površine večstanovanjskega objekta.
(7) Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se upošteva pogoje upravljalca cestnega
omrežja in veljavne standarde, tehnične in ostale predpise s področja gradenj, urejanja,
preglednosti, varnosti, stabilnosti in nosilnosti prometnega omrežja.
(8) Pri načrtovanju komunalnih vodov v območju in znotraj varovalnega pasu državne ceste ne
sme biti ovirana postavitev signalizacije in preglednost, trasa voda pa mora biti v podzemni izvedbi.
V območju državne ceste je predvidena ukinitev trase obstoječega elektrovoda (SN KB 20 kV), ki
se demontira in nadomesti z novim v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). Na obstoječe
jaške, locirane na pločniku ob regionalni cesti, se novogradnja priključuje na trase mešanega voda
kanalizacije, telekomunikacijskega voda in javno razsvetljavo. V sklopu izdelave projektne
dokumentacije za mnenja in pridobitev gradbenega dovoljenja investitor za projektirano rešitev trase
vodov GJI v cestnem svetu državne ceste mora investitor pridobiti stvarno pravico s strani
upravljalca državne ceste.
(9) Posege v varovalnem pasu državne ceste, ki znaša 15,0 m od roba cestnega sveta na vsako
stran, in občinske javne ceste s 5,0 m varovalnim pasom na vsako stran cestnega sveta, je potrebno
izvajati v skladu z Zakonom o javnih cestah. Zaradi načrtovanih posegov na tangiranem območju
ne sme biti negativnih vplivov na območju državne ceste in promet. Ne smejo biti ogroženi varnost
prometa ter stabilnost in nosilnost cestnega telesa državne ceste, ne sme biti moteno redno
vzdrževanje ceste, postavljanje prometne signalizacije in ne sme biti ovirana bodoča ureditev ceste.
(10) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo v varovalnem pasu državne regionalne ceste
oziroma občinske javne ceste ter za izvajanje del na območju regionalne oziroma občinske ceste je
potrebno vložiti projektno dokumentacijo v pregled in si pridobiti pozitivno mnenje od upravljalcev
posameznega cestnega omrežja (v območju regionalne ceste od Direkcije RS za infrastrukturo in v
območju javne poti od Občine Sevnica). V primeru izvedbe desetih parkirnih mest za novogradnjo
in obstoječ blok Planinska cesta 29 (varianta A), je potrebno izvesti preureditev obstoječega
cestnega priključka na javno pot št. 594921. Priključek se načrtuje v projektni dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), in sicer z upoštevanjem izdanih projektnih pogojev in
ostalih določil upravljalca javne poti (Občina Sevnica).
(11) Upravljavec državnih cest ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za
načrtovano območje, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo
posledica obratovanja ceste. Izvedba pasivnih protihrupnih ukrepov je obveznost investitorja OPPN,
z dogovorom in soglasjem upravljalca državne ceste se lahko na stroške investitorja izvedejo tudi
aktivni ukrepi, kot so protihrupne ograje, omejitve hitrosti na cesti, preplastitev asfalta z manj hrupno
obrabno plastjo vozišča ipd. Pasivna zaščita se naj zagotovi z ukrepi za zvočno zaščito na stavbah,
kot so vgradnja protihrupnega stavbnega pohištva in kakovostna zvočna izolacija ovoja stavbe.
Ustrezne rešitve morajo zagotavljati ustrezno protihrupno zaščito na podlagi predvidene
obremenitve državne ceste v predpisani 20 - letni planski dobi in se utemeljijo v projektni
dokumentaciji.
15. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na obravnavanem območju je možna priključitev večstanovanjskega objekta na javno

vodovodno omrežje, pod pogoji upravljavca vodovoda (Komunala d.o.o. Sevnica). Obstoječa trasa
vodovodnega omrežja z dvema jaškoma poteka vzdolž jugozahodnega do vzhodnega dela
območja.
(2) Za oskrbo s požarno in pitno vodo se v soglasju z upravljavcem po potrebi predvidi dograditev
obstoječega vodovodnega omrežja za potrebe nadaljnje gradnje. Priključitev objekta na javno
omrežje vodovoda se uskladi z upravljavcem vodovoda. Prioritetno se objekt priključi na obstoječ
jašek vodovodnega omrežja, ki je lociran na vzhodnem robu prostorske ureditve.
(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva predpise o oskrbi s pitno vodo ter tehnične
predpise o javnem vodovodu. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba obstoječe komunalne
infrastrukture, ki se jo po potrebi ustrezno zaščiti oziroma prestavi v soglasju z upravljavcem.
16. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje je izvedeno kot mešan sistem kanalizacije v vodotesni
izvedbi, ki poteka v cestnem svetu regionalne ceste, natančneje na območju obstoječega pločnika
med regionalno cesto in območjem OPPN. Priključevanje meteorne in fekalne kanalizacije od
predvidenega večstanovanjskega objekta na obstoječ mešan sistem kanalizacije se izvede pod
pogoji upravljalca javne službe (Komunala d.o.o. Sevnica).
(2) Odvod odpadnih fekalnih vod iz območja urejanja z večstanovanjskim objektom se naveže
na obstoječ sistem mešanega javnega kanalizacijskega omrežja.
(3) Padavinske vode se iz obravnavanega območja odvajajo preko elementov meteorne
kanalizacije (peskolovi, interne meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v obstoječ
sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne vode iz vodotesno utrjenih manipulativnih
površin se odvajajo preko rešetk ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in sistema odvodih
meteornih cevi do obstoječega sistema mešane javne kanalizacije.
(4) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise in standarde o
javni kanalizaciji ter predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne
padavinske vode v vode in javno kanalizacijo.
17. člen
(električno omrežje)
(1) Obstoječe elektroenergetsko omrežje se zaradi novogradnje večstanovanjskega objekta
dogradi, skladno s potrebami novega večstanovanjskega objekta ter ob upoštevanju pogojev
upravljavca omrežja. Predvidena je gradnja novega NN izvoda iz transformatorske postaje TP
Taborniški dom do novega objekta.
(2) Vzhodno in severovzhodno od območja OPPN poteka obstoječ SN KB 20 kV TP Šmarje 4 –
TP Taborniški dom. S predvideno gradnjo objekta se ne posega v varovalni pas obstoječih SN
kablovodov, gradnja parkirnih mest se nahaja na območju trase NN KB 0,4 kV in SN KB 20 kV. V
ta namen se oba NN kablovoda na območju OPPN mehansko zaščitita.
(3) Po projektu IDP »Ureditev električnih vodov na območju OPPN Sončni Gaj, EUP SE128 in
EUP SE46, št. 201/21, feb. 2021, je predvideno da se obstoječ KB 20 kV TP Šmarje 4 – TP
Taborniški dom, ki poteka ob vzhodnem območju OPPN, nadomesti z novim "KB 20 kV TP Šmarje
4 – TP Taborniški dom" v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). V tem primeru se nov SN
KB 20 kV ne smatra kot omejitveni faktor predvidene gradnje večstanovanjskega objekta na
območju OPPN. V kolikor do zamenjave omenjenega kablovoda ne pride v času novogradnje
večstanovanjskega objekta, je potrebno obstoječ SN KB 20 kV na delu križanja (zelenica in
parkirišče na vzhodni strani območja) ustrezno mehansko zaščititi, oziroma z investitorji Sončnega
gaja in upravljalcem el. vodov skleniti dogovor o financiranju prestavitve oz. zamenjave obstoječega
z novim kablovodom 20 kV.
(4) Predviden nadomestni SN kabel se po celotni trasi uvleče v obstoječo EKK, ki poteka med
obema transformatorskima postajama TP Taborniški dom in TP Šmarje 4. Za potrebe novega
večstanovanjskega objekta se v obstoječo EKK predvidi nov NN KB 0,4 kV, ki poteka ob trasi
omenjenega SN kablovoda. Izvod se izvede s kablom tipa NAY2Y-J 4 x 150 mm2. Nova EKK se
izvede od obstoječega jaška EKJ2 do novega objekta, in sicer s cevmi ter jaški standardnih dimenzij.
Na vseh povoznih površinah se EKK dodatno mehansko zaščiti z obbetoniranimi cevmi skladno s
tehničnimi predpisi, normativi in standardi. Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se
naj upoštevajo veljavni varnostni in tehnični predpisi in omejitve v varovalnih pasovih

elektroenergetskih omrežij.
(5) Pri nadaljnjem načrtovanju je za priključitev objekta na električno distribucijsko omrežje
potrebno izdelati projektno dokumentacijo DNZO (DGD) in PZI za izgradnjo NN el. en. podzemnega
primarnega voda za priključitev novega objekta na distribucijsko omrežje ter za ustrezno ureditev
obstoječih SN in NN podzemnih vodov na tem območju in si zanj pridobiti gradbeno dovoljenje. Pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja za večstanovanjski objekt mora investitor pridobiti soglasje za
priključitev in mnenje k projektni dokumentaciji DGD od upravljavca elektro omrežja za priključek na
elektro omrežje.
18. člen
(razsvetljava javnih površin)
(1) Obstoječe omrežje razsvetljave javnih površin se zaradi predvidene novogradnje in zunanjih
ureditev s prometnimi površinami ustrezno dogradi z novo razsvetljavo s svetilkami.
(2) Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk se določi skladno z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(3) Predvidena celotna električna moč svetilk ne bo presegla 10kW, zato upravljavcu razsvetljave
ni potrebno izdelati načrta razsvetljave in ga poslati Ministrstvu za okolje in prostor, Sektor za okolje
in podnebne spremembe.
19. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Območje prostorske ureditve ne posega v traso obstoječega plinovoda v upravljanju
javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Nov večstanovanjski objekt se lahko priključi na
plinovodno omrežje, možno pa je tudi ogrevanje objekta z alternativnimi viri energije.
(2) Za ogrevanje večstanovanjskega objekta se lahko predvidi izgradnja plinovodnega
priključka na obstoječo traso plinovoda tipa PE 100 SDR 11. Mesto priključitve na plinovodno
omrežje je na severni fasadi sosednjega večstanovanjskega objekta, ki je lociran na parceli št.
72/5 in 72/6, obe k.o. Šmarje.
(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za nov objekt si mora investitor pridobiti projektne
pogoje in mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca plinovodnega omrežja za priključek na
plinovodno omrežje. Pri projektiranju in izvajanju del je potrebno upoštevati tehnične predpise za
delo na plinovodih.
20. člen
(raba energije)
(1) Ogrevanje večstanovanjskega objekta je možno na plin ali z izkoriščanjem obnovljivih virov
energije. (geotermalne, vetrne, solarne energije in sistemi ogrevanja na biomaso).
(2) Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu z Zakonom o učinkoviti rabi energije
in Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena naj bo tudi raba obnovljivih virov
energije za delovanje sistemov v stavbi, kot so ogrevanje, prezračevanje, hlajenje in zagotavljanje
tople vode.
21. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Za potrebe oskrbe območja urejanja se dogradi obstoječe omrežje elektronskih komunikacij,
na mestih tangenc pa zagotovi ustrezno zaščito oziroma prestavitev v novo kabelsko kanalizacijo.
Točke priključitve oziroma navezav na javno omrežje elektronskih komunikacij določi upravljavec
javnega komunikacijskega omrežja, praviloma na najbližje obstoječe jaške posameznega
telekomunikacijskega omrežja.
(2) KKS vod: Na lokaciji predvidenega objekta poteka obstoječ podzemni KKS vod, ki je v
upravljanju KKS Sevnica. Predvidena je prestavitev dela trase na območju gradnje objekta, točen
potek trase se uskladi z upravljalcem omrežja. Nov del trase KKS omrežja se gradi iz cevne
kabelske kanalizacije ustreznih kapacitet in v zaščitni PVC cevi. Priključek od trase do fasade
objekta, kjer bo priključna omarica, se predvidoma izvede v zaščitni cevi PVC Ø50 mm.
(3) TK vod: Ob južnem in vzhodnem delu območja urejanja, znotraj območja pločnika ob

regionalni cesti, poteka telekomunikacijsko omrežje, katerega upravljalec je Telekom Slovenije d.d..
Mesto predvidene priključitve na obstoječe TK omrežje se predvidi ob južnem vogalu območja
OPPN, kjer se na parceli št. 870/4 k.o. Šmarje nahaja TK kabelski jašek (KJ23). Nov priključek bo
praviloma potekal od jaška KJ23 do fasade objekta, kjer se predvidi vgradna TK omarica. Za traso
novega telekomunikacijskega voda se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm
ali 125 mm do pomožnega kabelskega jaška pod TK omarico na objektu.
(4) TK OŠO vod (optika): Ob severnem in vzhodnem robu območja ureditve poteka obstoječ
telekomunikacijski optični podzemni vod (TK OŠO), ki je v upravljanju GVO d.o.o.. Gradnja novega
objekta je izven varovalnega pasu optike. Točka predvidene priključitve na obstoječe širokopasovno
optično omrežje je na območju OPPN, predvidoma severno od objekta, kjer se umesti tudi nov
kabelski jašek optičnega omrežja BC Ø 100 cm. Priključek do jaška bo predvidoma iz PEHD cevi
2x Ø50 mm od točke priključitve do novega kabelskega jaška, od tu pa se do objekta predvidi
mikrocev, v katero se bodo nato upihnili optični kabli.
(5) Omrežje in predvideni priključki komunikacijske infrastrukture (TK, TK OŠO in KKS omrežje)
se gradi iz cevne kabelske kanalizacije ustreznih kapacitet. Pri potekih tras na območju povoznih
in tlakovanih površin se cevi dodatno zaščiti s PVC zaščitnimi cevmi. Pri križanju z ostalimi
obstoječimi in novimi infrastrukturnimi vodi se zagotovi ustrezen kot križanja ter upošteva
najmanjši odmik v horizontalni in vertikalni smeri.
22. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Na območju OPPN se zagotovi zbirno mesto za odpadke, kjer se znotraj urejenega in po
potrebi ograjenega prostora postavijo zabojniki ter odjemno mesto, ki je namenjeno prevzemu
odpadkov s strani izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine
Sevnica. Odjemna mesta morajo povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje odpadkov, tudi za
ločeno zbiranje (ekološki otok), hkrati pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz odpadkov
na komunalno deponijo. Pri tem je odjemno mesto lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Stojna površina za zabojnike se uredi (npr. asfaltira ali
tlakuje) ter praviloma ogradi z enostavno oblikovano ograjo, po potrebi pa nadkrije z nadstreškom.
(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode,
katerih tip, barvo, prostornino in število določi izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki. Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z veljavnim občinskim
odlokom o ravnanju z odpadki.
(3) Pri projektiranju, med gradnjo in v času obratovanja objekta se upošteva veljavne predpise s
področja ravnanja z odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
23. člen
Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v
register nepremične kulturne dediščine. Prav tako obravnavano območje leži izven registriranih
arheoloških ostalin. Kljub temu pa ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v
skladu z določbami arheološke stroke.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE
NARAVE
24. člen
(splošni pogoji)
Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objekta in izvajanju dejavnosti na
območju urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene
dovoljene mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevajo naj se veljavni predpisi s področja varstva

okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, v času gradnje in obratovanju objekta emisije hrupa ne smejo presegati
dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene za posamezne površine podrobnejše namenske rabe
prostora v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Glede na namensko rabo prostora se obravnavano območje skladno s 4. členom Uredbe
uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom se ne sme preseči
mejnih vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za II. stopnjo varstva pred hrupom.
(3) Na mestih, kjer se gradbišče približa obstoječim stavbam, se izvajanje hrupnih operacij, kot
so lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti, omeji na najmanjšo možno mero. V primeru
ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.
(4) Pri gradnji večstanovanjske stavbe se uporabijo ustrezni zvočno izolativni materiali za
zmanjšanje eventualnih hrupnih vplivov na bivalne prostore. Inštalacijske oziroma strojne naprave
(npr. za hlajenje, ogrevanje, prezračevanje), ki povzročajo hrup, se namesti tako, da so vplivi na
bivalno okolje čim manj moteči in se ne povzroča dodatnih obremenitev s hrupom.
26. člen
(varstvo zraka)
(1) Nov poseg v okolje (novogradnja objekta in naprave za ogrevanje) ne sme povzročiti
povečanja onesnaženosti zraka. Obremenitev zunanjega zraka mora slediti standardom kakovosti
zunanjega zraka in ne sme presegati mejnih vrednosti glede kakovosti zunanjega zraka, navedenih
v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka in Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav.
(2) Pri načrtovanju ogrevanja večstanovanjske stavbe imajo prednost energetski viri, ki so že v
obstoječem okolju in na katere se je možno priključiti (zemeljski plin) oziroma alternativni sistemi za
oskrbo stavb z energijo (decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja
toplote, soproizvodnja hladu in električne energije, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje,
toplotne črpalke).
(3) V času gradnje mora izvajalec gradbenih del zagotoviti ukrepe za varstvo zraka. Zavezanec
za izvajanje ukrepov v času gradnje mora zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo
presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku.
27. člen
(varstvo voda)
(1) Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpadnih padavinskih voda se na območju
urejanja ustrezno uredi, in sicer v ločenem in vodotesno grajenem sistemu. Pri projektiranju in
izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise in standarde o javni kanalizaciji ter
predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavinske vode v vode
in javno kanalizacijo.
(2) Odpadne komunalne vode se vodijo v obstoječ sistem mešane kanalizacije, ki poteka v
cestnem svetu regionalne ceste.
(3) Padavinske vode se iz obravnavanega območja odvajajo preko elementov meteorne
kanalizacije (peskolovi, interne meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v obstoječ
sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne vode iz utrjenih prometnih površin se
odvajajo preko rešetk ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in sistema odvodih meteornih cevi
do obstoječega sistema mešane javne kanalizacije. Čiste padavinske vode s streh se lahko pred
iztokom v kanalizacijski sistem zbere in uporabi za sanitarno vodo, za zalivanje ipd.. Za
odvodnjavanje padavinskih voda iz prometnih površin se lahko zgradi drenažni sistem z navezavo
na mešan sistem javnega kanalizacijskega omrežja.
(4) Območje urejanja ne leži znotraj varovanih območij s področja voda (vodovarstveno, erozijsko
ali poplavno območje). Za vse posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim
ali stanje voda, se v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobi mnenje k projektni
dokumentaciji DGD, ki ga izda Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja spodnje Save.
28. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Pri načrtovanju, postavitvi in obratovanju objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega
sevanja, se ne sme povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer se upošteva predpise, ki se
nanašajo na elektromagnetno sevanje.
29. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Osvetljenost območja urejanja se načrtuje skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.
(2) Osvetlitev objekta, parkirnih in drugih zunanjih površin ne sme negativno vplivati na
udeležence v cestnem prometu. Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk bodo enotnega
izgleda, pri razporeditvi svetilk in določanju jakosti osvetlitve se upošteva Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
30. člen
(osonočenje fasad in odprtih površin)
(1) Oblikovanje predvidene stavba ter organizacija notranjih prostorov se načrtuje na način, da
je v največji možni meri zagotovljena dobra osončenost oziroma naravna osvetlitev prostorov. Pri
določitvi minimalno potrebnega časa osončenja bivalnih prostorov se uporabi nacionalni normativ
najmanjše dopustne insolacije bivalnega prostora, in sicer: 1 ura ob zimskem solsticiju, 3 ure ob
ekvinokcijih in 5 ur ob letnem (za kompenzacijo napake zaradi neravnega horizonta zadošča, da se
računsko upošteva kot 10° nad horizontom za začetek in konec sončnega obsevanja).
31. člen
(varstvo plodne zemlje in tal)
(1) Zemeljska in gradbena dela naj se izvajajo gospodarno, in sicer tako, da bodo čim manj
prizadete okoliške obstoječe površine, da se omeji obseg poškodb tal na minimalno možno mero,
ter da se prepreči onesnaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi oziroma
njihovo izlitje na prosto ali v zemljo.
(2) Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma sanaciji gradbišča ali se jo
odpelje na ustrezno deponijo.
32. člen
(ohranjanje narave)
Območje urejanja se ne nahaja znotraj varovanih območjih s področja narave (ožja in širša
zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja, območje Natura 2000), ki
jih določa Zakon o ohranjanju narave.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
33. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Na območju urejanja zaklonišč osnovne zaščite za zaščito prebivalstva, materialnih in drugih
dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč glede na določbe Uredbe o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč ni potrebno graditi.
(2) Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami se upošteva Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter ostale predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, potresi,
poplavami, plazovi, vremenskimi pojavi in ekološkimi nesrečami.
(3) Območje urejanja se ne uvršča med poplavna, plazljiva, erozijska območja ali območje
opredeljeno kot ogroženo z visoko podtalnico.
(4) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, se predvidi tehnične

rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
(5) Potrebna je izdelava geološko – geomehanskega poročila v fazi projektiranja, po potrebi se
izdela dodatne geološke in hidrološke raziskave glede morebitne erozivnosti, plazovitosti ali
poplavnosti ter na podlagi tega predvidi ustrezne tehnične rešitve novo gradnje.
34. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Za zagotavljanje požarne varnosti se upošteva veljavne tehnične smernice, pravilnike in
ostale predpise s področja požarne varnosti. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani
tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki
je določeno za posamezno skupino objektov.
(2) Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov mora ustrezati požarnovarstvenim
predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Če se med
novimi in obstoječimi objekti ne morejo zagotoviti ustrezni odmiki se predvidi protipožarna zaščita s
protipožarnimi zidovi ali uporaba požarno – varnih materialov. Za omejitev širjenja požara po objektu
morajo biti vgrajeni ustrezni gradbeni materiali.
(3) Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, živali in premoženja oziroma
zadostno število evakuacijskih poti in izhodov na varno. Na območju urejanja se zagotovi ustrezne
prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru požara ter hidrantno omrežje, ki se
uredi skupaj z vodovodnim omrežjem in mora zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje
požara.
35. člen
(varstvo pred potresom)
(1) Načrtovan objekt in ureditve se na podlagi karte Potresna nevarnost Slovenije – projektni
pospešek tal uvršča v VIII stopnjo evropske makroseizmične lestvice (EMS) s pospeškom tal 0,150
- 0,175 g, kar se upošteva v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju potresnoodpornih konstrukcij objekta se upoštevajo
določbe slovenskega standarda Evrokod 8 (SIST EN 1998), Pravilnika o mehanski odpornosti in
stabilnosti objektov in podatki iz geološko – geomehanskega poročila, ki se izdela v fazi projektne
dokumentacije.
IX. NAČRT PARCELACIJE
36. člen
(parcelacija)
Parcelacija oziroma določitev gradbene parcele v OPPN obsega le eno parcelo, ki se zaradi
načrtovane ureditve ne spreminja.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
37. člen
Gradnja objekta in potrebne komunalne infrastrukture se lahko izvaja sočasno. Predvidena
gospodarska javna infrastruktura, potrebna za funkcioniranje objekta, mora biti zgrajena ter
predana v last in upravljanje Občine Sevnica oziroma pristojnim upravljavcem pred priključitvijo
večstanovanjske stavbe oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN
TEHNIČNIH REŠITEV
38. člen
(odstopanja)

(1) Znotraj območja urejanja so dopustna naslednja odstopanja:
- lega objekta: načrtovan objekt se lahko gradi z večjim odmikom od obstoječega bloka, kot je
določeno v grafičnih podlogah, vendar se ob tem upoštevajo varovalni pasovi predvidene
komunalne ureditve območja urejanja;
- tlorisni gabarit: zaradi omejitev pri umestitvi objekta v okolico z obstoječim blokom se predvidi
odstopanje tlorisnih dimenzij, določenih s tem OPPN, za ± 10 %;
- kota tal pritličja: objekti se prilagajajo koti zunanjih ureditev (pohodne, prometne, zelene
površine), kote manipulativnih površin se prilagajajo vozišču regionalne ceste. Kota pritličja je
predvidena na relativni višinski koti + 184,90 m n.v. in je podana z odstopanjem ± 30 cm,
natančno se določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- izboljšanje funkcionalnih površin območja ali ugotovljene naravne omejitve:
- odstopanja od določitve dovozov na gradbeno parcelo;
- zasnova parkirnih mest na severnem robu območja OPPN, ki meji na obstoječe parkirne
površine ob bloku Planinska št. 29;
- gradnja gospodarske javne infrastrukture: odstopanje od pogojev za gradnjo GJI, določenih v
tem OPPN, je mogoče v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo
pojavijo utemeljeni razlogi glede lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene,
geološko-geomehanske, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih utemeljenih
razlogov.
(2) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in veljavnimi predpisi. Z njimi morajo
soglašati in biti seznanjeni pristojni upravljavci in nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje
spadajo odstopanja.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
39. člen
(dodatne obveznosti)
(1) O pogojih financiranja novih oziroma rekonstruiranih priključkov se investitor in posamezni
upravljavci dogovorijo v medsebojnih pogodbah.
(2) Investitor oziroma izvajalec del mora v času gradnje pristojnim službam s področja GJI in
grajenega javnega dobra omogočiti spremljanje stanja na terenu in opravljanje strokovnega nadzora
v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del. Pred pričetkom gradnje je potrebno pravočasno
obvestiti pristojne oziroma tangirane upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne
infrastrukture.
(3) Pri izvedbi novih ali rekonstrukciji infrastrukturnih vodov ali naprav se zagotovi ustrezno
zaščito objektov in infrastrukturnih vodov ter naprav med gradnjo. V primeru poškodb vodov ali
naprav med gradnjo pa se le-ta obnovi oziroma sanira.
(4) Ob morebitnem oviranju prometa se za delne zapore pridobi dovoljenje upravljavcev cest
oziroma pristojne službe.
40. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se praviloma uredi na območju urejanja. Pri organizaciji gradbišča se upošteva
določila tega OPPN, veljavni predpisi s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in pri izvajanju
gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske (varnostne)
ukrepe na gradbišču.
(2) V času gradnje se gradbišče zavaruje na način, da bo preprečeno onesnaževanje voda,
plazljivost terena, izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo. Po končani gradnji se odstrani vse
v času gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter vse ostanke začasnih deponij.
(3) Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materiala se v največji možni meri izvajata po
obstoječem prometnem omrežju. Pri posegih na obstoječe prometno omrežje se mora zagotoviri
varen in neoviran promet.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
OPPN

41. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
(1) Na območju predvidenega ureditve, ki je del prostorske enote EUP SE46. pin, je v veljavi
Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Ur. list SRS št. 48/87 in Ur. list RS,
št. 1/07). Z izdelavo predvidenega OPPN se za navedeno območje razveljavi in nadomesti določbe
veljavnega prostorskega akta URN 34 oziroma se navedeno območje ureja v skladu s tem OPPN.
(2) Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
(3) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev ga lahko
Občina Sevnica razveljavi. Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določbe veljavnega OPN.
XIV. KONČNE DOLOČBE
42. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena
uradna oseba za posamezna področja.
43. člen
(hramba OPPN)
OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Upravne enote Sevnica in na sedežu
Občine Sevnica. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.
44. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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I. TEKSTUALNI DEL
BESEDILO
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
1.1 Obseg in meja območja urejanja
Lokacija se nahaja na severozahodnem delu območja mesta Sevnica, v naselju Šmarje in je
del enote urejanja prostora EUP SE46.pin. V naravi jo predstavljajo nepozidane zelene
površine (travnik), na severnem delu je zaraščeno balinišče. Obravnavano območje spada pod
območje stavbnih zemljišč, s podrobno namensko rabo SS - stanovanjske površine.
Območje OPPN obsega zemljišče s parcelno št. 72/1, k.o. 1380-Šmarje, v površini 2164 m2.
Južno in jugovzhodno od nje poteka Planinska cesta, kategorizirana kot regionalna cesta
II.reda R2-424, odsek 1166 Boštanj - Planina (v nadaljevanju: regionalna cesta R2-424) in
potok Sevnična. Na severovzhodni strani meji na javno pot s št. 594921 (Planinska cestabloki, v nadaljevanju: JP 594921), ki se proti zahodu nadaljuje v javne parkirne površine z
večstanovanjskim objektom z naslovom Planinska cesta 29.
V obstoječem izvedbenem načrtu, imenovanem Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob
Planinski cesti URN 34 (Uradni list RS, št. 48/87, 01/07) - v nadaljevanju: URN 34)) je območje
OPPN označeno z gradbeno parcelo št. 6.
Meja območja urejanja je razvidna iz grafičnega načrta št. 2 »Geodetski načrt s prikazom
območja urejanja«. Na južni in jugovzhodni strani meji na regionalno cesto R2-424, odsek
1166 Boštanj - Planina, nato proti vzhodnem in severovzhodnem robu poteka javna pot JP
594921, ki se priključi na regionalno cesto, na severnem delu so obstoječe parkirne površine
za potrebe obstoječega večstanovanjskega bloka. Na zahodnem in jugozahodnem robu meji
na obstoječi večstanovanjski blok in individualno enostanovanjsko pozidavo, nato se naveže
nazaj na izhodiščno točko z regionalno cesto.
1.2 Posegi izven območja urejanja
Zaradi izvedbe navezav na GJI in grajeno javno dobro se predvidijo posegi izven območja
urejanja, predvidoma za priključitev na javno cestno omrežje in javno elektro omrežje.
Umestitev cestnega priključka in potek nove elektro trase od transformatorske postaje do
obstoječe omarice na parceli je idejno prikazano v grafičnem načrtu 6 - Prometna, komunalna
in energetska infrastruktura. Podrobnosti glede priključitev se prikaže v naslednjih fazah
OPPN.

2. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI
OBMOČJI
Območje OPPN v večji meri obkrožajo površine cest z urejenimi pešpoti, na zahodnem in
jugozahodnem robu meji na stanovanjske površine. Vzdolž južnega in jugovzhodnega roba
poteka državna regionalna cesta II. reda, R2-424/1166 Boštanj - Planina (v nadaljevanju
regionalna cesta), na severnem in severovzhodnem robu poteka javna pot št. 594921,
Planinska cesta - bloki (v nadaljevanju javna pot). Na zahodnem in jugozahodnem robu so
pozidane stanovanjske površine, in sicer obstoječi večstanovanjski blok in individualna
enostanovanjska pozidava. Severno in severovzhodno od javne poti se nadaljujejo
individualne enostanovanjske hiše.
V času gradnje vplivno območje zajema zemljišča znotraj in zunaj območja prostorske
ureditve. Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so predvideni kot začasni posegi med
gradnjo, so dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov ipd.
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Območje urejanja se prometno navezuje z mejnim območjem ob bloku Planinska cesta 29 na
severnem in zahodnem delu. Preko obstoječega cestnega priključka, ki se severno od
območja urejanja navezuje na javno pot, je urejen dostop do parkirnih mest, ki bodo pripadala
novogradnji in obstoječemu večstanovanjskemu objektu. Dovozi in dostopi do sosednjih
zemljišč oziroma objektov se ohranjajo. Če bodo zaradi gradbenih del začasno prekinjeni, se
uredijo ustrezni nadomestni začasni dovozi in dostopi.
Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja lokalnega infrastrukturnega omrežja, zato
je potrebno upoštevati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture ter
usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove. V času izvajanja gradnje se
zagotovi varen promet in nemoteno komunalnoenergetsko oskrbo objektov na območju OPPN
in izven njega.
Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi nekatere komunalne
vode zunaj območja OPPN na zemljiščih s parcelnimi številkami: 70/1, 71/4, 870/4, 1522/5,
vse v katastrski občini 1380 - Sevnica. Omenjene parcele so predvidene za izgradnjo novega
NN 0,4 kV kablovoda od transformacijske postaje TP Taborniški dom do predvidenega
večstanovanjskega objekta. Predviden NN elektro kabel se med obstoječo TP in predvidenim
objektom položi v obstoječo in predvideno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK).
Novo gradnja z vsemi komunalnimi in zunanjimi ureditvami ne sme imeti škodljivega vpliva na
gradbenotehnično stanje obstoječih objektov v bližini območja OPPN, morebitne poškodbe pa
mora investitor sanirati. Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven območja
urejanja se po končanju del čim prej povrnejo v prvotno stanje oziroma po potrebi sanirajo.

3. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE
PROSTORSKE UREDITVE
3.1 Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
3.1.1 Vrste dejavnosti
Območje OPPN je v osnovi namenjeno za stanovanjsko rabo. Dovoljene so nemoteče
spremljajoče dejavnosti, ki ne bodo prekomerno obremenjevale okolja in ne bodo povzročale
večjega tovornega ali osebnega prometa. Dopustne so sledeče terciarne dejavnosti: J
Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L
Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti. Terciarna dejavnost ne sme presegati 50% BTP
posameznega stanovanja.
3.1.2 Vrste gradenj in objektov
V obravnavanem območju je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št.
37/18 - v nadaljevanju Uredba) in Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov
(v nadaljevanju TSG) dovoljeno graditi naslednje stavbe, gradbene inženirske objekte in druge
gradbene posege:
- Stavbe
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe
12420 - Garažne stavbe (lope za parkiranje koles in pokrita parkirišča kot enostavni in
nezahtevni objekti)
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (nadstrešnice kot pripadajoči objekti h
glavnemu objektu brez opredeljenega namena kot enostavni in nezahtevni objekti)
- Gradbeno inženirski objekti:
21112 - Regionalne ceste (površine za pešce in kolesarje v cestišču kot nezahtevni objekti
ter prometna signalizacija in oprema kot enostavni objekti)
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21121 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (ceste, ulice in
poti kot manj zahtevni in nezahtevni objekti, pešpoti in kolesarske poti kot enostavni in
nezahtevni objekti)
22210 - Lokalni (distribucijski) plinovodi (kot nezahtevni objekti)
22221 - Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo (kot nezahtevni in
manj zahtevni objekti)
22231 - Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) - kot nezahtevni in manj zahtevni objekti
22241 - Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi (kot nezahtevni objekti)
22242 - Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja (kot enostavni in nezahtevni objekti)
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroško igrišče z
igrali kot enostaven in nezahteven objekt)
24205 - Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje in oporni zidovi kot
enostavni in nezahtevni objekti)
- Drugi gradbeni posegi:
31110 - Nasipi
31120 - Izkopi in odkopi
31130 - Utrjene površine (kot enostavni in nezahtevni objekti)
32110 - Ekološki otoki (kot enostaven objekt)
3.2 Pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo
3.2.1 Površina za gradnjo stavb
Umestitev objekta je po geodetski zazidalni situaciji. Odstopanja so dovoljenja pod naslednjimi
pogoji: odmik fasadnega ovoja predvidenega objekta do obstoječega večstanovanjskega
objekta na parceli št. 72/5 in 72/6, k.o. Šmarje, mora biti minimalno 8,50 m ter odmik najbolj
izpostavljenih delov novega objekta od ostalih sosednjih zemljišč je vsaj 4,00 m.
3.2.2 Velikost in oblikovanje stavb
- Tipologija zazidave: večstanovanjska stavba;
- Tlorisni gabarit: 23,70 m x 13,70 m - 2,54 m x 1,30 m (± 10%);
- Višinski gabarit:
- etažnost objekta do vključno P+4,
- višina do 15,30 m, pri tem je višina določena z višino najvišje točke strehe - atika,
merjeno od kote finalnega tlaka v nivoju pritličja. Dopustno višino objekta lahko
presegajo dimnik, dvigalo, zunanje enote toplotnih črpalk ter objekti ali naprava
elektronske komunikacijske infrastrukture.
- Kota pritličja na viš.koti + 184,90 m n.v. (± 30 cm);
- Streha:
Dopustna je ravna streha (zelena streha ali streha z nasutjem proda) ali enokapnica v
minimalnem naklonu do 6º, ki bo skrita za atiko strehe;
- Oblikovanje objektov:
Poudarjen vhod na JV fasadi, stanovanja imajo kot zunanje bivalne površine lože, terase
ali balkone, fasada mora biti grajena iz kakovostnih in trajnih materialov ter oblikovno
usklajeno na celotnem objektu (v nežnih pastelnih barvah in neizstopajoče). Ograje
balkonov, lož in teras naj bodo po celotnem objektu enotno oblikovane.
3.2.3 Zunanja ureditev:
- Javne površine: Pešpoti in skupne zunanje površine naj omogočajo dostop funkcionalno
oviranim ljudem v skladu s predpisi, dostopne površine bodo primerno utrjene. Severno in
severozahodno od objekta naj se umesti igrišče za otroke kot enostaven ali nezahteven objekt
ter zabojniki za odpadke. Na ostalih površinah se naj predvidi zelene parkovne in tlakovane
površine, skupaj z urbano opremo. Zasaditev avtohtonih vrst dreves se predvidi med
novogradnjo in javnimi površinami na severovzhodnem in vzhodnem delu območja urejanja;
- Povozne in parkirne površine: Primerno utrjene, parkirne in manipulacijske površine se
prilagodijo novemu uvozu in umestitvi objekta, parkirne površine naj bodo praviloma tlakovane
ali izvedene s travnimi ploščami, minimalno 5% parkirnih mest se predvidi za funkcionalno
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ovirane osebe. Na severozahodnem delu OPPN, ki meji na obstoječe parkirne površine, se pri
opciji A umesti minimalno šest parkirnih mest, ki bodo namenjeni vozilom stanovalcem
obstoječega bloka.
3.2.4 Nezahtevni in enostavni objekti
Nezahtevne in enostavne objekte, določene v 8.členu odloka, je dovoljeno postaviti znotraj
območja OPPN. Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti skladna z veljavnimi
predpisi in uredbo. Dopustni so tudi nezahtevni objekti, ki so kot celota dani na trg kot
proizvod.
Dovoljena je postavitev ograje za ograditev zasebnih zunanjih bivalnih površin v pritličju
objekta do višine 1,80 m ter postavitev ograje višine do 2,00 m okoli objektov, ki so namenjeni
za šport, rekreacijo in prosti čas.
Strehe nadstrešnic so tipa ravna streha z minimalnim naklonom, ki je skrit za zaključnim
strešnim vencem ali atiko.
Pri izbiri cestne in ostale urbane opreme za urejanje javnih površin se upošteva določbe OPN.

4. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO
JAVNO DOBRO
4.1 Splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture
Pri posegih na območju OPPN in predvidenih posegih izven tega območja se upošteva
obstoječo in predvideno GJI z omejitvami v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi.
Če se z načrtovanimi gradnjami posega v varovalne pasove GJI, se v projektni dokumentaciji
prikaže detajlne tehnične rešitve križanj in prestavitev posameznega infrastrukturnega voda v
skladu s predpisi in usmeritvami upravljavcev ter se pridobi njihova soglasja.
Pred začetkom gradbenih del je potrebno pridobiti podatke oziroma ugotoviti natančen potek
tras obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvestiti upravljavce zaradi zakoličbe, prestavitve
ali ustrezne zaščite obstoječih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v
njihovi bližini.
Izvedba različnih vrst objektov GJI se načrtuje usklajeno. Trase novih ali rekonstruiranih
infrastrukturnih vodov se v čim večji meri načrtujejo v skupnih koridorjih oziroma v koridorjih
javnih cest.
Večstanovanjski objekt se priključuje na infrastrukturna omrežja po pogojih upravljavcev. Pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja za večstanovanjski objekt mora investitor pridobiti projektne
pogoje in mnenje k projektni dokumentaciji od upravljalcev posameznega omrežja za
priključitev na omrežje posamezne javne infrastrukture.
Objekt se lahko priključi na GJI, če je zgrajena in predana v uporabo pristojnim upravljavcem
vsa predvidena oprema, objekti in omrežja GJI, ki je potrebna za funkcioniranje objekta.
4.2 Prometna infrastruktura
Območje OPPN z dveh strani omejuje obstoječe javno cestno omrežje. Vzdolž južnega in
jugovzhodnega roba poteka državna cesta, ki je kategorizirana kot regionalna cesta II. reda
(R2-424, odsek 1166 Boštanj - Planina), na severnem in severovzhodnem robu poteka
občinska cesta, javna pot št. 594921 (Planinska bloki). Območje urejanja se z novim oziroma
rekonstruiranim cestnim priključkom naveže na obstoječe prometno omrežje, in sicer na
obravnavano regionalno cesto. Mesto cestnega priključka je na jugozahodnem delu OPPN,
kjer je že izveden poglobljen robnik, v km 1,304 na levi strani regionalne ceste z višinskimi
kotami cestišča med 184,41 m in 184,43 m n.v.
Nov oziroma rekonstruiran cestni priključek za potrebe večstanovanjskega objekta se uredi kot
dvosmerna prometnica (2 x 2,75m) z enostranskim pločnikom širine vsaj 1,0 m. Zagotovi se
ustrezne radije priključka glede na merodajno vozilo (osebno vozilo), ki mora omogočati dovoz
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tudi za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske
službe.
Vozne površine so predvidoma v asfaltni izvedbi, površine za mirujoči promet in površine za
pešce so lahko tudi v drugih ustrezno utrjenih izvedbah, kot so tlakovanje ali travne plošče.
Zagotovi se ustrezne prečne in vzdolžne naklone priključka ter uredi odvodnjavanje tako, da
padavinske in druge vode ne bodo pritekale na ceste ali na njih zastajale.
Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali dostope in uporabo tudi za
funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo. Vzorec zasaditve
površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in
priključevanja ter namestitve prometne signalizacije oziroma opreme.
Znotraj OPPN je potrebno zagotoviti zadostno površino za manipulacijo vozil, dostop v primeru
intervencije in število parkirnih mest glede na število stanovanj. Pri tem se upošteva 2 PM/1
stanovanjsko enoto, z izjemo za enoipolsobo stanovanje, kjer se upošteva 1 PM/1
stanovanjsko enoto.
Ob državni regionalni cesti in občinski javni poti so urejene pešpoti, na katere se navežejo
nove pešpoti znotraj OPPN. Nove pešpoti naj bodo širine minimalno 1,0 m ter se naj varno
navezujejo na vse zunanje skupne površine večstanovanjskega objekta.
Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se upošteva določila upravljalca cestnega
omrežja in veljavne tehnične in ostale predpise s področja gradenj, urejanja, preglednosti,
varnosti, stabilnosti in nosilnosti prometnega omrežja: Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. l. RS,
št. 86/09, 109/10-ZCes-1) in Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/05, 26/06, 109/10ZCes-1, 36/18).
Pri načrtovanju komunalnih vodov v območju in znotraj varovalnega pasu državne ceste ne
sme biti ovirana postavitev signalizacije in preglednost, trasa voda pa mora biti v podzemni
izvedbi. V območju državne ceste je predvidena ukinitev trase obstoječega elektrovoda (SN
KB 20 kV), ki se demontira in nadomesti z novim v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo
(EKK). Na obstoječe jaške, locirane na pločniku ob regionalni cesti, se novogradnja priključuje
na trase mešanega voda kanalizacije, telekomunikacijskega voda in javno razsvetljavo. V
sklopu izdelave projektne dokumentacije za mnenja in pridobitev gradbenega dovoljenja
investitor za projektirano rešitev trase vodov GJI v cestnem svetu državne ceste mora
investitor pridobiti stvarno pravico s strani upravljalca državne ceste.
Posege v varovalnem pasu državne ceste, ki znaša 15,0 m od roba cestnega sveta na vsako
stran, in občinske javne ceste s 5,0 m varovalnim pasom na vsako stran cestnega sveta, je
potrebno izvajati v skladu z Zakonom o javnih cestah. Zaradi načrtovanih posegov na
tangiranem območju ne sme biti negativnih vplivov na območju državne ceste in promet. Ne
smejo biti ogroženi varnost prometa ter stabilnost in nosilnost cestnega telesa državne ceste,
ne sme biti moteno redno vzdrževanje ceste, postavljanje prometne signalizacije in ne sme biti
ovirana bodoča ureditev ceste. Odmik novega objekta od roba vozišča državne ceste znaša
15,70 m, odmik do območja cestnega telesa državne ceste (zunanji rob pločnika) je 14,15 m.
Od cestnega sveta javne poti do novega večstanovanjskega objekta je odmik 4,75 m.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo v varovalnem pasu državne regionalne ceste
oziroma občinske javne ceste ter za izvajanje del na območju regionalne oziroma občinske
ceste je potrebno vložiti projektno dokumentacijo v pregled in si pridobiti pozitivno mnenje od
upravljalcev posameznega cestnega omrežja (v območju regionalne ceste od Direkcije RS za
infrastrukturo in v območju javne poti od Občine Sevnica). V primeru izvedbe desetih parkirnih
mest za novogradnjo in obstoječ blok Planinska cesta 29 (varianta A), je potrebno izvesti
preureditev obstoječega cestnega priključka na javno pot št. 594921. Priključek se načrtuje v
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), in sicer z upoštevanjem
izdanih projektnih pogojev in ostalih določil upravljalca javne poti (Občina Sevnica).
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Upravljavec državnih cest ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za
načrtovano območje, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo
posledica obratovanja ceste. Izvedba pasivnih protihrupnih ukrepov je obveznost investitorja
OPPN, z dogovorom in soglasjem upravljalca državne ceste se lahko na stroške investitorja
izvedejo tudi aktivni ukrepi, kot so protihrupne ograje, omejitve hitrosti na cesti, preplastitev
asfalta z manj hrupno obrabno plastjo vozišča ipd. Pasivna zaščita se naj zagotovi z ukrepi za
zvočno zaščito na stavbah, kot so vgradnja protihrupnega stavbnega pohištva in kakovostna
zvočna izolacija ovoja stavbe. Ustrezne rešitve morajo zagotavljati ustrezno protihrupno
zaščito na podlagi predvidene obremenitve državne ceste v predpisani 20 - letni planski dobi
in se utemeljijo v projektni dokumentaciji.
4.3 Vodovodno omrežje
Na obravnavanem območju je možna priključitev večstanovanjskega objekta na javno
vodovodno omrežje, pod pogoji upravljavca vodovoda (Komunala d.o.o. Sevnica). Obstoječa
trasa vodovodnega omrežja z dvema jaškoma poteka vzdolž jugozahodnega do vzhodnega
dela območja.
Za oskrbo s požarno in pitno vodo se v soglasju z upravljavcem po potrebi predvidi dograditev
obstoječega vodovodnega omrežja za potrebe nadaljnje gradnje. Priključitev objekta na javno
omrežje vodovoda se uskladi z upravljavcem vodovoda. Prioritetno se objekt priključi na
obstoječ jašek vodovodnega omrežja, ki je lociran na vzhodnem robu prostorske ureditve.
Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva predpise o oskrbi s pitno vodo ter tehnične
predpise o javnem vodovodu. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba obstoječe
komunalne infrastrukture, ki se jo po potrebi ustrezno zaščiti oziroma prestavi v soglasju z
upravljavcem.
4.4 Kanalizacijsko omrežje
Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje je izvedeno kot mešan sistem kanalizacije v vodotesni
izvedbi, ki poteka v cestnem svetu regionalne ceste, natančneje na območju obstoječega
pločnika med regionalno cesto in območjem OPPN. Priključevanje meteorne in fekalne
kanalizacije od predvidenega večstanovanjskega objekta na obstoječ mešan sistem
kanalizacije se izvede pod pogoji upravljalca javne službe, Komunala d.o.o. Sevnica.
Odvod odpadnih fekalnih vod iz območja urejanja z večstanovanjskim objektom se naveže na
obstoječ sistem mešanega javnega kanalizacijskega omrežja.
Padavinske vode se iz obravnavanega območja odvajajo preko elementov meteorne
kanalizacije (peskolovi, interne meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v
obstoječ sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne vode iz vodotesno utrjenih
manipulativnih površin se odvajajo preko rešetk ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in
sistema odvodih meteornih cevi do obstoječega sistema mešane javne kanalizacije.
Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise in standarde o
javni kanalizaciji ter predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne
padavinske vode v vode in javno kanalizacijo. Rešitev naj upošteva Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19); in
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.
l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih
odpadnih voda na območju Občine Sevnica (33/14 – UPB) in Tehnični pravilnik o objektih in
napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Ur.l. RS, št. 47/09).
4.5 Električno omrežje
Obstoječe elektroenergetsko omrežje se zaradi novogradnje večstanovanjskega objekta
dogradi, skladno s potrebami novega večstanovanjskega objekta ter ob upoštevanju pogojev
upravljavca omrežja. Predvidena je gradnja novega NN izvoda iz transformatorske postaje TP
Taborniški dom do novega objekta.
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Vzhodno in severovzhodno od območja OPPN poteka obstoječ SN KB 20 kV TP Šmarje 4 –
TP Taborniški dom. S predvideno gradnjo objekta se ne posega v varovalni pas obstoječih SN
kablovodov, gradnja parkirnih mest se nahaja na območju trase NN KB 0,4 kV in SN KB 20
kV. V ta namen se oba NN kablovoda na območju OPPN mehansko zaščitita.
Po projektu IDP »Ureditev električnih vodov na območju OPPN Sončni Gaj, EUP SE128 in
EUP SE46, št. 201/21, feb. 2021, je predvideno da se obstoječ KB 20 kV TP Šmarje 4 – TP
Taborniški dom, ki poteka ob vzhodnem območju OPPN, nadomesti z novim "KB 20 kV TP
Šmarje 4 – TP Taborniški dom" v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK).
V tem primeru se nov SN KB 20 kV ne smatra kot omejitveni faktor predvidene gradnje
večstanovanjskega objekta na območju OPPN. V kolikor do zamenjave omenjenega
kablovoda ne pride v času novogradnje večstanovanjskega objekta, je potrebno obstoječ SN
KB 20 kV na delu križanja (zelenica in parkirišče na vzhodni strani območja) ustrezno
mehansko zaščititi, oziroma z investitorji Sončnega gaja in upravljalcem el. vodov skleniti
dogovor o financiranju prestavitve oz. zamenjave obstoječega z novim kablovodom 20 kV.
Predviden nadomestni SN kabel se po celotni trasi uvleče v obstoječo EKK, ki poteka med
obema transformatorskima postajama TP Taborniški dom in TP Šmarje 4. Za potrebe novega
večstanovanjskega objekta se v obstoječo EKK predvidi nov NN KB 0,4 kV, ki poteka ob trasi
omenjenega SN kablovoda. Izvod se izvede s kablom tipa NAY2Y-J 4 x 150 mm2. Nova EKK
se izvede od obstoječega jaška EKJ2 do novega objekta, in sicer s cevmi ter jaški standardnih
dimenzij. Na vseh povoznih površinah se EKK dodatno mehansko zaščiti z obbetoniranimi
cevmi skladno s tehničnimi predpisi, normativi in standardi. Pri delih v bližini elektroenergetskih
vodov in naprav se naj upoštevajo veljavni varnostni in tehnični predpisi in omejitve v
varovalnih pasovih elektroenergetskih omrežij.
Pri nadaljnjem načrtovanju je za priključitev objekta na električno distribucijsko omrežje
potrebno izdelati projektno dokumentacijo DNZO (DGD) in PZI za izgradnjo NN el. en.
podzemnega primarnega voda za priključitev novega objekta na distribucijsko omrežje ter za
ustrezno ureditev obstoječih SN in NN podzemnih vodov na tem območju in si zanj pridobiti
gradbeno dovoljenje. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za večstanovanjski objekt mora
investitor pridobiti soglasje za priključitev in mnenje k projektni dokumentaciji DGD od
upravljavca elektro omrežja za priključek na elektro omrežje.
4.6 Razsvetljava javnih površin
Obstoječe omrežje razsvetljave javnih površin se zaradi predvidene novogradnje in zunanjih
ureditev s prometnimi površinami ustrezno dogradi z novo razsvetljavo s svetilkami.
Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk se določi skladno z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).
Predvidena celotna električna moč svetilk ne bo presegla 10kW, zato upravljavcu razsvetljave
ni potrebno izdelati načrta razsvetljave in ga poslati Ministrstvu za okolje in prostor, Sektor za
okolje in podnebne spremembe.
4.7 Plinovodno omrežje
Območje prostorske ureditve ne posega v traso obstoječega plinovoda v upravljanju javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Nov večstanovanjski objekt se lahko priključi na plinovodno
omrežje, možno pa je tudi ogrevanje objekta z alternativnimi viri energije.
Za ogrevanje večstanovanjskega objekta se lahko predvidi izgradnja plinovodnega priključka
na obstoječo traso plinovoda tipa PE 100 SDR 11. Mesto priključitve na plinovodno omrežje je
na severni fasadi sosednjega večstanovanjskega objekta, ki je lociran na parceli št. 72/5 in
72/6, obe k.o. Šmarje.
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Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za nov objekt si mora investitor pridobiti projektne
pogoje in mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca plinovodnega omrežja za priključek
na plinovodno omrežje. Pri projektiranju in izvajanju del je potrebno upoštevati tehnične
predpise za delo na plinovodih.
4.8 Raba energije
Ogrevanje večstanovanjskega objekta je možno na plin ali z izkoriščanjem obnovljivih virov
energije (geotermalne, vetrne, solarne energije in sistemi ogrevanja na biomaso).
Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu z Zakonom o učinkoviti rabi energije
(Ur. l. RS, št. 158/20) in Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10 in
61/17 - GZ). Zagotovljena naj bo tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v
stavbi, kot so ogrevanje, prezračevanje, hlajenje in zagotavljanje tople vode.
3.9 Omrežje elektronskih komunikacij
Za potrebe oskrbe območja urejanja se dogradi obstoječe omrežje elektronskih komunikacij,
na mestih tangenc pa zagotovi ustrezno zaščito oziroma prestavitev v novo kabelsko
kanalizacijo. Točke priključitve oziroma navezav na javno omrežje elektronskih komunikacij
določi upravljavec javnega komunikacijskega omrežja, praviloma na najbližje obstoječe jaške
posameznega telekomunikacijskega omrežja.
KKS vod: Na lokaciji predvidenega objekta poteka obstoječ podzemni KKS vod, ki je v
upravljanju KKS Sevnica. Predvidena je prestavitev dela trase na območju gradnje objekta,
točen potek trase se uskladi z upravljalcem omrežja. Nov del trase KKS omrežja se gradi iz
cevne kabelske kanalizacije ustreznih kapacitet in v zaščitni PVC cevi. Priključek od trase do
fasade objekta, kjer bo priključna omarica, se predvidoma izvede v zaščitni cevi PVC Ø50 mm.
TK vod: Ob južnem in vzhodnem delu območja urejanja, znotraj območja pločnika ob
regionalni cesti, poteka telekomunikacijsko omrežje, katerega upravljalec je Telekom Slovenije
d.d.. Mesto predvidene priključitve na obstoječe TK omrežje se predvidi ob južnem vogalu
območja OPPN, kjer se na parceli št. 870/4 k.o. Šmarje nahaja TK kabelski jašek (KJ23). Nov
priključek bo praviloma potekal od jaška KJ23 do fasade objekta, kjer se predvidi vgradna TK
omarica. Za traso novega telekomunikacijskega voda se predvidi kabelska kanalizacija s PVC
cevmi premera 110 mm ali 125 mm do pomožnega kabelskega jaška pod TK omarico na
objektu.
TK OŠO vod (optika): Ob severnem in vzhodnem robu območja ureditve poteka obstoječ
telekomunikacijski optični podzemni vod (TK OŠO), ki je v upravljanju GVO d.o.o.. Gradnja
novega objekta je izven varovalnega pasu optike. Točka predvidene priključitve na obstoječe
širokopasovno optično omrežje je na območju OPPN, predvidoma severno od objekta, kjer se
umesti tudi nov kabelski jašek optičnega omrežja BC Ø 100 cm. Priključek do jaška bo
predvidoma iz PEHD cevi 2x Ø50 mm od točke priključitve do novega kabelskega jaška, od tu
pa se do objekta predvidi mikrocev,v katero se bodo nato upihnili optični kabli.
Omrežje in predvideni priključki komunikacijske infrastrukture (TK, TK OŠO in KKS omrežje)
se gradi iz cevne kabelske kanalizacije ustreznih kapacitet. Pri potekih tras na območju
povoznih in tlakovanih površin se cevi dodatno zaščiti s PVC zaščitnimi cevmi. Pri križanju z
ostalimi obstoječimi in novimi infrastrukturnimi vodi se zagotovi ustrezen kot križanja ter
upošteva najmanjši odmik v horizontalni in vertikalni smeri.
3.10 Ravnanje z odpadki
Na območju OPPN se zagotovi zbirno mesto za odpadke, kjer se znotraj urejenega in po
potrebi ograjenega prostora postavijo zabojniki ter odjemno mesto, ki je namenjeno prevzemu
odpadkov s strani izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Komunala d.o.o.
Sevnica). Odjemna mesta morajo povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje odpadkov,
tudi za ločeno zbiranje (ekološki otok), hkrati pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za
odvoz odpadkov na komunalno deponijo. Pri tem je odjemno mesto lahko tudi zbirno mesto,
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če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Stojna površina za zabojnike se
uredi (npr. asfaltira ali tlakuje) ter praviloma ogradi z enostavno oblikovano ograjo, po potrebi
pa nadkrije z nadstreškom.
Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode,
katerih tip, barvo, prostornino in število določi izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki. Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z veljavnim
občinskim odlokom o ravnanju z odpadki.
Pri projektiranju, med gradnjo in v času obratovanja objekta se upošteva veljavne predpise s
področja ravnanja z odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih.

5. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE
Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih
v register nepremične kulturne dediščine. Prav tako obravnavano območje leži izven
registriranih arheoloških ostalin.
Kljub temu pa ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni
režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v
skladu z določbami arheološke stroke.

6. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER
OHRANJANJE NARAVE
Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objekta in izvajanju dejavnosti na
območju urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene
dovoljene mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevajo naj se veljavni predpisi s področja
varstva okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.
6.1. Varstvo okolja
6.1.1 Varstvo pred hrupom
Pri projektiranju, v času gradnje in obratovanju objekta emisije hrupa ne smejo presegati
dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene za posamezne površine podrobnejše namenske
rabe prostora v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št.
43/18 in 59/19) - v nadaljevanju Uredba.
Glede na namensko rabo prostora se obravnavano območje skladno s 4. členom Uredbe
uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom se ne sme
preseči mejnih vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za II. stopnjo varstva pred hrupom.
Na mestih, kjer se gradbišče približa obstoječim stavbam, se izvajanje hrupnih operacij, kot so
lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti, omeji na najmanjšo možno mero. V primeru
ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.
Pri gradnji večstanovanjske stavbe se uporabijo ustrezni zvočno izolativni materiali za
zmanjšanje eventualnih hrupnih vplivov na bivalne prostore. Pasivna zaščita pred hrupom se
zagotovi z ukrepi za zvočno zaščito na stavbah, kot so vgradnja protihrupnega stavbnega
pohištva in kakovostna zvočna izolacija ovoja stavbe. Inštalacijske oziroma strojne naprave
(npr. za hlajenje, ogrevanje, prezračevanje), ki povzročajo hrup, se namesti tako, da so vplivi
na bivalno okolje čim manj moteči in se ne povzroča dodatnih obremenitev s hrupom.
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6.1.2 Varstvo zraka
Nov poseg v okolje (novogradnja objekta in naprave za ogrevanje) ne sme povzročiti
povečanja onesnaženosti zraka. Obremenitev zunanjega zraka mora slediti standardom
kakovosti zunanjega zraka in ne sme presegati mejnih vrednosti glede kakovosti zunanjega
zraka, navedenih v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) in
Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 46/19).
Pri načrtovanju ogrevanja večstanovanjske stavbe imajo prednost energetski viri, ki so že v
obstoječem okolju in na katere se je možno priključiti (zemeljski plin) oziroma alternativni
sistemi za oskrbo stavb z energijo (decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov
energije, soproizvodnja toplote, soproizvodnja hladu in električne energije, daljinsko ali
skupinsko ogrevanje ali hlajenje, toplotne črpalke).
V času gradnje mora izvajalec gradbenih del zagotoviti ukrepe za varstvo zraka. Zavezanec za
izvajanje ukrepov v času gradnje mora zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo
presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku.
6.1.3 Varstvo voda
Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpadnih padavinskih voda se na območju
urejanja ustrezno uredi, in sicer v ločenem in vodotesno grajenem sistemu. Pri projektiranju in
izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise in standarde o javni kanalizaciji ter
predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavinske vode v
vode in javno kanalizacijo.
Odpadne komunalne vode se vodijo v obstoječ sistem mešane kanalizacije, ki poteka v
cestnem svetu regionalne ceste.
Padavinske vode se iz obravnavanega območja odvajajo preko elementov meteorne
kanalizacije (peskolovi, interne meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v
obstoječ sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne vode iz utrjenih prometnih
površin se odvajajo preko rešetk ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in sistema odvodih
meteornih cevi do obstoječega sistema mešane javne kanalizacije. Čiste padavinske vode s
streh se lahko pred iztokom v kanalizacijski sistem zbere in uporabi za sanitarno vodo, za
zalivanje ipd.. Za odvodnjavanje padavinskih voda iz prometnih površin se lahko zgradi
drenažni sistem z navezavo na mešan sistem javnega kanalizacijskega omrežja.
Območje urejanja ne leži znotraj varovanih območij s področja voda (vodovarstveno, erozijsko
ali poplavno območje). Za vse posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni
režim ali stanje voda, se v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobi mnenje k
projektni dokumentaciji DGD, ki ga izda Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor
območja spodnje Save.
6.1.4 Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Pri načrtovanju, postavitvi in obratovanju objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega
sevanja, se ne sme povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer se upošteva Uredba o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96 in 41/04ZVO-1) in Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega
sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1 in 17/11ZTZPUS-1).
6.1.5 Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
Osvetljenost območja urejanja se načrtuje skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).
Osvetlitev objekta, parkirnih in drugih zunanjih površin ne sme negativno vplivati na
udeležence v cestnem prometu. Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk bodo
enotnega izgleda, pri razporeditvi svetilk in določanju jakosti osvetlitve se upošteva Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
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6.2. Varovanje naravnih virov
6.2.1 Osonočenje fasad in odprtih površin
Oblikovanje predvidene stavba ter organizacija notranjih prostorov se načrtuje na način, da je
v največji možni meri zagotovljena dobra osončenost oziroma naravna osvetlitev prostorov.
Pri določitvi minimalno potrebnega časa osončenja bivalnih prostorov se uporabi nacionalni
normativ najmanjše dopustne insolacije bivalnega prostora, in sicer: 1 ura ob zimskem
solsticiju, 3 ure ob ekvinokcijih in 5 ur ob letnem (za kompenzacijo napake zaradi neravnega
horizonta zadošča, da se računsko upošteva kot 10° nad horizontom za začetek in konec
sončnega obsevanja).
6.2.1 Varstvo plodne zemlje in tal
Zemeljska in gradbena dela naj se izvajajo gospodarno, in sicer tako, da bodo čim manj
prizadete okoliške obstoječe površine, da se omeji obseg poškodb tal na minimalno možno
mero, ter da se prepreči onesnaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi
oziroma njihovo izlitje na prosto ali v zemljo. Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi
območja oziroma sanaciji gradbišča ali se jo odpelje na ustrezno deponijo.
6.3 Ohranjanje narave
Območje urejanja se ne nahaja znotraj varovanih območjih s področja narave (ožja in širša
zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja, območje Natura
2000), ki jih določa Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1,
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20).

7. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
7.1 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Na območju urejanja zaklonišč osnovne zaščite za zaščito prebivalstva, materialnih in drugih
dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč glede na določbe
Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/96, 54/15) ni potrebno graditi.
Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami se upošteva Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1, 97/10, 21/18 - ZNOrg) ter
ostale predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, potresi, poplavami, plazovi, vremenskimi
pojavi in ekološkimi nesrečami. Območje urejanja se ne uvršča med poplavna, plazljiva,
erozijska območja ali območje opredeljeno kot ogroženo z visoko podtalnico.
Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, se predvidi tehnične
rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
Potrebna je izdelava geološko – geomehanskega poročila v fazi projektiranja, po potrebi se
izdela dodatne geološke in hidrološke raziskave glede morebitne erozivnosti, plazovitosti ali
poplavnosti ter na podlagi tega predvidi ustrezne tehnične rešitve novo gradnje.
7.2 Varstvo pred požarom
Za zagotavljanje požarne varnosti se upošteva veljavne tehnične smernice, pravilnike in ostale
predpise s področja požarne varnosti. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani
tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem
obdobju, ki je določeno za posamezno skupino objektov.
Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov mora ustrezati požarnovarstvenim
predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Če se
med novimi in obstoječimi objekti ne morejo zagotoviti ustrezni odmiki se predvidi protipožarna
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zaščita s protipožarnimi zidovi ali uporaba požarno varnih materialov. Za omejitev širjenja
požara po objektu morajo biti vgrajeni ustrezni gradbeni materiali.
Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, živali in premoženja oziroma
zadostno število evakuacijskih poti in izhodov na varno (tehnična smernica TSG-1-001
Požarna varnost v stavbah).
Na območju urejanja se zagotovi ustrezne prometne in delovne površine za intervencijska
vozila v primeru požara (SIST DIN 14090 Površine za gasilce ob zgradbah, smernica SZPV
206 Površine za gasilce ob stavbah), ter hidrantno omrežje, ki se uredi skupaj z vodovodnim
omrežjem in mora zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara, skladno s
Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ, št.
30/91 in Ur. I. RS, št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00-ZGPro, 83/05).
7.3 Varstvo pred potresom
Načrtovan objekt in ureditve se na podlagi karte Potresna nevarnost Slovenije – projektni
pospešek tal uvršča v VIII stopnjo evropske makroseizmične lestvice (EMS) s pospeškom tal
0,150 - 0,175 g, kar se upošteva v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju potresnoodpornih konstrukcij objekta se upoštevajo
določbe slovenskega standarda Evrokod 8 (SIST EN 1998), Pravilnika o mehanski odpornosti
in stabilnosti objektov (Ur. l. RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ) - v nadaljevanju Pravilnik, in podatki
iz geološko – geomehanskega poročila, ki se izdela v fazi projektne dokumentacije.

8. NAČRT PARCELACIJE
Parcelacija oziroma določitev gradbene parcele v OPPN obsega le eno parcelo, ki se zaradi
načrtovane ureditve ne spreminja.
Pri urejanju gradbene parcele so možna tudi odstopanja v skladu z določili točke 9. Velikost
dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.

9. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
Gradnja objekta in potrebne komunalne infrastrukture se lahko izvaja sočasno. Predvidena
gospodarska javna infrastruktura, potrebna za funkcioniranje objekta, mora biti zgrajena ter
predana v last in upravljanje Občine Sevnica oziroma pristojnim upravljavcem pred
priključitvijo večstanovanjske stavbe oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja.

10. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
Znotraj območja urejanja so dopustna naslednja odstopanja:
- lega objekta: načrtovan objekt se lahko gradi z večjim odmikom od obstoječega bloka, kot je
določeno v grafičnih podlogah, vendar se ob tem upoštevajo varovalni pasovi predvidene
komunalne ureditve območja urejanja;
- tlorisni gabarit: zaradi omejitev pri umestitvi objekta v okolico z obstoječim blokom se predvidi
odstopanje tlorisnih dimenzij, določenih s tem OPPN, za ± 10 %;
- kota tal pritličja: objekti se prilagajajo koti zunanjih ureditev (pohodne, prometne, zelene
površine), kote manipulativnih površin se prilagajajo vozišču regionalne ceste. Kota pritličja je
predvidena na relativni višinski koti + 184,90 m n.v. in je podana z odstopanjem ± 30 cm,
natančno se določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- izboljšanje funkcionalnih površin območja ali ugotovljene naravne omejitve:
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- odstopanja od določitve dovozov na gradbeno parcelo;
- zasnova parkirnih mest na severnem robu območja OPPN, ki meji na obstoječe parkirne
površine ob bloku Planinska št. 29;
- gradnja gospodarske javne infrastrukture: odstopanje od pogojev za gradnjo GJI, določenih v
tem OPPN, je mogoče v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med
gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi glede lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke,
okoljevarstvene, geološko-geomehanske, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih
utemeljenih razlogov.
Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in veljavnimi predpisi. Z njimi morajo
soglašati in biti seznanjeni pristojni upravljavci in nosilci urejanja prostora, v katerih delovno
področje spadajo odstopanja.

11. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
11.1 Dodatne obveznosti
O pogojih financiranja novih oziroma rekonstruiranih priključkov se investitor in posamezni
upravljavci dogovorijo v medsebojnih pogodbah.
Investitor oziroma izvajalec del mora v času gradnje pristojnim službam s področja GJI in
grajenega javnega dobra omogočiti spremljanje stanja na terenu in opravljanje strokovnega
nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del.
Pred pričetkom gradnje je potrebno pravočasno obvestiti pristojne oziroma tangirane
upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture.
Pri izvedbi novih ali rekonstrukciji infrastrukturnih vodov ali naprav se zagotovi ustrezno
zaščito objektov in infrastrukturnih vodov ter naprav med gradnjo. V primeru poškodb vodov ali
naprav med gradnjo pa se le-ta obnovi oziroma sanira.
Ob morebitnem oviranju prometa se za delne zapore pridobi dovoljenje upravljavcev cest
oziroma pristojne službe.
11.2 Organizacija gradbišča
Gradbišče se praviloma uredi na območju urejanja. Pri organizaciji gradbišča se upošteva
določila tega OPPN, veljavni predpisi s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in pri izvajanju
gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske
(varnostne) ukrepe na gradbišču.
V času gradnje se gradbišče zavaruje na način, da bo preprečeno onesnaževanje voda,
plazljivost terena, izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.
Po končani gradnji se odstrani vse v času gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter
vse ostanke začasnih deponij.
Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materiala se v največji možni meri izvajata po
obstoječem prometnem omrežju. Pri posegih na obstoječe prometno omrežje se mora
zagotoviri varen in neoviran promet.

12. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU
VELJAVNOSTI OPPN
Na območju predvidenega ureditve, ki je del prostorske enote EUP SE46. pin, je v veljavi
Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Ur. list SRS št. 48/87 in Ur. list
RS, št. 1/07). Z izdelavo predvidenega OPPN se za navedeno območje razveljavi in
nadomesti določbe veljavnega prostorskega akta URN 34 oziroma se navedeno območje
ureja v skladu s tem OPPN.
Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev ga lahko
Občina Sevnica razveljavi. Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določbe veljavnega OPN.
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ODLOK
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II. GRAFIČNI DEL
GRAFIČNE PRILOGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IZSEK IZ OPN SEVNICA - NAMENSKA RABA IN ORTOFOTO PRIKAZ
GEODETSKI NAČRT S PRIKAZOM OBMOČJA UREJANJA
PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
UREDITVENA SITUACIJA S PREREZOM
SITUACIJA PROMETNE UREDITVE
PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
PRIKAZ UREDITEV ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI IN VARSTVO PRED POŽAROM
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III. PRILOGE
SEZNAM PRILOG
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
4. Obrazložitev izvedbe novega/rekonstruiranega priključka in prometne ureditve na
mejnem območju
5. Strokovne podlage
6. Sklep o začetku priprave OPPN
7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
8. Smernice nosilcev urejanja prostora in mnenja nosilcev urejanja prostora o verjetnosti
pomembnejših vplivov na okolje
9. I in II. mnenja
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1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
1.1 Občinski prostorski načrt občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr.,
57/13, 1/16 in 17/16 - v nadaljevanju: OPN)
Na podlagi zasebne pobude investitorja se v OPPN upoštevajo usmeritve iz OPN ter
investitorjeve interese, ki bodo upoštevale mnenja nosilcev urejanja prostora in predloge
zainteresirane javnosti v skladu z določbami veljavne prostorske in gradbene zakonodaje in
podzakonskih aktov.
STRATEŠKI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA:
Načrtovana investicijska namera je skladna s strateškim delom OPN, ki v spodaj navedenih
členih podaja izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine na področju gradnje stanovanj:
- 7. člen (stanje, značilnosti in težnje dosedanjega razvoja v občini):
(1) OPN je izdelan ob upoštevanju stanja in značilnosti prostora ter teženj dosedanjega razvoja v
občini, ugotovljenih s strokovnimi podlagami za pripravo tega akta. V OPN se upoštevajo
razvojne potrebe in težnje za gradnjo stanovanj, objektov družbene infrastrukture, urejanje
gospodarske javne infrastrukture, prometnih in drugih javnih površin in rabo naravnih virov v
občini, ki izhajajo iz pobud občanov, gospodarskih in družbenih subjektov občine ter temeljnih
razvojnih dokumentov na lokalni, regionalni in državni ravni."
- 8. člen (cilji in prioritete prostorskega razvoja občine):
" Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji občine na področju urejanja prostora in varstva okolja so ohranjanje zdravega
okolja za bivanje in vzdrževanje ravnotežja med naravnim okoljem, gospodarskim razvojem in
rabo prostora. Z zagotavljanjem prostorskih možnosti za poselitev naj se ohranjajo razvojni
potenciali in prepoznavne značilnosti prostora...
Prioritetni cilji
Prioritetni cilji prostorskega razvoja občine so po posameznih področjih sledeči:
...
" Okolje in prostor:
- izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja s povečanjem števila naselij z urejeno oskrbo z
vodo in z ustreznimi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter z izpopolnitvijo sistemov
za ravnanje z odpadki in energetske infrastrukture,
- zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za stanovanja in za gospodarske
dejavnosti ter turizem v mestnih in podeželskih naseljih,
- varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov, varstvo tal, zraka, voda in vodnih virov pred
onesnaženjem ter smotrna raba naravnih virov,
- ohranjanje narave z varstvom zavarovanih območij, naravnih vrednot in ohranjanjem biotske
raznovrstnosti."
- 9. člen (splošni okvir zasnove prostorskega razvoja občine):
"(2) Poselitev se v pretežni meri ohranja v okviru obstoječih naselij, razvojne možnosti se
dopuščajo v večjih krajevnih središčih. Razvoj poselitve se usmerja v osrednje poselitveno
območje Sevnice z Boštanjem, Dolenjim Boštanjem, Radno in Logom, v Krmelj in v druga
naselja, ki se razvijajo kot lokalna središča."
- 10. člen (prednostna območja za razvoj dejavnosti)
" Območja za bivanje
(1) Poselitev se razvija v obstoječih naseljih. Na robovih obstoječih večjih naselij se bodo
predvidoma oblikovale nove stanovanjske površine, v drugih pa le manjše širitve z zapolnitvijo
vrzeli ter zaokrožitvijo območja naselja..."
(2) Bivanje je omogočeno na območjih, določenih za stanovanja in osrednjih območjih centralnih
dejavnosti. Najprimernejše območje za bivanje se razteza v dolini Save, v njenem osrednjem delu
na območju UN Sevnica z Boštanjem, Radno in Logom ter delno v dolini Mirne in na območju
Krmelja..."
OPPN ZA VEČSTANOVANJSKO GRADNJO OB PLANINSKI CESTI
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- 18. člen (usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo):
" (3) Poselitveno območje oziroma del naselja se lahko celovito prenavlja na podlagi OPPN.
Območje OPPN se določi tako, da je zajeto območje, ki zagotavlja uresničitev ciljev prenove.
Nadalje je mogoče zagotavljati usmerjeno prenovo skozi podrobnejša določila prostorsko
izvedbenih pogojev..."
- 26. člen (koncept prostorskega razvoja centralnih naselij):
"(1) Za osrednje poselitveno območje v občini, ki obsega mesto Sevnica in naselja Boštanj,
Dolenji Boštanj, Radna in Log (zaključeno območje poselitve na območju UN Sevnica z
Boštanjem) ter za naselje Krmelj je izdelan UN kot osnova za pripravo strateškega in
izvedbenega dela akta. Z UN je zasnovan dolgoročni prostorski razvoj navedenih naselij, v njem
pa so podana izhodišča za pripravo razvojnih ukrepov v prostoru."

IZVEDBENI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA:
Pomembnejši poudarki v izvedbenem delu OPN-ja so podani v členih:
- 29. člen (hierarhija določil):
" (1) Posebna merila in pogoji, ki so za posamezno EUP opredeljena v 3.5.0.0. – Specifikacija
EUP, območij in podobmočij KGV s posebnimi PIP, še posebej v petem stolpcu, so pravno
nadrejena splošnim določilom PIP za posamezno EUP".

V prilogi OPN-ja so za EUP= SE46.pin podani posebni PIP:
SE4
6

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov

/

Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34
(Ur.l.RS.list. št. 48/87, 01/07). Del območja, ki sega v območje
poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37.člena tega odloka.

- 34. člen (usmeritve za OPPN):
" Sprememba OPPN in OPPN za območja, ki s tem odlokom niso posebej določena
(2) Predvideni OPPN se lahko spremeni oziroma se opredeli nov na podlagi izraženega interesa.
To je mogoče, v kolikor spremenjeni oziroma novi OPPN ni v nasprotju s tem odlokom. Odločitev
o spremembi OPPN oziroma izdelavi novega glede na OPN na podlagi utemeljene ocene iz
predhodno izdelanih dopolnilnih strokovnih podlag sprejme občinski svet."
- 84. člen (Državni prostorski akti/prostorski izvedbeni načrti - gradbene enote varovanja meril
veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov)
.pin - GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba (PNR), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča, (PNR): vse vrste območij stavbnih zemljišč, namembnost GE: v skladu z merili
veljavnih PIN oziroma DPN.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor niso
opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu in niso v nasprotju z
določili OPN, je dovoljena gradnja naslednjih pomožnih stavb po Uredbi, kot
nezahtevni oziroma enostavni objekti:
- majhna stavba:garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna,
fitnes, zimski vrt in podobni objekti,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek,
manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt,
vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
2.3 Drugi dopustni
Opredeljeni v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor ni v nasprotju
nezahtevni in enostavni
z opredelitvami OPN je dovoljena gradnja: ograja, podporni zid (3.4.1.16),
objekti (razen stavb) po
nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte
Uredbi
gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen
za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, grajeni rastlinjak, pomožni komunalni
objekti.
3.0 Dopustna izraba prostora GE
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3.1 Omejitev gostote
Opredeljeno v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora
Opredeljena v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
4.2 Zelene in druge zunanje
ureditve na GE, ograje in
žive meje

Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije
4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Opredeljena v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor v izvedbenem
aktu niso določeni pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov po
uredbi, se za oblikovanje le-teh uporabljajo določila tega odloka.

1.2 Povzetek iz veljavnega Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN
34 (v nadaljevanju: URN 34)
Na območju zazidalnega načrta URN 34 je dopustna gradnja stanovanjskih objektov,
sprememeba namembnosti in drugi posegi, ki ne spreminjajo bivalnih in delovnih pogojev, ter
gradnja poslovnih objektov na za to določeni lokaciji. V skladu z arhitekturno zazidalno
situacijo je parcela št. 72/1 k.o. Šmarje del gradbene parcele št. 6, kjer je predvidena gradnja
parkirišča in igrišča za odbojko. Na ostalem delu gradbene parcele št. 6 je predviden
stanovanjski blok etažnosti K+P+4, ki je že zgrajen (na parceli št. 72/5 in 72/6, k.o. Šmarje.
Lokacija novega večstanovanjskega objekta objekta je predvidena vzhodno od obstoječega
bloka, glede na arhitektonsko zazidalno situacijo URN 34 je deloma na igrišču za odbojko.
Umestitev je optimalna glede na velikost parcele, lege same parcele (prisojna lega) in
zagotovitve osončenosti novega objekta in obstoječega bloka.

NOV OBJEKT

S

Slika 9: Arhitekturno zazidalna situacija iz URN 34, vir: Občina Sevnica
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2. Prikaz stanja prostora
2.1 Naravne danosti in obstoječa grajena struktura
Območje predvidenega OPPN na severnem delu mesta Sevnica, ki je del naselja Šmarje.
Obsega zemljišče s parcelno št. 72/1, k.o. Šmarje, v površini 2164 m2.
Dejanska raba zemljišča je pozidano in sorodno zemljišče (raba 3000). Območje je trenutno
nepozidano (travnik), na severnem delu je zaraščeno balinišče. Teren se rahlo dviguje v smeri
od zahoda proti vzhodu (na celotni dolžini cca 75 m znaša višinska razlika 1,0 m). Z OPPN se
ne spreminja namenska raba.
Osnovni podatki o parceli št. 72/1, k.o. 1380 - Šmarje:
osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč
podrobnejša namenska raba: stanovanjske površine (SS)
oznaka urejanja prostora: SE46.pin

Slika 1: Topografska karta Sevnice z okolico in označenim območjem OPPN, vir: Piso

Slika 2: Ortofoto posnetek z označenim območjem OPPN, vir: Piso
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SE46.pin

Slika 3: Izsek iz OPN z prikazom enot urejanja prostora in podrobnejše namenske rabe, vir: Piso

Na zahodu meji območje na obstoječo večstanovanjsko pozidavo s parkirnimi mesti. Vertikalni
gabarit obstoječega objekta je K+P+4E, streha je dvokapnica naklona 23º s slemenom v smeri
JZ-SV, fasada ima z izjemo delno vkopane kleti in lož vidno opeko. Pozidava z
večstanovanjskimi bloki in individualnimi hišami se nadaljuje v smeri jugozahoda ob
kategorizirani javni poti JP št. 594921. Omenjeno območje ima namensko rabo SS stanovanjske površine z enoto urejanja prostora SE46.pin. V smeri severa, severovzhoda in
jugozahoda so individualne stanovanjske gradnje, ki so del stanovanjskih površin(SS) in
površin osrednjih območij centralnih dejavnosti (CU). Proti jugu regionalna cesta R2, št. 1166
Boštanj - Planina ločuje zeleni pas s površinskim vodotokom Sevnična in industrijski kompleks
tovarne Kopitarna.

Slika 4: Pogled iz jugozahoda proti območju OPPN in obstoječemu bloku, vir: lasten arhiv
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Slika 5: Pogled iz vzhoda proti severu in zahodu z regionalno cesto, vir: lasten arhiv

Slika 6: Pogled iz severa proti jugu z baliniščem in javno potjo, vir: lasten arhiv

2.2 Javna gospodarska infrastruktura in grajeno javno dobro
Prometna ureditev:
Območje OPPN z dveh strani omejuje obstoječe javno cestno omrežje. Vzdolž južnega in
jugovzhodnega roba poteka državna regionalna cesta II. reda (R2-424 Boštanj - Planina,
odsek 1166), na severnem in severovzhodnem robu poteka občinska cesta, javna pot št.
594921 (Planinska bloki). Ob regionalni cesti in javni poti so urejene pešpoti.
Dostop z novim priključkom je predviden iz regionalne ceste, preko novega priključka na južni
strani območja OPPN. Povozne parkirne in manipulativne površine (površine za mirujoči
promet) bodo opremljene z javno razsvetljavo. Priporoča se minimalna možna osvetlitev
zunanjih in javnih površin, v skladu z veljavnimi predpisi.

OPPN ZA VEČSTANOVANJSKO GRADNJO OB PLANINSKI CESTI
št.proj.: MV/2020-05

[27]

MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica

Usklajen predlog OPPN

_______________________________________________________________________________________________________

Komunalna ureditev:
Obstoječe območje s stanovanjsko in večstanovanjsko gradnjo ob OPPN je komunalno
urejeno.
Ob ali po obravnavanem območju potekajo naslednji podzemni vodi javne gospodarske
infrastrukture:
- sekundarno vodovodno omrežje (vzdolž JZ do V dela območja OPPN)
- kanalizacijsko omrežje - mešan vod (vzdolž pločnika ob regionalni cesti R2-424, odsek 1166
in preko JZ dela območja OPPN)
- SN elektroenergetsko omrežje - podzemni vod 20 kV (vzdolž javne poti in manjši del po SV
robu območja OPPN)
- telekomunikacijsko omrežje (vzdolž pločnika ob regionalni cesti)
- telekomunikacijsko omrežje: optika (vzdolž S in SV roba območja OPPN)
- omrežje kabelske televizije (preko osrednjega dela območja OPPN v smeri JZ -SV)
- javna razsvetljava (ob celotnem delu območja z regionalno cesto s pločnikom)
Do sosednjega obstoječega bloka poteka javno plinovodno omrežje. V primeru obvezne
priključitve na omrežni plinovod se predvidi nov priključek od priključne trase plinovoda pri
obstoječem bloku.

Slika 7: Infrastrukturna/Komunalna opremljenost območja, vir: Piso

2.3 Varovana območja in omejitve
Po javno dostopnih podatkih se območje OPPN ne nahaja znotraj varovanega območja
narave, kulturne dediščine ali voda (vodovarstveno območje, poplavno območje, erozijsko
območje).
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Slika 8: Varstvo voda - Opozorilna karta poplav na širšem območju, vir: Piso

Manjši del novogradnje večstanovanjskega objekta je predviden v varovalnem pasu
regionalne ceste (15,0 m) in javne poti (5,0 m). Gradnja objekta se nahaja nad obstoječo traso
kabelske televizije, zato se prestavi omenjena trasa. Predvidene povozne površine s
parkirnimi mesti se nahajajo znotraj varovalnega pasu podzemne trase javnega vodovoda,
mešanega kanalizacijskega omrežja in omrežja kabelske televizije.
Območje obravnave se uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom.
Načrtovana ureditev se na podlagi karte Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal
uvršča v VIII stopnjo evropske makroseizmične lestvice (EMS) s pospeškom tal 0,150 - 0,175
g, kar se upošteva v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OPPN ZA VEČSTANOVANJSKO GRADNJO OB PLANINSKI CESTI
št.proj.: MV/2020-05

[29]

MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica

Usklajen predlog OPPN

_______________________________________________________________________________________________________

3. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
Zaradi pomanjkanja novih stanovanj v mestu Sevnica in izkazano investicijsko namero lastnika
zemljišča (investitorja) po racionalni izrabi obstoječega stavbnega zemljišča, se za navedeno
zemljišče pripravi Občinski podrobni prostorski načrt.
OPPN obravnava zemljišče s parcelno št. 72/1, k.o. 1380 - Šmarje, kjer se določijo merila in
pogoji za gradnjo večstanovanjskega objekta s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo.
Umestitev in oblikovanje objekta ter ureditev vseh zunanjih površin na obravnavanem območju
je okvirno določena na način, da sledi sodobnemu času in hkrati upošteva identiteto okolja. Pri
tem je poudarek na arhitekturni nadgradnji obstoječega širšega prostora Šmarja.
Predvidena gradnja funkcionalno zaključuje območje večstanovanjskega niza gradenj v
naselju Šmarje, ki je del kraja Sevnica.
Pri načrtovanju prostorske ureditve so upoštevane strokovne podlage ter veljavni predpisi s
področja prostorske in gradbene zakonodaje. Skozi postopek OPPN se podani okvirni pogoji,
ki se lahko še prilagajajo na podlagi pobud širše zainteresirane javnosti, investitorja in nosilcev
urejanja prostora.
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4. Obrazložitev izvedbe novega/rekonstruiranega priključka in prometne ureditve
na mejnem območju
4.1 IZVEDBA NOVEGA/REKONSTRUIRANEGA PRIKLJUČKA NA REGIONALNO CESTO
Vzdolž južnega in jugovzhodnega roba območja OPPN poteka državna regionalna cesta II.
reda, R2-424/1166 Boštanj - Planina (v nadaljevanju regionalna cesta), na severnem in
severovzhodnem robu poteka javna pot št. 594921, Planinska cesta - bloki (v nadaljevanju
javna pot). Slednja je glavna povezava za več večstanovanjskih blokov na območju Šmarja.
Obstoječ sosednji večstanovanjski blok, naslov Planinska cesta 29, ki je na parcelah 72/5 in
72/6, obe k.o. Šmarje, ima dve prometni povezavi na regionalno cesto. Prva je na
severovzhodni strani, ki vodi od glavnega vhoda do občinske javne poti, le ta pa se navezuje
na regionalno cesto (v km 1,385 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste). Omenjeni
dostop se uporablja izključno za parkiranje stanovalcev in za dostavo. Druga je
nekategorizirana makadamska pot, ki vodi do stanovanj v pritličju oziroma jo uporabljajo
stanovalce pritličnih stanovanj (v km 1,304 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste), ki
parkirajo vzdolžno z objektom.
Zaradi nezadostnega števila parkirnih mest na območju parcel obstoječega bloka (Planinska
cesta 29) večina stanovalcev uporablja javna parkirna mesta ob zgoraj omenjeni javni poti.
Kljub temu je problem parkiranja na ožjem območju naselja Šmarje, saj del teh javnih parkirnih
mest uporabljajo tudi stanovalci sosednjega bloka (Planinska cesta 26). Večja oddaljenost
javnih parkirnih mest od samega objekta in souporaba javnih parkirnih mest za dva bloka, pa
je razlog, da se za parkiranje uporabljajo tudi peš površine ob javni poti in del območja, ki se
ureja z OPPN.
Glavno vodilo pri umeščanju novogradnje večstanovanjskega objekta z zunanjimi ureditvami in
prometno ureditvijo je bilo, da se zaradi novih ureditev ne poslabšuje že tako slaba situacija s
parkirnimi mesti na območju Šmarja in da se uporabijo že obstoječi cestni priključki na javno
cestno omrežje.
Omejitve pri umeščanju objekta v prostor so bile oblika parcele, lokacija že obstoječega
sosednjega večstanovanjskega bloka, bližina regionalne ceste in javne poti ter obstoječa
komunalna opremljenost območja. Območje OPPN je nepravilne oblike, najširši del je na
severnem in severovzhodnem delu območja. Zahodno od območja je večstanovanjski blok, ki
zaradi umestitve novega objekta ne sme imeti slabše bivalno ugodje kot ga ima sedaj
(primerni odmiki objekta, osenčenost objekta neovirane dostopne poti). Pri tem se je
upoštevala spodnja gradbena linija obstoječega objekta, v liniji katere se je z zgornjo fasado
umestil nov objekt. Umestitev novogradnje je bilo pogojeno tudi z odmikom od regionalne
ceste in javne poti, z namenom, da ima novogradnja čim večjo možno oddaljenost od
obstoječega cestnega omrežja.
Najprimernejša lokacija novega večstanovanjskega objekta glede na zgoraj navedene
omejitve je bila na najširšem oziroma severnem delu območja urejanja. Prestavitev
mikrolokacija objekta ni možna, saj je na zahodnem delu parcela najožja, odmiki od regionalne
ceste in obstoječega objekta pa bi bili, razen v smeri prestavitve proti severu, manjši.
Umestitev lokacije novega cestnega priključka po 2.točki 70.člena Zakona o cestah,
(individualni priključki do objektov in zemljišč morajo biti praviloma navezani na občinsko ali
nekategorizirano cesto, in preko njih na državno cesto) ni možen, saj mikrolokacija
novogradnje ne omogoča varnega in preglednega cestnega priključka na javno pot (predlog
1). Le-ta bi bil preblizu obstoječemu cestnemu priključku, kjer se občinska kategorizirana javna
pot navezuje na regionalno cesto, potekal bi vzhodno oziroma severovzhodno od
novogradnje. Pri tem bi bil cestni priključek zelo blizu vhodu objekta, zavijalni radij priključka bi
bil na območju obstoječega priključka iz občinske javne poti na državno cesto, preglednost ne
bi bila zadostna, potrebna bi bila prestavitev obstoječe omarice za telekomunikacijski vod.
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Prav tako ni možno uporabiti obstoječ cestni priključek (predlog 2), ki je ob severovzhodnem
robu OPPN, saj bi bilo možna imeti le enosmerno ureditev prometa. Razširitev na dvosmerni
promet pa ni možna, saj se cesta mimo obstoečega bloka ne more širiti zaradi velike brežine,
ki je že zdaj tik ob bloku. Prav tako bi bilo moteče za stanovalce obstoječega bloka, da bi
promet za vse stanovalce novih blokov potekal mimo njihovega glavnega vhoda, kjer ni
možnosti umika ali umestitve pešpoti.
Cestni priključek se tako predvidi na lokaciji že obstoječega cestnega priključka (predlog 3),
kjer se nekategorizirana cesta naveže na regionalno cesto, torej na jugozahodnem območju
OPPN. Hkrati se je zagotovilo primerno število parkirnih mest za vse stanovalce novogradnje
(ne slabša se že obstoječa problematika parkirnih mest na ožjem območju Šmarja), prav tako
ni večjih posegov v obstoječo komunalno infrastrukturo. Zaradi novega priključka se predvidi
premik svetilke javne razsvetljave, ki je locirana tik ob obstoječem makadamskem priključku.
Obstoječ cestni priključek, predviden na jugozahodnem delu območja OPPN, se rekonstruira
za nove potrebe in uredi na način, da bo zagotovljena preglednost in varnost prometa. Pri tem
se bodo upoštevajo predpisi s področja gradenj, urejanja, preglednosti, varnosti, stabilnosti in
nosilnosti prometnega omrežja ter pogoji pristojne Direkcije RS za infrastrukturo.

Grafični prikaz predlogov umestitve cestnih priključkov (predlog 1,2 in 3)
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4.2 Prometna ureditev na mejnem območju
V neposredni bližini se nahaja večstanovanjski blok, naslov Planinska cesta 29, ki glede na
sedanje potrebe stanovalcev nima zadostnih parkirnih mest. Zato se na severnem in
jugozahodnem delu območja OPPN, kjer so že obstoječe dostopne poti in parkirna mesta,
predvidi navezava novih prometnih in parkirnih površin z obstoječimi. Slednje se deloma
rekonstruirajo oziroma uredijo na novo.
Obstoječe stanje:
Zaradi nezadostnega števila parkirnih mest na območju obstoječega bloka (Planinska cesta
29) večina stanovalcev uporablja javna parkirna mesta ob javni poti št. 594921 (v nadaljevanju
javna pot). Šest parkirnih mest je severno od balinišča, kjer je tudi zbirno mesto odpadkov za
obstoječi blok. Dostopna asfaltirana pot je do vhoda in ob vzhodni ter deloma južni fasadi.
Novo stanje - predlog A:
Severno od obravnavanega območja se obstoječ dostop iz javne poti do bloka in parkirnih
površin z mestom za odpadke ohrani kot dvosmerna pot, in sicer do zunanje ureditve novih
parkirnih mest. Zbirno mesto odpadkov za novi večstanovanjski blok se predvidi v neposredni
bližini obstoječega zbirnega mesta odpadkov za blok Planinska cesta 29, da se omogoči lažje
praznjenje smetnjakov za komunalna vozila. Pri predlogu A se parkirna mesta uredijo
pravokotno glede na obstoječe stanje, torej vzporedno s potekom dostopne ceste. Predvidenih
je 10 parkirnih mest, od tega bi 4 PM pripadala novemu objektu, 6 PM pa obstoječemu bloku
(od slednjih so 4 parkirna mesta deloma ali v celoti na območju OPPN). Obstoječa
makadamska cesta, ki poteka južno od obstoječega bloka, se ohrani in na novo uredi kot
asfaltirana cesta v širini 3,50 m do roba območja OPPN. Dostop do nje je preko novega
cestnega priključka za predviden večstanovanjski objekt. Skupno število parkirnih mest za
obstoječ blok v predlogu A je 6 parkirnih mest.
Novo stanje - predlog B:
Severno od obravnavanega območja se obstoječa dostopna cesta do bloka in parkirnih
površin z mestom za odpadke ohrani kot dvosmerna pot, in sicer do zunanje ureditve novih
parkirnih mest. Zbirno mesto odpadkov za novi večstanovanjski blok se predvidi v neposredni
bližini obstoječega zbirnega mesta odpadkov za blok Planinska cesta 29, da se omogoči lažje
praznjenje smetnjakov za komunalna vozila. Pri predlogu B se parkirna mesta predvidijo kot
so sedaj, pravokotno s potekom dostopne ceste. Predvidenih je 6 parkirnih mest, ki bi
pripadala obstoječemu bloku. Južno od omenjenih parkirnih mest bi se na območju OPPN
uredilo večje otroško igrišče. Obstoječa makadamska cesta, ki poteka južno od obstoječega
bloka, se ohrani in na novo uredi kot asfaltirana cesta v širini 3,50 m do roba območja OPPN.
Dostop do nje je preko novega cestnega priključka za predviden večstanovanjski objekt.
Skupno število parkirnih mest za obstoječ blok v predlogu B je 6 parkirnih mest.
V OPPN-ju sta na grafični podlogi št. 5 »Situacija prometne ureditve« obravnavana oba
predloga, v ostalih grafičnih podlogah je prikazan predlog A. Slednji ima na severnem območju
omogočene več manipulativne površine oziroma prostora za obračanje vozil iz parkirnih mest.
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Grafični prikaz predloga A in B glede prometne ureditve na mejnem območju OPPN
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5. Strokovne podlage
OPPN je izdelan na podlagi strokovnih podlog:
- Idejna zasnova večstanovanjskega objekta s situacijo
(izdelovalec MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.)
- Geodetski načrt
(CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto št. CGP-2020/16, maj 2020)
- Geološko-geomehansko poročilo
(št. geol-geom. por. Sevnica V/2021, maj 2021)
- IDP elektrifikacije (Smernice k OPPN-u za gradnjo predvidenih objektov)
(št. 216/21, junij 2021)
- Analiza osenčenosti
(št. 216/21, februar 2021)
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6. Sklep o začetku priprave OPPN
Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko
gradnjo ob Planinski cesti (Ur. list RS št. 145/2020, z dne 16.10.2020)
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7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana je izdalo Odločbo št. 35409-320/2020-2550-7 z dne
8. 1. 2021, da v postopu priprave OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje
in presoje sprejemljivosti na varovana območja narave.
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8. Smernice nosilcev urejanja prostora in mnenja nosilcev urejanja prostora o
verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje (faza: izhodišča)
Smernice
1. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje
Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
št. ………… z dne ……………
2. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje;
št. 2924, z dne 19.11.2020
3. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
št. 352-202/20, z dne 17.11.2020
4. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
št. xxx, z dne 19.11.2020
5. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
št. ………… z dne ……………
6. GVO d.o.o., Lava 1, 3000 Celje.
št. ………… z dne ……………
7. Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 8290 Sevnica;
št. 2/20, z dne 13.11.2020
8. Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
št. 12/20 - PL, z dne 18.11.2020
9. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
št. ………… z dne ……………
Mnenja
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save,
Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
št. 35021-108/2020-2 z dne 7.12.2020
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
št. 35012-120/2020/4 z dne 23.11.2020
3. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
št. 354-156/2020/4 z dne 8.12.2020
NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana;
št. 354-287/2020-2 (256), z dne 8.12.2020
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
št. 3504-136/2020/2 z dne 13.11.2020
5. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
št. 350-198/2020-2-DGZR, z dne 17.11.2020
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto;
št. 1-III-737/2-O-20/TKS z dne 10.12.2020
7. Zavod za gozdove, OE Brežice, C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice;
št. 350-23/2020-2 z dne 19.11.2020
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9. I. in II. mnenja
I. mnenja (faza: osnutek)
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save,
Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
št. 35024-112/2021-2 z dne 8.6.2021
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
št. 350-198/2020-7-DGZR, z dne 27.8.2021
3. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje
Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
št. 37167-1626/2021/5 (1512) z dne 10.8.2021
4. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje;
št. 2943, z dne 29.6.2021
5. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
št. 352-128/21, z dne 4.6.2021
6. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
št. 3502-0105/2021, z dne 22.7.2021
7. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
št. 16/2021 z dne 12.7.2021
8. GVO d.o.o., Lava 1, 3000 Celje.
št. 10/40/109-2021/JP z dne 27.5.2021
9. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
št. 96699 - NM/845-SH z dne 23.6.2021
10. Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 8290 Sevnica;
št...., z dne 26.5.2021
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II. mnenja (faza: predlog)
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save,
Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
št. 35024-112/2021-2 z dne 8.6.2021
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
št. 350-198/2020-10 - DGZR z dne 6.1.2022
3. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje
Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
št. 37167-1626/2021/8 (1512) z dne 20.12.2021
4. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje;
št. 3133 z dne 3.2.2022
5. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
št. 352-236/21, z dne 14.12.2021
6. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
št. 3505-0002/2020, z dne 4.1.2022
št. 3502-0105/2021, z dne 20.1.2022
7. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
št. 16/2021 z dne 12.7.2021
8. GVO d.o.o., Lava 1, 3000 Celje.
št. 10/40/ 233 /12-2021/KA z dne 14.12.2021
9. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
št. 103709 - NM/1647-SH z dne 24.12.2021
10. Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 8290 Sevnica;
št...., z dne 26.5.2021
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NAZIV OPPN:

VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

VEČSTANOVANJSKA GRADNJA OB PLANINSKI CESTI

Legenda obstoječe infrastrukture:

NARAVNE IN USTVARJENE DANOSTI:
Na zahodnem in jugozahodnem robu so pozidane stanovanjske površine, in sicer obstoječi večstanovanjski blok in individualna enostanovanjska pozidava.
Severno in severovzhodno od javne poti se nadaljujejo individualne enostanovanjske hiše in hribovit teren. Proti jugu regionalna cesta ločuje zeleni pas s
površinskim vodotokom Sevnična in industrijski kompleks tovarne Kopitarna.

KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA:
Obstoječe območje Šmarja ob OPPN je komunalno urejeno. V območju državne ceste je predvidena ukinitev trase obstoječega elektrovoda (SN KB 20 kV),
ki se demontira in nadomesti z novim v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). Na obstoječe jaške, locirane na pločniku ob regionalni cesti, se
novogradnja priključuje na trase mešanega voda kanalizacije, telekomunikacijskega voda in javno razsvetljavo.

PROMETNE POVRŠINE:
Območje OPPN v večji meri obkrožajo površine cest z urejenimi pešpoti: na južni in jugovzhodni strani meji na regionalno cesto R2-424, odsek 1166
Boštanj - Planina, nato proti vzhodnem in severovzhodnem robu poteka javna pot JP 594921, na severnem delu so obstoječe parkirne površine za potrebe
obstoječega večstanovanjskega bloka. Priključevanje območja OPPN se tako zasnuje preko novega oziroma rekonstruiranega cestnega priključka na
regionalno cesto. Območje se prometno navezuje z mejnim območjem (ob bloku Planinska cesta 29) na severnem in zahodnem delu. Parkirišče za
obstoječ in nov objekt je zasnovan severno od novogradnje, ki je dostopno preko obstoječega priključka na javno pot, ob zahodnem robu OPPN pa poteka
do pritličja obstoječega bloka nekategorizirana makadamska cesta oziroma obstoječ cestni priključek, ki se rekonstruira za potrebe območja OPPN.

VAROVANA OBMOČJA IN OMEJITVE:
V območju urejanja in v vplivnem območju ni evidentirane naravne in kulturne dediščine ali območje varovanja s področja voda (poplavno, plazljivo,
erozijsko območje ali območje opredeljeno kot ogroženo z visoko podtalnico).
Območje obravnave se uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom.
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Zadeva: Dodatna razlaga izdelovalke OPPN k Študiji osenčenosti
S strani gospoda, ki je eden od sosedov od območja obravnavanega OPPN, sem kot ena od
naslovnikov e-pošte prejela dne 4.2.2022 email, kateremu je bila priložena študija osončenosti, ki jo je
opravila neznana oseba. Navedeno je bilo, da študija z animacijo osenčenosti za dan 21.6 in 21.12
(izdelala sem jo jaz osebno kot izdelovalka OPPN) ni bila izvedena na podlagi dejstev oziroma naj bi
po njegovem mnenju bila podrejena interesom investitorja. Priložena študija osenčenosti v emailu z
naslovom »Preverjanje vpliva novogradnje na osenčenje strehe in zahodne fasade individualne
stanovanjske hiše« je prikazana za dneve poletni solsticij, pomladanski in jesenski ekvinokcij, zimski
solsticij in v izbranih zimskih mesecih.
Zaradi poslanega emaila tega se je naročnik OPPN odločil, da naroči izdelavo študije osenčenosti pri
projektantskem biroju, ki ima izkušnje s tega področja in je neodvisen od vseh dejavnikov v zvezi z
OPPN (Študija osenčenosti št. A-22-09, februar 2022). Slednja tudi služi kot strokovna podloga v
sklopu izdelave OPPN. Zaradi sončne elektrarne, ki je na južni strehi omenjenega gospoda
nameščena manj kot pol leta, se je pri enem od izdelovalcu sončnih elektrarn preveril vpliv na
osenčensot glede na obstoječe in predvideno stanje. Kot izdelovalka OPPN podajam dodatne razlage
k študiji osenčenosti in analizi sončne elektrarne.
Točka 1: Dodatna razlaga ŠTUDIJE OSENČENOSTI:
Slovenska zakonodaja nima predpisa, ki bi določal zahtevano osončenost, obstaja pa sanitarno higiensko priporočilo, po katerem je potrebno zagotoviti najmanjši čas osončenja bivalnih prostorov v
poletnem solsticiju 5 ur/dan, v ekv inokcijih 3 ure/dan in v zimskem solstici ju 1 uro/dan (Andrej
Pogačnik: Urbani stično planiranje, UL, FGG, Ljubljana 1999).
Prikazane so sence na obstoječe grajeno in naravno okolje od že obstoječih najbližnjih sosednjih dveh
objektov in od predvidene novogradnje. Poleg tlorisne sitacije s prikazom senc so priloženi tudi 4 videji
za posamezni dan v letu v trajanju od vzhoda do sončnega zahoda v sekvencah po 15 min. Pri tem
naj omenim, da niso upoštevane naravne omejitve okolja, kot je višji okoliški teren Šmarja severno in
sevrozahodno od objektov – senca na omenjeni lokaciji je v najkrajših dnevih leta okoli 16 ure, čeprav
še sonce ni zašlo. Prav tako ni upoštevan vpliv sončnih žarkov na sončno elektrarno v zimskih
mesecih (manj sončnih ur zaradi krajših dnevov) ali vremenske razmere, ki jih ni moč predvideti. Zato
so bile v študiji obravnavane idealne razmere, brez vremenskih vplivov in vpliva okoliškega višjega
terena.
ZIMSKI SOLSTICIJ, 21.DECEMBER
- List 1: Prikaz senčenja za dne 21.12. za tri različne ure v dnevu: ob 12h, 15h in 16h.
Senca novogradnje pade ob 12 uri na večji del severni del parcele OPPN, vzhodni del parkirišča
severno od objekta in na del javne poti. Ob 15 uri novogradnja osenči skoraj celotno zahodno fasado
stanovanjskega objekta vzhodno od novogradnje. Ob 16 uri poleg zahodne fasade osenči tudi večji
del strehe (ob tej uri je lokacija sonca nizko in posledično nižje od okoliškega terena Šmarja, sončni
zahod je ob 16:15 uri).
- Video prikaz senčenja dne 21.12:
Potek senčenja objektov je prikazan od 7:38 – 16:15, po 15 min sekvencah. Vpliv osenčenosti
novogradnje na obstoječ objekt, ki je vzhodno od novogradnje je od cca 13:52 do 8:30 ure. Na
obstoječ blok predvidena novogradnja ne vpliva. Ob 13:52 uri novogradnja osenči severni del hiše,
kjer so garažni prostori. Od cca 14:07 – 15:07 se postopoma osenči celotna zahodna fasada hiše, od
cca 15:07 do 15:52 ure je osenčena zahodna fasada in postopoma celotna južna fasada in skoraj
celotna streha hiše. Osenčenje obstoječe hiše je minimalno in v obdobju cca dve uri na ta dan, ob
predpostavki lepega oziroma sončnega vremena in brez naravnih ovir (okoliški teren Šmarja). Streha
objekta je postopoma osenčena v časovnem obdobju 45 min na ta dan. V povprečju sončna
elektrarna približno 90 % vse energije proizvede v mesecih visoke osončenosti – to je med marcem
in oktobrom – zimsko obdobje nima tolikšnega vpliva na količino proizvedene energije. Dodatna
utemeljitev je podana pod točko 2.

POMLADNI EKVINOKCIJ, 21. MAREC
- List 2: Prikaz senčenja objektov za dne 21.3 ob 12 uri:
Senca novogradnje pade ob 12 uri na severni del parcele OPPN, vzhodni del parkirišča severno od
objekta in na del javne poti.

- Video prikaz senčenja dne 21.3:
Potek senčenja objektov je prikazan od 6:00 – 18:13, po 15 min sekvencah. Na obstoječ blok (manjši
del južne fasade in vzhodna fasada) je vpliv osenčenosti novogradnje od vzhoda do cca 8:30 ure.
Vzhodna fasada bloka ima dve odprtini na etažo, kjer so nebivalni prostori stanovanj. Ob 14:45 uri
novogradnja osenči manjši del zahodne fasade stanovanjskega objekta. Ob 15 uri je osenčen
zahodni rob in manjši del južne fasade, od 15:15 do 16 ure je osenčen manjši del južne fasade.
Osenčenje je minimalno in v obdobju cca dve uri na ta dan, ob predpostavki lepega oziroma
sončnega vremena in brez naravnih ovir (okoliški teren Šmarja).
POLETNI SOLSTICIJ, 21. JUNIJ
- List 3: Prikaz senčenja za poletni solsticij, dne 21.6. ob 12 uri:
Senca novogradnje pade ob 12 uri na del severnega dela parcele OPPN.
- Video prikaz senčenja dne 21.6:
Potek senčenja objektov je prikazan od 4:07 – 19:53, po 15 min sekvencah. Senca novogradnje v
nobenem delu dneva ne pade na obstoječ objekt vzhodno od novogradnje, na obstoječ
večstanovanjski objekt(večji del južne in vzhodne fasade) je vpliv osenčenosti novogradnje od
vzhoda do 8:30 ure. Osenčenje obstoječega bloka je minimalno in časovno cca štiri uri na ta dan, ob
predpostavki lepega oziroma sončnega vremena in brez naravnih ovir (okoliški teren Šmarja).
JESENSKI EKVINOKCIJ, 21. SEPTEMBER
- List 4: Prikaz senčenja objektov za dne 21.9. ob 12 uri:
Senca novogradnje pade ob 21 uri na severni del parcele OPPN in na del javne poti.
- Video prikaz senčenja dne 21.9:
Potek senčenja objektov je prikazan od 5:44 – 17:58, po 15 min sekvencah.
Na obstoječ večstanovanjski objekt (manjši del južne fasade in vzhodna fasada) je vpliv osenčenosti
novogradnje od vzhoda do cca 8:30 ure. Ob 14:30 uri novogradnja osenči zahodnI rob stanovanjske
hiše, nato je od 15:00 do 15:45 ure je osenčen manjši del južne fasade. Osenčenje je minimalno in
časovno cca dve uri in pol na ta dan, ob predpostavki lepega oziroma sončnega vremena in brez
naravnih ovir (okoliški teren Šmarja).
Točka 2: Dodatna razlaga SIMULACIJE DELOVANJA SONČNE ELEKTRARNE PRED IN PO
NOVOGRADNJI VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA
Eden od ponudnikov in svetovalcev glede sončnih elektrarn je v programu podjetja SolarEdge
(program za simulacijo sončne elektrarne), preveril vpliv na delovanje sončne elektrarne glede na
sedanje stanje in po predvideni gradnji. Priložen je tudi prikaz posameznih parametrov pred in po
predvideni novogradnji.
Ker točnih podatkov glede moči sončne elektrarne niso imeli, se je simulirala elektrarna moči 14 in
16kW (moč za povprečno stanovanjsko hišo). Razlika v proizvodnji električne energije je razlike
310kWh energije v primerjavi obeh simulacij, kar znese glede na današnjo vrednost elektrike 42 - 45€
letno. Glede na moč in izplen se je izračunalo, da je upad proizvodnje zaradi predvidene novogradnje
za 1,2 %. Odstotek je enak neglede na moč.
Prilogi sta : Simulacija 1_pred novogradnjo
Simulacija 2_po novogradnji
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1. OBČINA SEVNICA – Statistični podatki
Občina Sevnica s svojo površino 272 km2 sodi med večje občine v Sloveniji. Občina je
razdeljena na 11 krajevnih skupnosti, ki skupno vsebujejo 119 naselij. Po statističnih podatkih
občine Sevnica je v občini registriranih okoli 17.500 prebivalcev. Glede na površino in
geografsko strukturo ta podatek pove o značilni razpršeni poseljenosti prebivalcev.
Razpršena poseljenost, slabše razvita javna infrastruktura in pomanjkanje zakonskih določil so
razlogi, da se je v občini skozi zgodovino izgradilo veliko vodovodov, ki so oskrbovali večje oz.
manjše število prebivalcev. Gradnja je potekala s sofinanciranjem iz proračuna Občine Sevnica,
krajevnih skupnosti, samoprispevka krajanov, sodelovanjem krajanov s fizičnim delom. V
novejšem času investicije potekajo predvsem iz naslova sredstev, pridobljenih iz državnega
oziroma evropskega proračuna na razpisih.

2. ZAKONODAJA
-

Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04 s spremembami in dopolnitvami)

-

Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02 s spremembami in dopolnitvami)

-

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami)

-

Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93 s spremembami in
dopolnitvami)

-

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/12)

-

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19)

-

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 80/13, 32/17, 80/20)

-

Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 9/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17)

-

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Ur.l. RS, št. 2/17, 27/18,
22/19, 80/20)

-

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 33/14 - UPB)
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3. KRONOLOGIJA RAZVOJA VODOVODNIH SISTEMOV
Zametki sistematičnega urejanja oskrbe s pitno vodo v skladu z zakonodajo segajo v leto 2001,
ko je Občina Sevnica (v nadaljevanju Občina) izdelala dokument Oskrba s pitno vodo v Občini
Sevnica, št. 35300-0032/96, z dne 05.03.2001.
V dokumentu je povzeto tedanje stanje vodooskrbe na območju celotne občine, v kateri je
bilo evidentiranih 113 naselij z več kot 30 prebivalci.
Izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo v okviru Komunale d.o.o. Sevnica (v nadaljevanju
Komunala) je bilo do leta 2002 omejeno le na mesto Sevnica in bližnjo okolico v okviru
vodovoda Sevnica. Preko javnega vodovoda Sevnica je Komunala s pitno vodo oskrbovala
6.055 prebivalcev občine, kar predstavlja 33,5% vseh prebivalcev v občini (18 064). Z drugimi
večjimi javnimi vodovodi na območju občine so dotlej upravljale krajevne skupnosti in vaški
vodovodni odbori. Število vseh evidentiranih vodovodnih sistemov je bilo kar 210, na tak način
oskrbovanih prebivalcev pa 11 755 v 100 naseljih (65%). Preostalih 254 prebivalcev (1,5%) se
je oskrbovalo preko zasebnih vodovodov v okviru lastne oskrbe s pitno vodo.

KS Sevnica - 29%
KS Boštanj - 21%
KS Blanca - 6%
KS Loka - 7%
KS Zabukovje - 12%
KS Šentjanž - 7%
KS Tržišče - 7%
KS Krmelj - 1%
KS Studenec - 7%
KS Primož -3%

Slika: Vodovodni sistemi po krajevnih skupnostih v občini Sevnica leta 2001.
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Slika: Oskrba prebivalcev s pitno vodo leta 2002.

Že v obdobju pred letom 2002 se je na več vodovodih, zlasti večjih, ki oskrbujejo večje število
uporabnikov, javne ustanove in gospodarstvo, začela pojavljati težnja po zagotavljanju
kakovostne oskrbe s pitno vodo, kar je pomenilo nove investicije in s tem potrebo po
zagotavljanju finančnih sredstev. Prvi med njimi je bil vodovod Krmelj v upravljanju Krajevne
skupnosti Krmelj, ki se je s pitno vodo prvotno oskrboval iz zajetja Glaviški potok. Z vidika
kakovosti pitne vode je bilo zajetje neprimerno, saj se je voda ob vsakem večjem nalivu kalila.
Zato so se v letu 1998 v neposredni bližini obstoječega vodnega vira odločili za izdelavo novega
vodnjaškega črpališča z vrtino KRM-1/98 in poleg nje vodohrana Krmelj 1. Vrtina KRM-1/98 je
imela po izvedenih črpalnih preizkusih izdatnost 10 L/s, kar zadostuje za oskrbo prebivalcev v
naseljih Krmelj in okoliških krajih, voda pa je bila po izvedenih analizah potrjena kot
zdravstveno ustrezna. Leta 2000 je bil nad naseljem Krmelj zgrajen še nov protiležni vodohran
Krmelj 2 in deloma obnovljen že dotrajani povezovalni cevovod iz azbest-cementnih snovi med
obema vodohranoma v dolžini 1 180 m. Azbestni material se je nadomestil s PVC- in duktillitoželeznim materialom. V investiciji »Obnova vodovoda Krmelj – 2. faza« je bil v letih od 2002
do 2004 v celoti obnovljen še preostanek povezovalnega cevovoda med vodohranoma, do
Zdravstvenega doma Krmelj.

Vodovod Krmelj je v upravljanju Komunale od 1. marca 2002 dalje, s podpisom tripartitne
pogodbe o upravljanju vodovoda Krmelj, sklenjene med Občino, Krajevno skupnostjo Krmelj
in Komunalo. S tem je Komunala z vodo začela oskrbovati novih 1 500 prebivalcev.
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Izboljšanje oskrbe prebivalcev s pitno vodo so se začele tudi v Krajevni skupnosti Blanca.
Na osnovi nove zakonodaje, izredno slabe kakovosti pitne vode in dotrajanega vodovodnega
omrežja je Svet Krajevne skupnosti Blanca sprejel sklepe, s katerimi se je obvezal, da se
vodovod Blanca prenese v upravljanje Komunale. Na osnovi pogodbe, ki je bila podpisana 1.
marca 2003, je Komunala začela upravljanje vodovodnega sistema s 500 prebivalci. Sama
izgradnja novega vodovoda Blanca, vključno z zagotovitvijo novega vodnega vira (vrtine
Blanca) je bila izvedena v treh fazah, v skupni vrednosti okoli 70–80 milijonov tolarjev, kar sta
financirali Občina Sevnica in Krajevna skupnost Blanca.

1. julija 2003 se je izvršil še prenos upravljanja tudi na vodovodu Nova Gora, ki je oskrboval
prebivalce v naseljih Telče in Križ. Ob koncu leta se je tako rekoč čez noč priključilo še naselje
Drušče. Na njihovem vaškem vodovodu so namreč pri analizi pitne vode ugotovili huminske
snovi neznanega vzroka, in ker je bilo zajetje pitne vode pod pokopališčem, se je nemudoma
zgradil nov vodovod na odseku Telče – Drušče.

Upravljanje sistemov je zahtevalo vedno nove investicije, saj se je na sisteme priključevalo oz.
želelo priključiti vse več naselij. Treba je bilo zagotoviti nove vodne vire. Med prvimi se je
izkazalo, da s svojimi kapacitetami (zgolj 0,7 L/s) ne zadošča več vrtina Nova Gora. Že poleti
2003 se je pojavila povečana potreba po dobavi pitne vode na tem vodovodu, zato se je takoj
začelo razmišljati o aktivaciji obstoječe vrtine Radovan in gradnji povezovalnega cevovoda
med vrtinama Nova Gora in Radovan. Za to je bilo potrebna gradnja nove transformatorske
postaje in električnih vodovod za priključitev vrtine Radovan na elektroomrežje, kar je bilo
povezano z ogromnimi finančnimi vlaganji, ki jih je zagotovila Občina iz občinskega proračuna.
Poleg tega je težavo predstavljala vrtina, saj je bila nekaj let neaktivna in je kasneje ob
vsakokratnem zagonu vedno znova kalila vodo. Potrebno je bilo ponovno čiščenje vrtine –
rezultati so bili zadovoljivi in vrtina primerna za distribucijo pitne vode.

Z oktobrom 2003 je Komunala začela upravljati še vodovod Arto, tako da je ob koncu leta 2003
upravljala že pet vodovodnih sistemov in s kakovostno pitno vodo oskrbovala 7 424
prebivalcev v občini, kar je 42 % vseh prebivalcev.
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Z namenom nadaljnjega, sistematičnega urejanja oskrbe s pitno vodo je bil v letu 2003 na
Občinskem svetu Občine Sevnica sprejet dokument Strategija vodooskrbe prebivalcev v
občini Sevnica, št. 35300-0049/1997, z dne 13.11.2003, ki je med drugim določal, da v kolikor
Občina soinvestira v javno infrastrukturo oskrbe s pitno vodo, se takšen vodovod prenese v
upravljanje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo. Poleg tega je dokument določal način
obračuna vodarine, kajti vse bolj se je pojavljala težnja po širitvi upravljanja vodovodov zunaj
mesta Sevnica in Komunala se je začela spopadati s finančnimi težavami upravljanja
vodovodov. Cene so bile ves čas pod nadzorom države in se niso spreminjale, kvečjemu
minimalno. S širitvijo upravljanja sistemov je Komunala iz skoncentriranega mesta Sevnica
prehajala na območja z razpršeno poselitvijo in posledično z večjo dolžino vodovoda na
uporabnika. Poleg tega so na podeželju še obstajali stari vodni viri za dodatno oskrbo s pitno
vodo in se voda iz javnega vodovoda ni porabljala v predvidenih količinah. Stroški so naraščali,
temu sorazmerno ne tudi prihodki. Ker bi morala biti na vodovodih zunaj mesta Sevnica iz
navedenih razlogov cena vode tudi nekajkrat višja, je Občina Sevnica sprejela enotni tarifni
sistem, ki je zaradi solidarnosti do podeželskih uporabnikov določal enotno ceno vodarine na
območju cele občine Sevnica in se cena tako ni oblikovala za vsak vodovod posebej. Tako je
Občina postopoma lažje zagotavljala zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi na podeželju.

Zaradi izdelanih projektov gradnje vodovoda Blanca in interesa krajanov je bilo potrebno
zagotoviti nove odseke vodovoda. V ta namen se je v letu 2004 izvajala 3. faza gradnje
primarnega voda Selce - Čanje, pripadajočega sekundarnega omrežja, vodohrana in
raztežilnika Čanje. Po izvedbi del so se uporabniki prek obstoječih hišnih priključkov prevezali
na novi vodovod.
V tem času je Komunala širila tudi vodooskrbni sistem Sevnica v kraje v svojem zaledju. Leta
2004 se je preuredil obstoječi vaški vodohran na Beršnjakovem hribu – Gline jame in s tem se
je omogočilo kasnejše nadaljevanje vodovoda v naselja druge krajevne skupnosti - Krajevne
skupnosti Zabukovje.

Zaradi zainteresiranosti se je v letu 2005 razširil vodovod Krmelj z izgradnjo vodovoda na
odseku Birna vas – Cerovec, kar sodi med večje investicije tega leta.
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Leta 2006 je Komunala zaradi vse večjih okvar na vodovodu v naselju Dolnje Brezovo sklenila
pogodbo o upravljanju vodovoda Dolnje Brezovo-INPLET, ki zajema upravljanje vodovodnega
omrežja v naselju Dolnje Brezovo, medtem ko je vodni vir v upravljanju tamkajšnjega podjetja
Inplet. Vodo Komunala dobavlja iz podjetja Inplet na osnovi sklenjene pogodbe med
podjetjema.

Zaradi širitev vodovodnih sistemov na manj poseljena območja so začeli rasti tudi stroški
upravljanja na enoto (m3) prodane vode. Več vodovodov namreč pomeni tudi višji strošek
amortizacije, ki je del cene dobavljene vode. V letu 2005 je Ministrstvo za gospodarstvo
odobrilo povišanje cene vodarine, ponovno se je cena iz istega vzroka povišala v letu 2006.
Toda širitvam vodovodnih sistemov še ni bilo konca. Z julijem 2007 je Komunala začela
upravljati vodovod Primož. Na starem vodovodu v upravljanju lokalne skupnosti je bila namreč
oskrba s pitno vodo že leta kritična – v poletnem času jo je primanjkovalo, ob deževju je voda
iz lokalnih zajetij kalila. Že v letu 2000 je bila na območju Krajevne skupnosti Primož izdelana
vrtina Primož s kapaciteto črpanja 4,6 L/s, ki naj bi zadovoljila potrebe po pitni vodi za celo
krajevno skupnost. Ker potrebi po pitni vodi še ni bilo zadoščeno, so se v letu 2007 začele
izvajati investicije v okviru vodovoda Primož – 2. faza, s katero se je zgradilo črpališče v
vodohranu Gornje Impolje, nov vodohran Laze in povezovalni tlačni cevovod med objektoma.
Konec leta 2007 je Komunala zaradi upravljanja vedno novih sistemov in gradnje novih
odsekov vodovodov na obstoječih sistemih v upravljanju preko sedmih vodovodov skupaj
oskrbovala 8 028 oseb s stalnim bivališčem v občini Sevnica, kar pomeni 46 % vseh prebivalcev.
Prodala je 423 126 m3 pitne vode prek 2 396 priključkov za gospodinjstva in 260 priključkov za
gospodarstvo, storitveno dejavnost in javne ustanove. Vsi sistemi zajemajo upravljanje sedmih
globinskih vrtin, enega vodnjaka, dveh zajetij, 21 vodohranov, trinajst prečrpališč in okoli 180
km cevovodov.

Dobra polovica prebivalcev občine Sevnica se je še vedno oskrbovala s pitno vodo na druge
načine. Po prvih tedanjih podatkih je bilo na območju občine poleg sedmih vodovodov v
upravljanju Komunale še 31 javnih vodovodov, katerih upravljavci so bile krajevne skupnosti
ali vaški vodovodni odbori. Preostali vodovodi v občini niso registrirani kot javni vodovodi, zato
se taka oskrba s pitno vodo obravnava kot lastna oskrba. Do konca leta 2008 je bilo
7

Oskrba s pitno vodo v Občini Sevnica

pridobljenih že 367 vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo. Vsi ti podatki kažejo na res
izredno vodno bogastvo naše občine.

Cilj Komunale in Občine Sevnica je ves čas slediti sprejeti Strategiji vodooskrbe prebivalcev v
občini Sevnica in Dolgoročni študiji oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica ter v doglednem času
poskrbeti za to, da bo zdrava pitna voda kot javna dobrina dostopna vsem občanom.
Prvi korak je Komunala storila že v letu 2007, ko je skupaj z Občino Sevnica vzpostavila stik s
predstavniki vaških javnih vodovodov, kjer upravljavci niso izvajalci javne službe. V letu 2008
so bile vzpostavljene evidence za vse javne vodovode v občini Sevnica. V letu 2009 je bila na
osnovi pogodbe med Občino, Krajevnimi skupnostmi, vaškimi vodovodnimi odbori in
Komunalo sklenjena Pogodba o zagotavljanju odgovorne osebe na vseh javnih vodovodih v
občini. Namen te pogodbe je bil zagotoviti strokovno osebo na Komunali, ki bo vzpostavila
nadzor nad kakovostjo pitne vode na območju vseh vaških javnih vodovodov v občini po
načelih sistema HACCP.

Leto 2008 je na področju oskrbe s pitno vodo zaznamovano kot prelomno, zelo aktivno leto.
Od junija 2008 do junija 2009 je potekala zamenjava azbestno-cementnih cevi z duktilnimi na
odseku od raztežilnika v Peclju do Taborniške ulice v Sevnici. Jeseni 2009 so zamenjali še zadnje
azbestno-cementne cevi s plastičnimi v Cankarjevi ulici v Sevnici. S tem je bila občina Sevnica
v Posavju prva, ki v svojem vodovodnem sistemu ni imela več niti metra azbestnih cevi.

Vse bolj se je Komunala angažirala tudi na izvajanju inženirskih storitev, največji obseg del je
tedaj vsekakor bil na investicijah povezovanja vodovodnih sistemov, in sicer za vodovod
Primož–Nova Gora–Tržišče–Krmelj–Šentjanž. Projekt povezovanja javnih vodovodov, ki se je
začel v letu 2008, je z gradnjo 18 km novega vodovoda med seboj povezal več kot 40 km
obstoječega vodovoda. Zaključil se je v sredini leta 2009. Bistvo projekta je bilo zagotoviti
varno oskrbo s pitno vodo uporabnikov na desni strani reke Save, z možnostjo nadomestitve
morebitnega izpada vodnega vira. Povečala se je tudi možnost priključevanja novih
uporabnikov po naseljih, ki imajo neustrezno pitno vodo, na javne vodovode v upravljanju
izvajalca javne službe. Že v marcu 2009 sta se na vodovod Nova Gora zaradi neustrezne
kakovosti vode priključili naselji Malkovec in Pavla vas, zaradi zainteresiranosti prebivalcev pa
so se na novo zgrajeni vodovod Primož priključila naselja Preska, Orle–Goli Vrh, Dedna Gora,
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Cerov Breg, Velika Hubajnica in Mala Hubajnica. V letu 2010 še Osredek pri Hubajnici, Hantinc
in na vodovodu Krmelj Osredek pri Šentjanžu, del Leskovca in Cerovec.
Medtem je bila zgrajena sevniška centralna čistilna naprava na Logu, ki potrebuje za svoje
delovanje večje količine vode. Ker je naselje Log ni moglo zagotoviti, se je voda pridobila iz
sevniškega vodovodnega omrežja. V ta namen je bil pod strugo Save zgrajen cevovod, ki je
prvič v zgodovini vodooskrbe v občini povezal oba savska bregova. Od tedaj se del naselja Log
oskrbuje z vodo iz sevniškega vodovoda.

Kot je že bilo omenjeno, se je začelo aktivno in uspešno sodelovanje z vaškimi vodovodnimi
odbori oz. krajevnimi skupnostmi. Z letom 2009 je začela Komunala na osnovi sklenjene
pogodbe z Občino na obstoječih lokalnih javnih vodovodih nadzirati kakovost pitne vode na
Bregu, v Šentjurju na Polju, na Razborju, Studencu in v Tržišču. V letu 2010 smo zagotavljali
storitve odgovorne osebe za pitno vodo že na 22 lokalnih javnih vodovodih, 6 javnih
vodovodov pa takega nadzora nad kakovostjo pitne vode še ni imelo.

Velik preskok v zagotavljanju kakovostne pitne vode je predstavljalo leto 2011, ko sta se na
javni vodovod Primož in Nova Gora priključila večja lokalna javna vodovoda – Tržišče in
Studenec–Rovišče–Hudo Brezje–Ponikve. Na obeh lokalnih sistemih je namreč prihajalo do
večjih neskladnosti pitne vode, tudi s tveganjem za zdravje uporabnikov, in glede na to, da so
bile na obeh sistemih javne ustanove in ostale dejavnosti, je bila priključitev na javni vodovod
edina smiselna rešitev. Da so bile priključitve izvedljive, je morala Občina vložiti sredstva v
gradnjo povezovalnih odsekov novozgrajenega vodovoda v okviru projekta povezovanja
vodovodov pa do obstoječih lokalnih javnih vodovodov in sisteme nato še ustrezno hidravlično
modulirati. V primeru priključitve vodovoda Studenec–Rovišče–Hudo Brezje–Ponikve je bilo
treba aktivirati vrtino Studenec, ki pred tem še ni delovala. Ob tem se je izkazalo, da kapaciteta
vrtine ne zadošča za celoten vodovod Primož, ki je konec leta 2011 oskrboval že 886 oseb, zato
sta bili in sta še v uporabi obe obstoječi vrtini, Primož in Studenec. V jesenskem času 2011 je
Komunala začela upravljati še manjši vodovod Apnenik z 18 priključki in 25 oseb.

Nove investicije širitve vodovodov so se izvajale tudi na vodovodu Sevnica - ena izmed njih z
namenom priključevanja naselja Zajčja gora, kjer so imeli nenehne težave z zagotavljanjem
kakovostne pitne vode in je bila prevezava na vodovod Sevnica v letu 2012 praktično
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neizogibna. Potekala je izgradnja vodovoda Stržišče, tudi vodovod Primož se je zopet razširil
in se povezal z vodovodom Konjsko, vodovodu Nova Gora se je priključilo naselje Slančji Vrh,
na vodovod Krmelj sta bila prevezana naselje Cerovec in vodovod Srednik– Glino–Veternik.
Investicije so potekale tudi v smeri izgradnje povezovalnega voda Tržišče - Vrhek z namenom
kasnejše priključitve naselja Vrhek pri Tržišču (v letu 2013). Te številne investicije širitve
vodovodov so sovpadale z izgradnjo optičnega, kanalizacijskega in elektro omrežja na območju
celotne občine. Prav tako so investicije deloma posledica neugodnih vremenskih razmer (suše)
v prvi polovici leta 2012. Za širitev vodovodnih sistemov in zagotavljanje ustrezne oskrbe s
pitno vodo novim uporabnikom je bilo skupaj vgrajenih več kot 70 km vodovodnih cevi na
različnih vodovodih v upravljanju Komunale.

Zaradi nenehne širitve sistemov je bilo potrebno začeti razmišljati o zagotavljanju novih vodnih
virov, ki bi poskrbeli za večjo varnost oskrbe s pitno vodo zlasti z vidika zagotavljanja zadostnih
količin pitne vode. V letu 2010 se je tako zgradilo zajetje Podskalica, ki se je z izgradnjo
vodovoda v okviru projekta Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov v letu 2013
povezal z vodovodom Blanca in Sevnica. To je ključni projekt, ki je potekal v letu 2013 in je
povezal vodovode ter omogočil priključitve novih naselij in uporabnikov na levi strani reke
Save. Prav tako je bila v okviru tega projekta v septembru 2013 voda pripeljana na najvišjo
točko v občini, 948 m visoko Lisco. To je primerljiv projekt s projektom povezovanja vodovodov
na desni strani Save, ki je potekal v letih 2008–2009.
Do leta 2013 je bila torej zgrajena hrbtenica povezovalnih vodovodov tako na levi kot na desni
strani reke Save, na katero so se priključevali vedno novi uporabniki. Priključevanje je bilo
postopoma, saj je bilo pogojeno z dodatnimi investicijskimi vložki in so se zato prioritetno
priključevali tisti vodovodi, kjer je bila oskrba s pitno vodo neustrezna z vidika količin pitne
vode ali njene kakovosti. Nad tem je bdela Komunala s stalnim nadzorom kakovosti pitne vode
na lokalnih javnih vodovodih, iz katerega je bilo razvidno stanje na obstoječih vodovodih. Na
določenih območjih, kjer ni bilo javne oskrbe, so pobudo za priključitev na javni vodovod dali
posamezniki ali zainteresirane skupine.

V letu 2014 se je vodovod Arto prevezal na vodovod Primož, ki se je pred tem oskrboval iz
vodnega vira, katerega upravljavec ni bila Komunala. Na vodovod Krmelj pa se je prevezal
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vodovod Češnjice. V aprilu 2014 je v upravljanje Komunale prevzet lokalni javni vodovod Vrh
pri Boštanju, ki se napaja iz vrtin B-IV oz. B-II, ki sta sicer vodna vira javnega vodovoda Boštanj.
Zaradi težav pri zagotavljanju kakovostne pitne vode se je v letu 2015 po izgradnji novega
povezovalnega voda do obstoječega vodohrana Žigrski Vrh izvedla prevezava lokalnega
javnega vodovoda Žigrski Vrh na vodni vir Podskalica, vodovod Sevnica. V nadaljevanju je bil
zaradi težav z vodooskrbo izgrajen še nov vodovod za oskrbo prebivalcev s pitno vodo v
naseljih Lončarjev Dol in Žurkov Dol. Začela se je tudi investicija izgradnje vodovoda Radež,
sprva s sanacijo obstoječega zajetja Zavrate in se zatem nadaljevala v izgradnjo novega
vodovoda za oskrbo prebivalcev naselja Radež. Prvi uporabniki so se nanj priključili v letu 2016.
Investicija se je izvajala še na vodovodu Nova gora in je omogočila priključitev naselja Jeperjek
na javni vodovod. Na vodovodu Sevnica pa je bila zaradi nove povezave Beršnjakov hrib – Pečje
za naselje Pečje zagotovljena bolj varna oskrba s pitno vodo, potem ko se je opustilo črpališče
Pečje, ki ni zagotavljalo ustreznih pritiskov.

V letu 2017 se je z razširitveno investicijo na vodovod Sevnica priključil del naselja Gornje
Brezovo. Izrednega pomena pa je pridobitev novega vodnega vira, vrtine KRM-2, katere
končna izdatnost je 3L/s. Zaradi predvidenih širitev vodovoda Krmelj in zato, ker vodovod
Krmelj nima rezervnega vodnega vira in ker obstoječa vrtina deluje na pragu svoje zmogljivosti,
je bila želja pridobiti vodni vir, ki bo po izdatnosti primerljiv z vrtino KRM-1/96. Kljub nižjim
količinam se je začela izgradnja novega vodovoda, vključno s hišnimi priključki, in vodohrana
Mladetiče za oskrbo prebivalcev v naseljih Pijavice-Gabrijele-Mladetiče, ki so bili pred tem
priključeni na lokalni javni vodovod Mladetiče-Gabrijele-Pijavice. Na tem vodovodu ni bilo
mogoče zagotavljati varne oskrbe s pitno vodo zaradi neustreznega vodnega vira, ki je kalil
praktično ob vsakem nalivu in voda brez prekuhavanja pred uporabo ni bila primerna za
uživanje. Priključevanje uporabnikov na novo zgrajeni vodovod se je začelo v začetku leta
2019. S to prevezavo se je na vodovod Krmelj preko 66 novih priključkov priključilo 114 oseb.
Leto 2019 je bilo res aktivno leto, saj se je poleg prenosa upravljanja vodovoda MladetičeGabrijele-Pijavice s 1. aprilom začelo upravljanje še enega večjega vodovoda – vodovod LokaRačica. Loka–Račica je vodovod, ki deluje kot ločen vodovod Loka in Račica, ju je pa možno
med seboj povezati. Skupaj oskrbujeta 480 oseb preko 175 priključkov za gospodinjstva in 12
priključkov je za pravne osebe, med drugim je na vodovod Loka priključen Trubarjev dom
upokojencev Loka, ki ima kritično populacijo uporabnikov. Komunala je na vodovodu Loka11
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Račica že pred tem po pogodbi s Krajevno skupnostjo Loka nadzirala kakovost vode. Ob
prenosu upravljanja se je saniral še vodohran Račica, začelo se je postopno urejanje
vodomernih mest. Čisto ob koncu leta 2018 smo v upravljanje prevzeli še manjši vodovod –
vodovod Breško s 57 priključki in 48 osebami. To je sicer zasebni vodovod, ki je prišel v
upravljanje Komunale zaradi interesa uporabnikov. Da bi zagotovili kar se da varno oskrbo, se
je pred pričetkom upravljanja saniralo obstoječe vodno zajetje in namestila klorirna naprava
za pripravo vode. Na žalost se je kasneje izkazalo, da je pri obstoječem vodnem viru le s težavo
možno zagotavljati oskrbo s pitno vodo zaradi kaljenja vode, občasnega pomanjkanja zaradi
zraka v sistemu,… V prihodnje je predvidena izgradnja novega odseka iz Kalske doline, kjer sta
vrtini Krmelj in povezava na vodovod Krmelj.

Po aktivnem letu 2019 so se v letu 2020 urejale evidence, katastri, popisi vodomerov, opravila
ocena stanja, ni pa bilo večjih priključevanj oziroma gradenj novih vodovodov. V glavnem so
se izvajale obnove obstoječega vodovodnega omrežja, veliko časa pa je bilo posvečenega
pridobivanju gradbenega dovoljenja za projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, ki je
eden zadnjih večjih projektov oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica in se bo izvajal v letih 20212023.

Vsako priključevanje novih uporabnikov oz. novih naselij je povezano z velikimi investicijskimi
vlaganji Občine v gradnjo novih sistemov ter širitvijo in povezovanjem obstoječih sistemov. Ni
pa uspeha brez dobrega sodelovanja z uporabniki in zainteresiranimi posamezniki, skupinami
ali vodovodnimi odbori. Ti se morajo zavedati, da Občina želi in mora uporabnikom zagotavljati
kakovostno pitno vodo. Če Občina kakorkoli investira v obstoječe lokalne vodovode, ta
vlaganja prinesejo ustrezno upravljanje vodovoda s strani izvajalca javne službe oskrbe s pitno
vodo, kar je v skladu z veljavno zakonodajo in hkrati omogoča upravljanje vodovodnih
sistemov na dolgi rok.
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4. OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI SEVNICA DANES
4.1.

Javni vodovodi

Število javnih vodovodov tudi zaradi zavedanja Občine o pomembnosti kakovostne oskrbe s
pitno vodo z leti upada. Če je bilo leta 2002 v upravljanju Komunale le vodovod Sevnica (33,5%
vseh prebivalcev občine) in evidentiranih kar 210 lokalnih javnih vodovodov (z vodo oskrbujejo
65,0% vseh prebivalcev), je stanje ob koncu leta 2020 bistveno drugačno.
V občini Sevnica je danes 34 javnih vodovodov, na katere je priključenih več kot 50 oseb s
stalnim bivališčem oz. so na njih priključeni objekti javne rabe oz. zagotavljajo v povprečju več
kot 10 m3 vode/dan oz. je vodno dovoljenje pridobila Občina.
Javni vodovodi oskrbujejo 14 765 (84,5%) prebivalcev izmed 17 481 vseh prebivalcev s stalnim
bivališčem v Občini:
-

Komunala v polnem obsegu nalog upravlja 11 javnih vodovodnih sistemov, preko katerih
vršimo oskrbo s pitno vodo 11 325 prebivalcem naše občine (64,8%);

-

18 javnih vodovodov (2 974 oseb) upravlja Komunala d.o.o. Sevnica s stališča
zagotavljanja odgovorne osebe za pitno vodo, medtem ko je vzdrževanje vodovodnih
sistemov v domeni krajevnih skupnosti ali vaških vodovodnih odborov;

-

5 javnih vodovodov v letu 2020 (466 oseb) še ni imelo vzpostavljenega nadzora nad
kakovostjo pitne vode s strani Komunale, saj gre za vodovode, kjer št. oseb ne presega
50, vendar se smatrajo kot javni, ker je vodno dovoljenje za vodni vir pridobila Občina.
Le eden od teh je vodovod, kjer je število oseb večje od 50 in je vodno dovoljenje
pridobila Občina, ne izvaja pa Komunala nalog odgovorne osebe, saj jo zagotavlja
vodovod sam (DUO Impoljca).

Preostali prebivalci občine se s pitno vodo oskrbujejo v okviru lastne oskrbe s pitno vodo, za
katere je bilo izdanih preko 400 vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo. Lastna oskrba
s pitno vodo se izvaja pri 15,5% vseh prebivalcev občine Sevnica. Odstotek lastne oskrbe je
relativno visok predvsem zaradi velike razpršenosti poseljenosti prebivalstva in same možnosti
lastne oskrbe zaradi naravnih danosti. Sicer se z leti pričakuje nižanje odstotka lastne oskrbe
zaradi investicij Občine v javno infrastrukturo.
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Slika: Oskrba prebivalcev s pitno vodo leta 2020.

Skupaj s širitvijo sistemov se je skozi leta večal tudi fizični obseg prodane vode na vodovodih
v upravljanju Komunale, kar prikazuje spodnja tabela:
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Količina vode - m3
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400.000
300.000
200.000
100.000
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Tabela: Količina prodane vode Komunale v letih 2000-2020.

V nadaljevanju so na zemljevidu prikazana območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s
storitvami javne službe:
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4.2.

Vodovodi v upravljanju Komunale

Komunala je upravljavec 11 javnih vodovodnih sistemov. Skupno to predstavlja 18 vodnih
virov (9 globinskih vrtin, 1 vodnjak, 8 zajetij), 52 vodohranov (nekateri so tudi s prečrpališči),
12 samostojnih prečrpališč in 7 raztežilnikov. Dolžina primarnih, sekundarnih in razdelilnih
vodov je okoli 410 km. Osnovni kazalniki upravljanja vodovodnih sistemov so prikazani v
spodnji tabeli:

KAZALNIK

ENOTA

OBSEG

Količina prodane pitne vode 2020 – gospodinjstva

m3

491 412

Količina prodane pitne vode 2020 – javne ustanove

m3

49 188

Količina prodane pitne vode 2020 – pridobitna dejavnost

m3

79 648

število

11 325

Število odjemnih mest, priključenih na javne vodovode

kom

4 588

Dolžina omrežja javnih vodovodov

km

410

Število vodnih virov

kom

18

Izdatnost vodnih virov (Qsred)

L/s

87,0

Število vodohranov

kom

52

Število prebivalcev, priključenih na javne vodovode

Skupna prostornina vodohranov

m3

3 376

Število naprav za pripravo pitne vode

kom

13

Število črpališč (vključno z vodnimi viri in črpališči v vodohranih)

kom

42

V nadaljevanju sledi kratek opis javnih vodovodov (JV) v upravljanju Komunale:
- JV Sevnica: je vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje mesto Sevnica in bližnja naselja Pečje,
Žurkov Dol, Orešje, Metni Vrh, Orehovo, Vranje, Podvrh, Stržišče, Lončarjev Dol, Ledino, del
Loga, Mrzle Planine, Žigrski Vrh, Drožanje in sicer 5 963 uporabnikov v gospodinjstvih preko
1 611 hišnih priključkov ter gospodarstvo, storitvene dejavnosti in javne ustanove preko
232 priključkov. V letu 2020 je bilo na sistemu prodano 328 522 m3 vode. V sistemu je 6
vodnih virov (vodnjak Stilles, vrtina Stil-1, vrtina Stil-2, zajetje Dolna, zajetje Orehovec,
zajetje Podskalica), 12 vodohranov (6 s črpališči), 7 prečrpališč in 2 raztežilnika. Objekti so
med seboj povezani s cevovodi v skupni dolžini okoli 142 km. Cevi so iz duktil-litoželeznega
materiala, PVC in PEHD. Salonitnih cevi na vodovodu Sevnica ni. Na javnem vodovodu
Sevnica se vrši stalna priprava pitne vode na zajetju Dolna, na vrtinah Stilles-1 in Stilles-2
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ter v vodohranu (VH) Pokojnik. V ta namen se uporablja plinski klor (obe vrtini) ter Nahipoklorit na zajetju Dolna in v VH Pokojnik za pripravo vode iz vodnega vira Podskalica. Na
vodnih virih Stilles je nameščen analizator klora, ki omogoča avtomatsko doziranje in
vzdrževanje predpisane koncentracije klora v pitni vodi.
- JV Krmelj: v letu 2020 je bilo prodano 106 637 m3 vode 2 014 osebam preko 674 priključkov
ter gospodarstvu, storitvenim dejavnostim in javnim ustanovam preko 26 priključkov v
naseljih Krmelj, Gabrijele, Birna vas, Koludrje, Polje pri Tržišču, Kamenica, Podboršt, Mali
Cirnik, Leskovec pri Šentjanžu, Osredek pri Šentjanžu, Srednik, Glino, Veternik, Cerovec,
Murnice, Češnjice, del Tržišča, Spodnje in Zgornje Mladetiče, Pijavice. Na vodovodu sta 2
vodna vira, vrtina KRM-1/98 in KRM-2/17. Poleg vodnih virov so na sistemu še naslednji
objekti: 16 vodohranov (5 s črpališči), 3 prečrpališča, 1 raztežilnik. Objekti so povezani s 16
km primarnega voda, 18 km sekundarnih vodov. Vodovodne cevi so iz PVC, PEHD in duktillitoželeznega materiala. Priprava pitne vode se vrši na vodohranu Krmelj I, neposredno ob
vodnih virih, in sicer poteka kontinuirana dezinfekcija pitne vode z Na-hipokloritom. Na
vodohranu je nameščen analizator klora, ki redno vzdržuje predpisano koncentracijo
rezidualnega klora v pitni vodi, ki se izpisuje na sistemu daljinskega nadzora SCADA.
- JV Blanca: s pitno vodo oskrbuje 689 uporabnikov preko 323 priključkov za gospodinjstva
in 7 priključkov v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in javnih ustanovah v naseljih
Blanca, Čanje, Selce nad Blanco, Poklek, Kladje nad Blanco in Krajna Brda. V letu 2020 je
bilo na sistemu prodane 30 376 m3 vode. Sistem sestavlja vodni vir, vrtina BPV – 1/98, 3
vodohrani (1 s prečrpališčem) in 1 raztežilnik. Objekte povezujejo cevi - 16 km primarnih
ter 24 km sekundarnih in razdelilnih vodov iz PVC, PEHD in duktil-litoželeznega materiala.
Je relativno nov sistem, ki se je pričel graditi v letu 1998 in se je razvijal do leta 2005. Od
leta 2015 se sistem JV Blanca deloma oskrbuje s pitno vodo iz vodnega vira Podskalica. S
tem vodnim virom je bil na sistemu zagotovljen rezervni vodni vir, ki ga pred tem ni bilo.
Stalna priprava pitne vode poteka na vrtini Blanca, s čimer je omogočena priprava vse
načrpane vode pred distribucijo v sistem.
- JV Nova gora: v sistemu sta 2 vodna vira (vrtina TV-1/96, vrtina NG-2/2000), 5 vodohranov
in 1 prečrpališče. Dolžina celotnega sistema je okoli 24 km, 11 km je primarnih vodov, 13,5
km sekundarnih in razdelilnih vodov iz duktil- litoželeznega, PVC in PEHD materiala.
Vodovod s pitno vodo oskrbuje naselja Telče, Telčice, Drušče, Pečice, Križ, Otavnik,
Malkovec, Pavla vas, del Tržišča, Slančji Vrh, Vrhek in Jeperjek. V letu 2020 je bilo na sistemu
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prodano 43 308 m3 vode. Gospodinjstvom (747 uporabnikov s stalnim bivališčem) preko
680 hišnih priključkov ter priključkov za vikende, zidanice. Za oskrbo gospodarstva,
storitvenih dejavnosti in javnih ustanov je 21 priključkov. Na sistemu poteka kontinuirana
dezinfekcija pitne vode z Na-hipokloritom v vodohranu Nova gora.
- JV Primož: na sistemu sta aktivna vodna vira vrtina P-1 (Primož) ter vrtina VI-2/05
(Studenec). Poleg vodnih virov sistem sestavlja še 6 vodohranov (1 s črpališčem). Med seboj
je sistem povezan s 24 500 m primarnega in razdelilnega cevovoda iz duktila in PVC
materiala. Sistem je konec leta 2020 oskrboval s pitno vodo 1 089 uporabnikov preko 614
hišnih priključkov ter 6 enot v gospodarstvu, storitveni dejavnosti in javnih ustanovah.
Količina prodane vode je znašala 56 420 m3. JV Primož s pitno vodo oskrbuje naselja Primož,
Studenec, Ponikve, Hudo Brezje, Rovišče, Gornje Impolje, Dolnje Impolje, Gornje Orle,
Dolnje Orle, Mala Hubajnica, Velika Hubajnica, Osredek, Preska, Križe, Konjsko, Dedna gora,
Rogačice, Češnjice, del Brezja, Zavratca in Arto, ki je bil pred prevezavo na JV Primož
samostojen sistem in se je z vodo oskrboval iz vodnega vira v upravljanju Kostak Krško d.d..
Priprava pitne vode z Na-hipokloritom poteka kontinuirano na treh lokacijah: v VH Orle, v
VH Balantov hrib in v VH Laze. Tako se lahko po celotnem, zelo razvejanem sistemu,
vzpostavi stalna minimalna koncentracija klora. V VH Balantov hrib je nameščen tudi
analizator klora.
- JV Loka – Račica (JV Loka in JV Račica sta ločena, samostojna sistema, ki pa ju je moč
povezati). JV Loka je gravitacijski sistem z zajetjem Žirovnica, 1 vodohranom, primarnega
voda PE DN50 dolžine 1 407 m (med zajetjem in vodohranom) in sekundarnega voda iz
vodohrana PE DN100 dolžine 1 000 m. Na sistemu je priključenih 264 oseb preko 92 hišnih
priključkov. 12 je enot v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in javnih ustanovah. Voda
se pripravlja s kontinuirano dezinfekcijo z Na-hipokloritom v VH Loka. JV Račica obsega
zajetje s črpalnico, vodohran Račica ter 1 456 m primarnih in sekundarnih vodov iz PE
materiala. Na sistemu je še izpust in 4 hidranti. Zunanjost VH Račica je bila ob prenosu
upravljanja v letu 2019 sanirana. Na sistem je priključenih 216 oseb preko 85 hišnih
priključkov. Gospodarstva in storitvenih dejavnosti ni. Vrši se stalna priprava vode z Nahipokloritom v črpališču Račica. V letu 2020 je bilo na vodovodu Loka – Račica skupaj
prodano 36 252 m3 vode.
- JV Vrh pri Boštanju: sistem zajema vodni vir, zajetje Grahovica I s črpališčem, vodohran
Koprivnica s črpališčem, vodohran Topolovec s hidroforno postajo, vodohran Dule,
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razbremenilnik Hrib in vodovodno omrežje primarnih in sekundarnih vodov v dolžini okoli
7 000 m. Vgrajene cevi so iz PVC materiala, cevi med zajetjem in VH Koprivnica so
litoželezne. Za zagotavljanje požarne vode je v sistemu nameščen 1 hidrant. V sistem se
dovaja voda iz vodnih virov vodovoda Boštanj, prvotni vodni vir vodovoda Vrh – Grahovica
- je v rezervi, ker ne omogoča zadostnih količin pitne vode za varno vodooskrbo. S pitno
vodo JV oskrbuje 137 prebivalcev preko 88 hišnih priključkov, 1 priključek je za oskrbo s
pitno vodo za storitveno dejavnost. V letu 2020 je bilo na sistemu prodano 8 406 m 3 vode.
V te količine so všteti še uporabniki vodovoda Apnenik (25 oseb, 18 priključkov za
gospodinjstva, vikende, zidanice).
- JV Dolnje Brezovo-INPLET: JV Dolnje Brezovo je bil zasnovan v letu 1981 z izgradnjo zajetja,
črpališča, vodohrana in cevovodov pri objektu podjetja INPLET d.d.. Zgrajen je bil za potrebe
oskrbe s pitno vodo podjetja INPLET d.d. kot tudi naselja Dolnje Brezovo, ki se je pred tem
oskrboval iz zasebnega vodnega vira, ki je deloval na meji svoje zmogljivosti. Zgrajeni
cevovod je iz PVC in PEHD materiala - od črpališča do vodohrana poteka tlačni cevovod
PEHD Ф90, napajalni vod je iz PVC Ф200. Odcep za naselje je PEHD Ф110 in ima na začetku
vgrajen ventil za možnost izključitve ter vodomer, na osnovi katerega se po pogodbi med
Komunalo in podjetjem Inplet voda odčitava in zaračunava Komunali. Primarni vodovod
tako obsega cca 800 m cevovoda. V naselju Dolnje Brezovo se na takšen način oskrbuje 129
oseb preko 38 hišnih priključkov, 1 enota je v gospodarstvu, 1 priključek je za javno
ustanovo. Količina prodane vode za naselje Dolnje Brezovo za l. 2020 je 6 298 m3. Zaradi
investicij preteklih let že obstaja možnost priključitve naselja Dolnje Brezovo na JV Blanca.
- JV Radež: je še vedno v fazi izgradnje in širitve. Vodovod se s pitno vodo oskrbuje iz vodnega
vira Zavrate, za katerega je Občina Sevnica že v aprilu 2016 pridobila vodno dovoljenje.
Konec leta 2020 je sistem s pitno vodo oskrboval 29 uporabnikov preko 18 priključkov za
stanovanjske hiše in vikende. Količina prodane vode za leto 2020 znaša 1 293 m 3. V VH
Radež je nameščena klorirna napravo za stalno pripravo pitne vode.
- JV Breško: vodovod je Komunala prevzela v upravljanje konec leta 2018. Vodovod Breško
oskrbuje 48 oseb s stalnim bivališčem preko 56 hišnih priključkov za hiše, vikende, zidanice.
Ker ne oskrbuje več kot 50 oseb s stalnim bivališčem, se ne smatra kot javni vodovod. V letu
2020 je bilo na sistemu prodano 2 532 m3 vode. Ker obstoječ vodni vir ne zagotavlja varne
oskrbe s pitno vodo, je predvidena prevezava na JV Krmelj v najkrajšem možnem času.
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4.3.

Lokalni javni vodovodi

- JV Grahovica – Okič: zgrajen je bil leta 1974. V letu 1993 je bil sistem razširjen in danes
obsega 6 km vodovodnega omrežja. Poleg cevi sistem sestavljajo še zajetje Grahovica, 2
vodohrana s prečrpališčem in cevi iz PVC materiala. V sistemu sta vgrajena 2 hidranta. S
pitno vodo oskrbuje 89 prebivalcev s stalnim bivališčem preko 35 hišnih priključkov, še 53
je priključkov za zidanice in vikende. V letu 2020 je bilo prodano 4 251 m3 vode. Na sistemu
je od leta 2014 nameščena klorirna naprava za stalno pripravo pitne vode.
- JV Log: v večjem delu zgrajen leta 1990, obnova dela vodovoda je potekala v l. 1998. Celoten
sistem zajema zajetje Log (tvorijo ga 3 manjša zajetja - Log I, Log II, Log III), vodohran Log in
vodovodno omrežje primarnih in sekundarnih vodov v skupni dolžini okoli 10 000 m. Sistem
oskrbuje 322 prebivalcev preko 97 priključkov za gospodinjstva in 2 priključkov za
storitvene dejavnosti, gospodarstva ni. V letu 2020 je bilo na sistemu prodano 8 548 m 3
vode. Za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo je na sistemu nameščena klorirna naprava
za kontinuirano dezinfekcijo pitne vode z Na-hipokloritom.
- JV Boštanj: z vodo se oskrbuje iz dveh vodnih virov – vrtine B-I in B-II. V letu 2020 se je vsa
voda za oskrbo s pitno vodo načrpala iz vrtine B-II. Sistem poleg vodnih virov zajema še 6
vodohranov, 17 km primarnega voda in 20 km sekundarnega vodovoda. Preko njega se s
pitno vodo oskrbuje 1 100 prebivalcev v naseljih Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna, Jablanica
in Veternik, preko 549 hišnih priključkov. Za gospodarstvo, storitveno dejavnost in javne
ustanove je na sistemu izgrajenih 40 priključkov. V letu 2020 je bilo na sistemu prodano 83
406 m3 vode – brez upoštevanja količin, dobavljenih za oskrbo vodovodov Vrh in Apnenik.
Priprava vode se vrši s kontinuirano dezinfekcijo z Na-hipokloritom v VH Boštanj.
- JV Lukovec: v večjem delu je bil zgrajen leta 1972, skozi leta se je redno obnavljal; večji
sanaciji črpališča in vodohrana sta bili izvedeni v letu 2017. Celoten sistem zajema dva
gravitacijska vodna vira, Močile in Zajček, črpališče Lukovec, vodohran Lukovec in
vodovodno omrežje primarnih in sekundarnih vodov v skupni dolžini okoli 6 000 m. Za
zagotavljanje požarne vode so v sistemu nameščeni 3 hidranti. Vodovod oskrbuje 187
prebivalcev preko 60 priključkov, gospodarstva in storitvenih dejavnosti ni. Količina
prodane vode v l. 2020 je 5 809 m3. Priprava pitne vode se izvaja s kontinuirano dezinfekcijo
pitne vode z Na-hipokloritom v VH Lukovec.
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- JV Primštal - Šentjanž: vodovod je bil zgrajen leta 1989, v Šentjanžu obnovljen leta 1999.
Celoten sistem je gravitacijski in zajema vodni vir, zajetje Primštal, vodohran Gabrce in
vodovodno omrežje v dolžini okoli 3 500 m vodov. Vgrajene cevi so iz PVC. Za zagotavljanje
požarne vode so v sistemu nameščeni 4 hidranti. Sistem oskrbuje okoli 150 prebivalcev
preko 57 priključkov. Gospodarstvo in storitvene dejavnosti se oskrbujejo preko 6
priključkov. V letu 2020 je bilo na sistemu prodano 8 128 m3 vode. Priprava vode se vrši s
kontinuirano dezinfekcijo pitne vode z Na-hipokloritom. Občasno, zlasti po večjih nalivih,
se na sistemu pojavlja povišana motnost, posledično tudi neskladnost. Zaradi težav pri
zagotavljanju varne oskrbe s pitno vodo je že bila izdana odločba zdravstvenega
inšpektorata za ureditev oskrbe s pitno vodo. Na osnovi le-te in že predvidenih investicij
Občine bo v okviru projekta Hidravlika sistem prioritetno prevezan na javni vodovod Krmelj.
- JV Veliki Cirnik: vodovod se je začel graditi spomladi leta 1972. Zajeta voda v zajetju se črpa
najprej v vodohran I, nato črpanje v vodohran II, od koder se gravitacijsko distribuira v
sistem do vseh uporabnikov. Cevi so iz PE materiala – dolžina primarnega voda (6/4'') znaša
cca 300 m, razdelilnega omrežja pa cca 1 500 m. Za zagotavljanje požarne vode hidrantov
ni nameščenih. Sistem oskrbuje 65 prebivalcev preko 41 hišnih priključkov. Gospodarstva
in storitvenih dejavnosti ni. V letu 2020 je bilo na sistemu 4 064 m 3 prodane vode. Od leta
2014 je na sistemu nameščena klorirna naprava za stalno pripravo pitne vode z Na –
hipokloritom.
- JV Skrovnik: graditi se je začel leta 1973, skozi leta so se na sistemu izvajala vzdrževalna
dela. Zajeta voda v zajetju gravitacijsko odteka v vodohran Skrovnik, iz njega prav tako
gravitacijsko v sistem javnega vodovoda do končnih porabnikov. Cevi so iz PVC materiala –
dolžina primarnega voda znaša cca 2 315 m, razdelilnega omrežja pa cca 610 m. Za
zagotavljanje požarne vode je v naselju Skrovnik nameščen 1 hidrant. Sistem oskrbuje 65
prebivalcev preko 17 hišnih priključkov. Gospodarstva in storitvenih dejavnosti ni. V letu
2020 je bilo na sistemu prodano 2 860 m3 vode. Ob koncu leta 2014 je bila v vodohranu
Skrovnik nameščena klorirna naprava za stalno pripravo pitne vode z Na – hipokloritom.
- JV Spodnje Vodale: sistem je bil zgrajen leta 1972. Sistem zajema vodni vir, zajetje
Sklepnica, črpališče, vodohran in vodovodno omrežje primarnih vodov v skupni dolžini okoli
1 400 m. Vgrajene cevi so iz PVC materiala. Za zagotavljanje požarne vode so v sistemu
nameščeni 3 hidranti. Sistem oskrbuje 142 prebivalcev preko 46 hišnih priključkov. 1
priključek je za oskrbo s pitno vodo za storitveno dejavnost. V letu 2020 je bilo na sistemu
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prodano 4 986 m3 vode. Priprava vode poteka s kontinuirano dezinfekcijo pitne vode z Nahipokloritom. Zaradi pojava parazitov v vodi se je v letu 2016 na sistem namestila še
naprava za filtracijo vode in UV dezinfekcijo, s katero se paraziti oz. njihove spore učinkovito
odstranjujejo in se s tem ter z dodatnim končnim kloriranjem vode na sistemu zagotavlja
kakovostna pitna voda.
- JV Breg – Šentjur: JV Breg in Šentjur sta dejansko dva vodovodna sistema, ki funkcionirata
kot individualna, med seboj neodvisna sistema, sta pa povezana. Skupno jima je zajetje
''Otovca I''. JV Breg: gre za gravitacijski sistem in obsega zajetje Otovca I, ki je bilo zgrajeno
l. 1970, VH Breg, VH Gradišče in cca 2 000 m cevovoda iz PVC materiala. Cevovod je bil
obnovljen leta 1990. Sistem oskrbuje 85 prebivalcev naselja Breg preko 25 hišnih
priključkov. Gospodarstva in storitvenih dejavnosti ni. V letu 2020 je bilo prodano 2 420 m3
pitne vode. Od leta 2012 se na sistemu izvaja stalna priprava vode z UV – dezinfekcijo.
Naprava je nameščena v VH Breg. Pred tem se je vršila občasna dezinfekcija s preparatom
Isosan-G. JV Šentjur: sistem je gravitacijski in obsega zajetje Otovca I, ki je bilo zgrajeno l.
1968 in manjši izvirek, ki je bil sistemu dodan l. 1981. Poleg zajetij sistem sestavlja še
vodohran Podgora in vodohran Šentjur, oba zgrajena v letu 1964. Leta 1981 se je JV Šentjur
povezal z JV Breg. Tako JV Breg višek vode iz vodohrana Breg distribuira v sistem JV Šentjur.
Dolžina vodovodnega omrežja (dimenzija 5/4'') je okoli 2 500 m iz materiala alkaten. Sistem
oskrbuje 90 prebivalcev naselja Šentjur na Polju preko 32 hišnih priključkov. Gospodarstva
in storitvenih dejavnosti ni. Letno je na sistemu prodane okoli 2 500 m3 vode. Konec leta
2012 je bila na sistemu nameščena UV dezinfekcijska naprava za stalno pripravo pitne vode.
- JV Razbor – Lisce: zgrajen je bil leta 1979. Celoten sistem je gravitacijski in zajema vodni vir,
zajetje Lisce - Razbor, vodohran in vodovodno omrežje v dolžini okoli 2 300 m. Vgrajene
cevi so iz PVC materiala. Za zagotavljanje požarne vode je v sistemu nameščenih 6
hidrantov. Sistem oskrbuje 98 prebivalcev preko 26 hišnih priključkov. Gospodarstva in
storitvenih dejavnosti ni. V letu 2020 je bilo 3 510 m3 prodane vode. Priprava pitne vode se
vrši s kontinuirano dezinfekcijo pitne vode z Na-hipokloritom. Z namenom izboljšanja
varnosti oskrbe s pitno vodo je bil v letu 2018 saniran vodni vir z ureditvijo odvajanja
padavinske vode stran od zajetja, da ob nalivih ne bi prihajalo do vdora padavinske vode v
vodni vir. Prav tako je bila ograjena okolica neposredno ob zajetju vodnega vira.
- JV Stagonce – Kancijan: vodovod je bil zgrajen leta 1970. Sistem zajema vodni vir, zajetje
Stagonce s črpališčem, vodohran in vodovodno omrežje primarnih in sekundarnih vodov v
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dolžini okoli 2 300 m. Vgrajene cevi so iz PVC materiala. Hidrantov na sistemu ni vgrajenih.
Sistem oskrbuje v naselju Kladje in Rožno 82 prebivalcev s stalnim bivališčem preko 20
hišnih priključkov in 5 priključkov za vikende. Priključkov za gospodarstvo ni. V letu 2020 je
bilo na sistemu prodano 2 911 m3 vode. Priprava pitne vode se od leta 2014 vrši s
kontinuirano dezinfekcijo pitne vode z Na-hipokloritom.
- JV Trnovec: zgrajen je bil leta 1973 in se skozi ves čas obnavljal. Sistem sestavlja zajetje
Senica z vodohranom in črpališčem, ki vodo iz zajetja prečrpava v višje ležeča vodohrana, iz
katerih se uporabniki oskrbujejo gravitacijsko, del vode pa se iz črpališča Senica distribuira
neposredno v sistem do uporabnikov. Dolžina primarnega omrežja znaša 3 750 m. Vgrajene
cevi so iz PVC materiala. Za zagotavljanje požarne vode je na sistemu nameščenih 8
hidrantov. Sistem oskrbuje okoli 80 prebivalcev preko 77 priključkov. Gospodarstva in
storitvenih dejavnosti ni. Letno je na sistemu prodane okoli 11 000 m3 vode. Sicer se uvršča
med sisteme za lastno oskrbo s pitno vodo, toda ob postopku podaljšanja vodnega
dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo, ki se je začel konec leta 2020, se je začel postopek
pridobitve vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna
služba in bo tako vodno dovoljenje za vodni vir pridobila Občina Sevnica. Skladnost pitne
vode se zagotavlja s kontinuirano dezinfekcijo pitne vode z Na-hipokloritom na zajetju
Senica.
- JV Šmarčna – Kompolje: deloma zgrajen leta 1966, deloma 1972. Vodni vir vrtina B-3 je bila
izdelana v letu 2004, primarni povezovalni vod med B-3 in novim vodohranom Gomila v
letih 2006 - 2007. Celoten sistem je sestavljen iz vodnega vira, vrtine B-3, ki vodo črpa v
vodohran Gomila. Iz vodohrana se voda gravitacijsko distribuira v omrežje do uporabnikov
naselij Šmarčna in Kompolje. Neposredno iz vrtine B-3 se s pitno vodo oskrbujeta 2
uporabnika v industrijski coni Boštanj. Vodovod je iz DLTŽ, PEHD, PVC in PE materiala. Za
zagotavljanje požarne vode je v sistemu nameščenih 8 hidrantov. Z vodo se dnevno
oskrbuje 270 oseb v gospodinjstvih preko 60 priključkov, 2 priključka sta za storitveno
dejavnost. V letu 2020 je bilo na sistemu prodano 20 533 m3 vode. Vrši se občasna
dezinfekcija pitne vode z Na-hipokloritom. Predvidena je namestitev naprave za stalno
pripravo pitne vode.
- JV Dolnje Brezovo: celoten sistem je gravitacijski in zajema vodni vir, zajetje, vodohran in
vodovodno omrežje vodov v dolžini okoli 1 900 m. Vgrajene cevi so iz PVC. Hidrantov na
vodovodnem sistemu ni nameščenih. Uvršamo ga med sisteme za lastno oskrbo s pitno
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vodo. Sistem oskrbuje okoli 84 prebivalcev preko 23 priključkov. Gospodarstva in
storitvenih dejavnosti ni. Letno je na sistemu prodane okoli 3 200 m3. V letu 2012 je bila na
sistemu vzpostavljena 3-stopenjska priprava vode: filtriranje, UV – dezinfekcija in
kontinuirana dezinfekcija z Na-hipokloritom.
- JV Cirje – Ledina: graditi se je začel leta 1988. Sistem danes obsega cca 10 000 m primarnih
in razdelilnih vodov, zajetje Cerje in 2 vodohrana. Cevi so iz PVC materiala. Za zagotavljanje
požarne vode je v naselju Ledina nameščen 1 hidrant. Sistem oskrbuje 101 prebivalcev s
stalnim bivališčem preko 39 hišnih priključkov in priključkov za zidanice in vikende.
Gospodarstva in storitvenih dejavnosti ni. Letno je sistemu prodano okoli 2 300 m3 vode. V
marcu 2016 je bila v vodohranu Zleteče nameščena klorirna naprava in od tedaj se izvaja
stalna priprava pitne vode z dezinfekcijo s tekočim klorom. Vendar se zaradi majhnosti
sistema še vedno opažajo težave pri zagotavljanju stalne koncentracije klora v vodi.
- JV Okroglice: zajetje JV Okroglice je bilo zgrajeno leta 1966, obnovljeno leta 1982. Celoten
sistem je gravitacijski in zajema vodni vir z vodohranom, 2 razbremenilnika in vodovodno
omrežje vodov DN 25 in DN 30 v dolžini okoli 900 m. Vgrajene so alkaten cevi. Za
zagotavljanje požarne vode je v sistemu nameščen 1 hidrant. Sistem oskrbuje 35
prebivalcev preko 31 priključkov in je sistem s pridobljenim vodnim dovoljenjem za lastno
oskrbo s pitno vodo. Ker pa je na sistem JV Okroglice priključena turistična kmetija, se
smatra kot javni vodovod. Letno je prodano okoli 1 700 m3 vode. Priprava vode se vrši z
občasno dezinfekcijo pitne vode s klorovim preparatom Isosan-G.
- JV Okroglice – Vizler: graditi se je začel l. 1960 in se skozi leta razvijal, dograjeval. Zajeta
voda odteka neposredno v VH Vizler, od tu pa gravitacijsko do vseh uporabnikov na
sistemu. Cevi so iz PVC materiala, dolžina primarnega voda znaša cca 500 m. Sistem s pitno
vodo oskrbuje 13 prebivalcev preko 9 hišnih priključkov, 1 priključek je za turistično,
storitveno dejavnost. Letno je na sistemu prodano okoli 2 000 m 3 vode. Za zagotavljanje
kakovostne pitne vode je v VH Vizler nameščena klorirna naprava za stalno dezinfekcijo
pitne vode. Kot vodovod Okroglice je tudi ta namenjen lastni oskrbi s pitno vodo, vendar se
zaradi turističnega objekta smatra kot javni vodovod. Ker je v letu 2021 ta poslovni subjekt
prenehal z dejavnostjo, se je tudi pogodba o nadzoru kakovosti vode prekinila in se vodovod
ne smatra več kot javni. Sicer je nadzor nad kakovostjo vode Komunala začela izvajati v letu
2016.
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4.4.

Javni vodovodi, kjer Komunala ne nadzira kakovosti vode

V občini Sevnica je bilo v letu 2020 še vedno 5 javnih vodovodov, kjer Komunala ni imela
vzpostavljenega nadzora nad kakovostjo pitne vode in ki skupno oskrbujejo 466 oseb:
-

Vodovod DUO Impoljca: vodno dovoljenje za vodni vir pridobila Občina Sevnica,
upravljavec vodovoda je DUO Impoljca;

-

Vodovod Požarče-Ovseno-Nunski Log-Podboršt: za vodni vir je Občina pridobila vodno
dovoljenje, ne oskrbuje pa več kot 50 oseb s stalnim bivališčem;

-

Vodovod Svinjsko: za vodni vir je Občina pridobila vodno dovoljenje, ne oskrbuje pa
več kot 50 oseb s stalnim bivališčem;

-

Vodovod Zabukovje: za vodni vir je Občina pridobila vodno dovoljenje, ne oskrbuje pa
več kot 50 oseb s stalnim bivališčem;

-

Vodovod Gabrje: za vodni vir je Občina pridobila vodno dovoljenje, ne oskrbuje pa več
kot 50 oseb s stalnim bivališčem;

4.5.

Kakovost vode na javnih vodovodih

Eden izmed ciljev podjetja ostaja s kakovostno pitno vodo oskrbovati čim več prebivalcev
občine Sevnica. Trenutno jih oskrbujemo 64,8%, prav tako smo aktivno vključeni v oskrbo s
pitno vodo na 18 lokalnih javnih vodovodih. Naša naloga je, v sodelovanju z vzdrževalci
lokalnih vodovodov, uporabnikom zagotavljati kakovostno pitno vodo in ukrepati v primerih
ugotovljenih neskladnosti – z ustreznim obveščanjem uporabnikov, ukrepanjem, če ni druge
rešitve tudi s prevezavo na javne vodovode v upravljanju (v tem primeru v sodelovanju z
Občino). V letu 2020 se je ponovno izkazalo, da je od obstoječih lokalnih javnih vodovodov
stanje glede kakovosti najbolj kritično na vodovodu Primštal – Šentjanž.
Tudi tako postopoma višamo število priključkov v upravljanju podjetja, predvsem pa se zaradi
izvajanja aktivnega nadzora in pravočasnega ukrepanja kakovost vode na javnih vodovodih v
Občini skozi leta izboljšuje.

Kakovost pitne vode na javnih vodovodih se preverja z analizami pitne vode, ki se izvajajo v
okviru notranjega nadzora HACCP, katerega zagotavlja upravljavec vodovoda in tudi v okviru
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državnega monitoringa, katerega zagotavlja država v okviru Ministrstva za zdravje. V oba
nadzora so vključeni vsi javni vodovodi v upravljanju Komunale kot tudi javni vodovodi, kjer
Komunala zagotavlja odgovorno osebo. Rezultati preskušanj v okviru notranjega nadzora na
javnih vodovodih so za pretekla leta prikazani v spodnji tabeli.

Mikrobiološke analize
LETO
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

vseh odvzetih
število
vzorcev
neskladnih
174
170
179
183
181
179
178

10
9
8
14
11
14
26

Kemijske analize
vseh
število
odvzetih
neskladnih
vzorcev
60
1
56
0
60
0
60
0
60
0
59
0
57
0

Tabela: Analize v okviru notranjega nadzora na JV v obdobju 2014-2020

Slika: % mikrobiološke neskladnosti na javnih vodovodih v letih 2014 - 2020.

4.6.

Varovanje vodnih virov

Vodni viri so ključni globalni naravni vir. V Občini je trenutno še zadosti razpoložljivih vodnih
virov –globinske vrtine in bolj ali manj plitva zajetja podtalne vode. Zlasti za slednja velja, da
26

Oskrba s pitno vodo v Občini Sevnica

se že in se še bo njihova izdatnost zaradi globalnih podnebnih sprememb zmanjševala. Prav
tako so zajetja bolj podvržena površinskim onesnaženjem, saj lahko prihaja tudi do občasnih
vdorov površinske vode v zajetja in posledične neskladnosti pitne vode.
Vsa ta opažanja narekujejo aktivnosti v zvezi z zaščito vodnih virov. Sicer so vodni viri v Občini
v večini že zaščiteni z občinskimi odloki, a so v določenih delih že zastareli, nekateri vodni viri
so se ukinili, izgradili so se novi,… Prihaja tudi do nepravilnosti pri prikazih vodovarstvenih
območij. Da se varovanje vodnih virov posodobi, je Občina Sevnica že v letu 2016 pričela v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za vode in investicije in
Geološkim zavodom Slovenije pripravljati strokovne podlage za vodovarstvena območja
celotne občine za izdelavo Uredbe o določitvi vodovarstvenih območij vodnih virov na
območju občine Sevnica (v nadaljevanju Uredba). V marcu 2016 je bil izdelan dokument
Strokovne podlage za pripravo Uredbe o vodovarstvenih območjih vodnih virov na območju
občine Sevnica, katerega je pripravil Geološki zavod Slovenije.
Uredba iz več razlogov še ni sprejeta, so se pa določene aktivnosti v preteklih letih izvajale.
Predvsem je Občina v sodelovanju s Komunalo določila zajetja oziroma vodne vire, katera so
namenjena javni oskrbi s pitno vodo tudi v prihodnje in ki bodo predmet zaščite vodnih virov
z Uredbo. To je bila tudi osnova za podaljšanje vodnih dovoljenj. Namreč konec leta 2020 je
večini vodnih virov poteklo vodno dovoljenje (VD) za oskrbo s pitno vodo. Glede na ohranjanje
vodnih virov v prihodnje se je temu ustrezno podaljševalo tudi vodno dovoljenje. Izmed zgoraj
opisanih javnih vodovodov se je vodno dovoljenje podaljšalo na vseh vodovodih, razen pri
naslednjih:
-

Stagonce – Kancijan: vodovod oskrbuje uporabnike občine Sevnica in občine Krško,
poleg tega sam vodni vir Stagonce leži v občini Krško; začel se je sicer postopek
podaljšanja VD, toda s prošnjo, da se glede na situacijo ob podaljšanju VD dodeli Občini
Krško;

-

Žigrski vrh: vodni vir Topolina ni več v funkciji za oskrbo s pitno vodo zaradi prevezave
vodovoda Žigrski vrh na JV Sevnica;

-

Lončarjev Dol: vodni vir Lončarjev Dol ni več v funkciji za oskrbo s pitno vodo zaradi
prevezave vodovoda na JV Sevnica;

-

Zajčja gora: vodni vir neimenovani ni več v funkciji za oskrbo s pitno vodo zaradi
prevezave vodovoda Zajčja gora na JV Sevnica;
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-

Konjsko: vodni vir neimenovani ni več v funkciji za oskrbo s pitno vodo zaradi prevezave
vodovoda Konjsko na JV Primož;

-

Radna: vodni vir Pod Radno ni več v funkciji za oskrbo s pitno vodo zaradi prevezave
vodovoda Radna na JV Boštanj;

-

Veternik: vodni vir Dolenji Potovec-Apnenik ni več v funkciji za oskrbo s pitno vodo
zaradi prevezave vodovoda na JV Boštanj;

-

Jablanica: vodna vira Saškov studenec in Strnigorje nista več v funkciji za oskrbo s pitno
vodo zaradi prevezave vodovoda na JV Boštanj;

-

Češnjice: vodni vir Hladilnik ni več v funkciji za oskrbo s pitno vodo zaradi prevezave
vodovoda na JV Krmelj;

-

Srednik-Glino-Veternik: vodni vir Bozna ni več v funkciji za oskrbo s pitno vodo zaradi
prevezave vodovoda na JV Krmelj;

-

Gabrijele-Mladetiče-Pijavice: vodni vir Pasji Graben ni več v funkciji za oskrbo s pitno
vodo zaradi prevezave vodovoda na JV Krmelj;

-

Križe: vodni vir Črni studenec ni več v funkciji za oskrbo s pitno vodo zaradi prevezave
vodovoda na JV Primož;

-

Studenec-Rovišče-Hudo Brezje: vodni vir Gosenk ni več v funkciji za oskrbo s pitno vodo
zaradi prevezave vodovoda na JV Primož;

-

Zabukovje: vodni vir neimenovani ni več v funkciji za oskrbo s pitno vodo, ker s pitno
vodo oskrbuje manj kot 50 oseb s stalnim bivališčem in zaradi možnosti priključitve na
JV Sevnica.

Sprememba ob podaljšanju VD je bila še na dveh ostalih vodovodih:
-

Šmarčna-Kompolje: nosilec VD za vodni vir, vrtino B-3, ki je poteklo leta 2020, je bila
Komunala d.o.o. Sevnica. Ob podaljšanju je bila vložena tudi vloga za spremembo
nosilca in z odločbo o podaljšanju VD je bilo določeno, da je nosilec Občina Sevnica.

-

Trnovec: za vodni vir vodovoda Trnovec je bilo prvotno izdanih več VD za lastno oskrbo
s pitno vodo. VD je poteklo konec leta 2020 in po dogovoru z upravljavcem vodovoda,
Vodovodnim odborom Trnovec, in Občino Sevnica se v nadaljevanju pridobi VD za
oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, torej je novi nosilec VD
Občina Sevnica.
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Določitev aktivnih vodnih virov za prihodnost je bila torej osnova oziroma v povezavi z izdelavo
Uredbe. V letu 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo k razširitvi programa dela na
področju priprave vodovarstvenih uredb, tudi uredbe za področje Občine Sevnica. Pri pripravi
uredbe je bilo ugotovljeno, da je težava pri določitvi vodovarstvenih območij za vodne vire na
območju podjetja Stilles (vrtina Still-1, Still-2 in vodnjak Stilles), ki predstavljajo glavnino vode
za oskrbo uporabnikov vodovoda Sevnica in so torej strateškega pomena za oskrbo s pitno
vodo. S tega vidika ti vodni viri ne zagotavljajo varne oskrbe s pitno vodo v prihodnje, zato se
je naročilo Geološkemu zavodu Slovenija, da preveri možnosti novih vodnih virov, ki bi lahko
nadomestili vodne vire na območju Stilles. Po poročanju geološkega zavoda so potencialni
vodni viri v dolini potoka Sevnična, Dolnje Brezovo in Radna.

V letu 2020 je bil prečiščen seznam vodnih virov za dokončanje strokovnih podlag in
zavarovanje z Uredbo, z upoštevanjem naslednjih dejstev:
1. Iz prvotnega seznama o varovanju vodnih virov iz leta 2016 se je izločilo zajetje
Grahovica I (prvotna oskrba s pitno vodo JV Vrh pri Boštanju) in zajetje Stagonce
(oskrba s pitno vodo JV Stagonce-Kancijan).
2. Za zajetji Podskalica II (vodovod Sevnica) in B4 (vodovod Boštanj) se pridobi vodni
dovoljenji za nova vodna vira.
3. Za zajetja na območju podjetja Stilles se zaradi težav pri zavarovanju virov do
sprejetja Uredbe pripravijo strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij
v posebnem zvezku.
4. V strokovnih podlagah se vključijo tudi 3 potencialni novi vodni viri kot nadomestilo
vodnih virov Stilles.

Grafični prikaz predvidenih vodnih virov po uredbi in območij javnih vodovodov je prikazan na
spodnji sliki.
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Na zgornji sliki so prikazani vodni viri in območja javnih vodovodov, ki jih oskrbujejo.
Vodovodni sistemi se bodo med seboj v prihodnje še povezovali. In manjši vodovodi prevezali
na večje v upravljanju izvajalca javne službe. Že v letu 2021 se je začel izvajati velik projekt
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, v vrednosti 4,2 MIO EUR, ki bo sofinanciran s strani
Kohezijskega sklada EU, proračuna Republike Slovenija in proračuna Občine Sevnica. Projekt
vključuje gradnjo cevovodov s pripadajočimi objekti – 21 072 m cevovoda, gradnjo
prečrpališča Log, črpališča Šentjanž, raztežilnika Komen, Metenca, Okroglice in gradnjo
vodohrana Cerje in Šentjanž. Glavni cilji projekta so:
- priključitev obstoječih vaških vodovodnih sistemov na javni vodovod v upravljanju
Komunale zaradi dolgoročno nezadostnih obstoječih vodnih virov in s tem motene oskrbe
s pitno vodo,
- povezati vodooskrbne sisteme JV Sevnica in JV Primož (povezovanje levega (JV Sevnica,
JV Blanca) in desnega brega (JV Krmelj, JV Primož, JV Nova gora) v skupni sistem), tako da
bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del
vode zagotoviti iz JV Sevnica,
- povezati višjeležeče vodne vire Podskalica in mesto Sevnica (višjeležeče dele Drožanja in
Svetega Roka, kamor se sedaj voda prečrpava),
- hidravlična optimizacija vodooskrbe, ki bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov
(akumulacija vode, zagotovitev ustreznih pritiskov v omrežju, zmanjšanje prečrpavanja
vode v višje ležeče predele in več nadomestne - gravitacijske vodooskrbe, razporeditev
viškov vode v območja, kjer vode primanjkuje).

Zaradi projekta bo na skupni vodovodni sistem dodatno priključenih 810 prebivalcev, tako bo
po izvedi projekta priključenih 11 286 prebivalcev na skupnem vodovodnem sistemu, ki
vključuje obstoječe JV Sevnica, Krmelj, Blanca, Nova gora in Primož. Priključevanje bo potekalo
z izgradnjo naslednjih odsekov:
- Odsek 8 investicije: 406 dodatno priključenih prebivalcev, ki se sedaj oskrbujejo preko
lokalnega JV Šentjur na Polju (87 oseb), Okroglice (Močivnik) (35 oseb), Breg (85 oseb),
Razbor - Lisce (98 oseb) in Cerje - Ledina (101 oseb),
- Odsek 4 in 5 investicije: 130 prebivalcev naselja Šentjanž, ki se oskrbujejo preko lokalnega
JV Primštal - Šentjanž,
- Odsek 1 investicije: 187 prebivalcev naselja Lukovec, ki so sedaj na lokalnem JV Lukovec,
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- Odsek 6 investicije: 15 prebivalcev naselja Metni vrh,
- Odsek 12 investicije: 72 prebivalcev dela naselja Poklek nad Blanco.

Začetek izvajanja investicije je junij 2021 z odsekom 4 in 5, torej izgradnjo vodovoda Šentjanž
in prevezava uporabnikov na vodovodu Primštal – Šentjanž na JV Krmelj.
Predviden konec investicije je 31.12.2023.

V nadaljevanju je prikazana slika, ki prikazuje izgradnjo odsekov po projektu in slika, ki
prikazuje terminski plan izvedbe investicije.
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4.7.

Nadzor nad vodovodnimi sistemi

Ugotavljamo, da je bil v zadnjih 20 letih na območju občine Sevnica razvoj oskrbe s pitno vodo
zelo intenziven, tako na področju investicij kot tudi zagotovitve kakovostne vode večini
prebivalcev v občini. To je posledica dobrega sodelovanja in učinkovite komunikacije lokalne
skupnosti, izvajalca javne službe, krajevnih skupnosti in vodovodnih odborov.
Izvajale so se investicije, priključevali vedno novi uporabniki, širilo se je območje izvajanja
javne službe, kar je pomenilo izrazito povečanje obsega dela Komunale. In odgovornosti.
Sisteme, ki je Komunala prevzela v upravljanje, so bili praviloma stari, dotrajani, vodni viri
neuporabni, ni bilo izdelanih katastrov, torej so neznana omrežja z neznano hidravliko. Prav
tako je bilo potrebno ogromno dela, da se vzpostavijo pravilne, ažurirane evidence
uporabnikov. Veliko težavo so povzročali vodomeri, ki na objektih niso bili nameščeni oziroma
so bili starejši od 5 let, z vidika zakonodaje neoverjeni in kot takšni brez osnove za obračun.
Nekako je Komunala nujne zadeve tekoče urejala in vodovode sprejemala pod svoje okrilje. Se
je pa potrebno zavedati, da je sedaj, po izvedbi vseh ključnih projektov za priključitev
potencialnih uporabnikov na javne vodovode, potrebno intenzivno začeti izvajati aktivnosti za
zagotavljanje učinkovitega nadzora nad vodovodi v upravljanju in kakovostne oskrbe s pitno
vodo predvsem v naslednjih segmentih:
- Izgube vode: vodne izgube znašajo okoli 30%, kar letno pomeni okoli 250 000 m3
izgubljene vode; cilj upravljavca je izgube znižati na max 25%.

Slika: Vodne izgube na JV v obdobju 2007 – 2020.
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Rešitev je v temeljitem nadzoru nad odvzeto vodo iz vodnih virov, nadzorom nad
okvarami v vodovodnih sistemih in nadzorom nad izgubami pri uporabnikih na hišnih
priključkih. Na večjih objektih je zato že vzpostavljen sistem daljinskega nadzora (SCADA)
nad stanjem objekta – v vsakem trenutku se lahko spremljajo podatki o količini načrpane
vode, stanju črpalk, spremlja se nivo vode, odvzem vode,…. Sistem, ki zagotavlja stalen
nadzor nad stanjem objekta, bi bilo prav razširiti na vse objekte vodovodnega sistema.
Poleg tega pa razširiti nadzor še na spremljanje drugih parametrov – pretoki, tlaki, nivoji
podtalne vode,… Z nadzorom in hitrim ukrepanjem bi lahko bile okvare hitreje odkrite,
sanirane in izgube vode zmanjšane. Na samem vodovodnem omrežju, ki je zelo razvejano,
je potrebno namestiti kontrolne vodomere z namenom hitrejšega lociranja okvare. K
temu pripomore tudi kataster, katerega Komunala ves čas izpopolnjuje. Ob koncu leta je
bilo v digitalnem katastru skupno vrisanega 331,16 km vodovodnega omrežja. Težave so
zlasti na novo prevzeti lokalni vodovodi. K zmanjšanju izgub bo pripomoglo tudi redno
spremljanje porabe vode pri uporabnikih. V ta namen Komunala od začetka leta 2018 ob
rednih menjavah vodomerov sistematično nadomešča vgrajene vodomere z daljinskimi in
predvidoma do konca leta 2022 bodo zamenjani vsi vodomeri in v sistemu tako vgrajeni
zgolj še daljinski. Ti bodo redno, predvsem pa večkrat letno popisani in se bodo okvare na
priključkih sproti odkrivale in sanirale.
- Kakovost vode: priprava pitne vode je zaradi razvejanosti in starosti določenih odsekov
vodovodnih sistemov nujna; voda se na javnih vodovodih v upravljanju Komunale
pripravlja s plinskim, večinoma pa s tekočim klorom. Na vseh sistemih je za zagotavljanje
skladnosti pitne vode vpeljan notranji nadzor po sistemu HACCP. V okviru tega so
določene tudi mejne koncentracije klora in vsebnost se redno nadzira. V nekaterih
objektih, kjer je nameščena klorirna naprava, je že nameščen analizator klora, ki
zagotavlja stalno koncentracijo klora v vodi. Če je objekt že nadzorovan s strani programa
SCADA, je zagotovljeno tudi stalno spremljanje koncentracije klora preko centralnega
računalnika ali na tablicah, mobilnih telefonih. S tem se veliko lažje in hitreje ukrepa ob
spremembah koncentracije klora in zagotovi njena stalnost. Cilj je vpeljati pripravo vode
še na vodovode, kjer je ni - v letu 2021 je to le lokalni javni vodovod Šmarčna – Kompolje.
Je pa potrebno zagotoviti večje število analizatorjev – po prvih ocenah 11 kom. Osnova za
skladnost vode ni zgolj priprava – osnova je higiena objektov, njihova tehnično pravilna
izgradnja, ustrezna oprema, vzdrževanje, čiščenje in zašita vodnih virov. Vsako leto se
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obnovi kakšen objekt, saj predvsem ob prenosu upravljanja Komunala v oskrbo prejme
bolj ali manj ustrezne objekte.

4.8.

Cena komunalne storitve oskrbe s pitno vodo

Seveda je zaradi širitve vodovoda razvidna porast prodane vode skozi leta, vendar se z vsakim
kilometrom vodovoda Komunala širi na območja z vse bolj razpršeno poseljenostjo, kjer se na
žalost še prevečkrat srečuje z dvojno oskrbo s pitno vodo, poleg tega na novih območjih ni
večjih odjemalcev oz. gospodarstva. Posledično vse našteto vodi v visoke stroške vzdrževanja
na m3 prodane vode in gradnja novih vodovodnih sistemov v visoke stroške mesečne
omrežnine.

V preteklosti se je spremenil sam način obračuna storitve oskrbe s pitno vodo pri uporabnikih
izvajalca javne službe.
V dokumentu Strategija vodooskrbe prebivalcev v občini Sevnica, sprejetem leta 2003, je bilo
določeno, da je cena vseh postavk na obračunu oskrbe s pitno vodo, ki jih zaračunava izvajalec
javne službe, enotna na vseh vodovodih v upravljanju. Tedaj so bile postavke v okviru oskrbe
s pitno vodo še naslednje: vodarina, vodno povračilo, priključna moč in števnina.
Način obračuna se je spremenil z aprilom 2014, ko je bila sprejeta Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS,
št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 – v nadaljevanju Uredba MEDO). Z njenim sprejetjem se je
usklajevanje cen iz pristojnih ministrstev države preneslo na Občino oziroma Občinski svet
Občine. Poleg tega je Uredba MEDO bistveno spremenila način obračuna tudi glede postavk.
V zvezi z oskrbo s pitno vodo so se obstoječe postavke obračuna ukinile in določeni sta bili
novi – vodarina (nanaša se na izvedeno storitev izvajalca javne službe) in omrežnina (nanaša
se na stroške javne infrastrukture), katerega večji del predstavlja najemnina za javno
infrastrukturo, vključuje pa tudi stroške vzdrževanja priključkov, vodomerov, zavarovanje
infrastrukture, odškodnine, odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine. Še vedno je pa
v veljavi ostal enotni tarifni sistem, torej enotna cena storitev na vseh vodovodih v upravljanju
Komunale.
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Cena oskrbe s pitno vodo je bila na novo zastavljena v letu 2014. Potrjena cena vodarine je
bila 0,5985 EUR/m3, omrežnine pa 7,0953 EUR/mesec/faktor1. Omrežnina je bila
uporabnikom v gospodinjstvih in nepridobitnih dejavnostih subvencionirana s strani Občine in
je zaračunana cena znašala 5,3860 EUR/mesec/faktor1.
Leta 2015 je prišlo do nove uskladitve – zaradi danih investicij v uporabo in s tem v strošek
najemnine za uporabo infrastrukture se je povišala cena omrežnine – na 7,4740
EUR/mesec/faktor1. Zaradi subvencije Občine je zaračunana cena znašala 5,6597
EUR/mesec/faktor1. Cena vodarine se je znižala in znašala po novem 0,5973 EUR/m3. Vse od
takrat se cena vodarine ni več spreminjala.
Leta 2019 se je spremenila cena omrežnine zaradi višjega stroška najemnine in po novem
znašala 7,9306/mesec/faktor1, zaračunana pa zaradi znižanja

subvencije

6,3821

EUR/mesec/faktor1.
Zadnja uskladitev je bila leta 2020, ko je bila ukinjena subvencija za najemnino javne
infrastrukture in tako se je potrjena in zaračunana cena izenačila za vse uporabnike – za
gospodinjstva, neprofitne, profitne dejavnosti in gospodarstvo in znaša 8,3369
EUR/mesec/faktor1.

l. 2014
vodarina
(EUR/m3)

omrežnina

l. 2015

l. 2019

l. 2020

vsi uporabniki

0,5985

0,5973

0,5973

0,5973

gospodinjstva,
nepridobitna dejavnost

5,3860

5,6597

6,3821

8,3369

pridobitna dejavnost

7,0953

7,4740

7,9306

8,3369

(EUR/mesec/faktor1)

Slika: Uskladitve cen storitve oskrbe s pitno vodo v obdobju 2014-2020.

Zaradi ekonomičnosti poslovanja in zaradi zagotavljanja varne oskrbe s pitno vode čim
večjemu številu prebivalcev občine Sevnica sledimo cilju, da se na obstoječe sisteme
postopoma priključuje vse več novih uporabnikov in da se prekine dvojna oskrba s pitno vodo.
Na tak način bi lahko omilili povišanje cene storitve oskrbe v prihodnje, saj je pritisk na ceno
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velik – višanje zunanjih stroškov izvajalcev (storitve servisov opreme, programov, elektrike,…),
višanje stroškov najemnine zaradi vedno novih investicij.

5. OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI SEVNICA V PRIHODNJE
Pregled sodobne oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica kaže na nenehno iskanje zadostnih
količin zdrave pitne vode in postopnost povezovanja velikega števila manjših vodovodnih
sistemov na večje v upravljanje izvajalca javne službe. S tem so povezani tudi cilji na področju
oskrbe s pitno vodo:

- Občina omogoči oskrbo s pitno vodo preko izvajalca javne službe čim večjemu številu
uporabnikov - cilj 85% vseh prebivalcev občine;
- iskanje novih vodnih virov – prioritetno iskanje novih vodnih virov kot nadomestilo za
črpališče Stilles - Geološki zavod Slovenije je predlagal 2 novi perspektivni lokaciji za izvedbo
črpalnih preskusov – na območju naselja Dolnje Brezovo in v dolini Sevnične; Geološki
zavod je v januarju 2021 že posredoval ponudbo za izvedbo črpalnih vrtin z namenom čim
prejšnje ugotovitve dejanskega stanja in možnosti eksploatacije podzemne vode na
omenjenih področjih; dela so se v letu 2021 že začela na območju Dolnje Brezovo;
zagotoviti bo potrebno še dodatne vire na območju vodovoda Krmelj in proučiti možnost
sanacije obstoječega starega zajetja Glaviški potok. Za varno distribucijo pitne vode bo
potrebna poleg sanacije tudi kompleksna priprava pitne vode, saj samo priprava s klorom
najverjetneje ne bo zadostna. Rezervnih vodnih virov trenutno še ni na vodovodu Loka, kjer
bo tudi potrebno razmisliti o možnosti novih vodnih virov.
- optimizacija distribucije pitne vode na vseh vodovodnih sistemih (daljinski nadzor, on-line
analiza klora, motnosti na vseh sistemih, zmanjševanje vodnih izgub z vgradnjo kontrolnih
vodomerov, izpopolniti sistem popisa vodomerov, sanacija objektov,…)
- zaščita vodnih virov – Uredba je že v pripravi, potrebno bo pa določila iz uredbe uvesti v
praksi.

Vsi se zavedamo izrednega pomena vode za naše življenje. Občina Sevnica je sicer z vodo
bogata občina, toda podnebne spremembe, ki se in se bodo dogajale, in vse večja
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onesnaženost voda bodo vplivale na vodne vire. To zavedanje nas sili k razmišljanju o aktivni
zaščiti obstoječih vodnih virov in iskanju novih.

Poslanstvo Občine in Komunale Sevnica je, da se čim večjemu številu prebivalcev občine v prvi
fazi omogoči priključitev na javni vodovod in nato nemoteno zagotavlja varna oskrba s pitno
vodo, tako z vidika kakovosti kot količine. Občanom je z aktivnostmi danes potrebno
zagotoviti, da tudi v prihodnje do pomanjkanja vode v naši občini ne bo prihajalo.
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OBLIKOVANJE CENE GROBNINE IN NAJEMNINE ZA UPORABO MRLIŠKIH VEŽIC
V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2022

1. UVOD
Na osnovi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16, v nadaljevanju: ZPPDej) je
Občina Sevnica sprejela Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 22/19,
174/20, v nadaljevanju Odlok).
Komunala je skladno z Odlokom izvajalec:
- pokopališke dejavnosti, ki se nanaša na upravljanje ter urejanje pokopališč in obsega oddajanje
prostorov za grobove v najem, urejanje in vzdrževanje pokopališč, vodenje evidenc in izdaja ustreznih
soglasij skladno z odlokom, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja;
- obvezne občinske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti;
- pogrebne dejavnosti prevoza, priprave in upepelitve pokojnika ter priprava in izvedba pogreba, ki je
gospodarska dejavnost; izvajajo jo lahko fizične ali pravne osebe, če izpolnjujejo zakonske in
podzakonske določbe; pogrebna dejavnost se izvaja skladno z Odlokom in v dogovoru z upravljavcem
pokopališča, na katerem se pokop vrši.
Občina Sevnica je s Pogodbo o prenosu izvajanja pokopališke dejavnosti – najem, uporaba in vzdrževanje
pokopališč in mrliških vežic, št. pogodbe 3544-0003/2019, z dne 27.11.2019, in Aneksom k pogodbi z dne
02.03.2020, prenesla upravljanje vseh pokopališč na Komunalo d.o.o. Sevnica, od 01.01.2020 dalje. Tako je
Komunala d.o.o. Sevnica (v nadaljevanju Komunala) upravljavec vseh pokopališč v občini Sevnica, vključno z
mrliškimi vežicami. S tem je Občina Sevnica uredila izvajanje pogrebne in pokopališke službe skladno z določili
zakonodaje.
Upravljavci pokopališč pred prenosom upravljanja na Komunalo so bile krajevne skupnosti. Le-te so imele
svoje cenike in posledično je bilo za eno storitev na območju Občine veliko različnih cen. Prav tako ni bilo
enotnega načina obračuna pokopaliških storitev.

2. OCENA STANJA
Vseh pokopališč v občini je 20, mrliških vežic (v nadaljevanju MV) pa 16.
Pokopališča se nahajajo v naslednjih krajih: Sevnica, Rožno, Boštanj, Kompolje, Log, Loka pri Zidanem Mostu,
Razbor, Šentjur na Polju, Studenec, Rovišče pri Studencu, Šentjanž, Kal pri Krmelju, Veliki Cirnik, Tržišče,
Drušče, Slančji Vrh, Telče, Gabrijele, Zabukovje nad Sevnico in Podgorje ob Sevnični.
Mrliške vežice se nahajajo na naslednjih pokopališčih: Sevnica, Rožno, Boštanj, Log, Loka pri Zidanem Mostu,
Razbor, Šentjur na Polju, Studenec, Rovišče pri Studencu, Šentjanž, Kal pri Krmelju, Veliki Cirnik, Tržišče, Telče,
Gabrijele in Zabukovje nad Sevnico.
Prvo leto upravljanja, torej v letu 2020, so bile skladno z najemno pogodbo cene po krajevnih skupnostih
nespremenjene, po obstoječih cenikih krajevnih skupnosti. Razlike so bile zaradi obračuna DDV in poenotenja
vrste grobov glede dimenzij.
Za leto 2021 smo v skladu s 50. členom Odloka prvič oblikovali:
- ceno grobnine za najem grobnega prostora in
- najemnino za uporabo mrliške vežice.
Potrjene cene po sklepu Občinskega sveta Občine Sevnica, št. 3544-0002/2021, z dne 25.02.2021, so bile
enotne za vsa pokopališča v občini v upravljanju Komunale.
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3. OBLIKOVANJE CEN - CILJI
V letu 2020 se je vodilo ločeno poslovanje upravljanja pokopališč, izvajanja 24-urne službe in pogrebne
dejavnosti. Iz dobljenih prvih letnih podatkov poslovanja oziroma ocene poslovanja 2020 so se za leto 2021
oblikovale nove cene najema MV, grobnine in pokopaliških storitev. Enkrat letno se ločeno pripravi še
elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe.
Glede na to, da je Komunala edini upravljavec pokopališč, se za vsa pokopališča v upravljanju tudi za leto
2022 oblikuje enotna cena najema MV, grobnine in enotni cenik pokopaliških storitev. Naročnikom pogrebov
je in bo še vedno omogočena prosta izbira izvajalca pogrebnih storitev, saj je to dejavnost na trgu.
S tem zagotavljamo poenoteno delovanje in urejenost 24-urne dežurne službe in pokopališč, stalen javni
nadzor nad opravljanjem navedenih dejavnosti in aktivno sodelovanje z Občino.
Za vsa pokopališča v občini enotne cene pokopališke dejavnosti pomenijo ustrezno urejenost v skladu z
zakonom ter redno skrb za pokopališča in mrliške vežice. Urejenost pokopališča obsega redno vzdrževanje
pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture (skupnih glavnih poti,
zelenic, živih mej, dreves, grmovnic, odvoz odpadkov, porabo vode, elektrike, nadzorno službo,…), storitve
najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev (prva ureditev groba, prekop groba,…).

4. IZRAČUN CEN
4.1. GROBNINA
Grob odda v najem upravljavec pokopališča oziroma koncesionar (27. člen ZPPDej), v skladu s predpisi Občine
in pokopališkim redom. Za najem groba plačuje najemnik grobnino, ki jo je kot pojem uvedel nov zakon ter
predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba,
izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba (drugi odstavek 34.
člena ZPPDej). Tako novi zakon popolnoma na novo definira grobnine (prej t.i. najemnine grobov), kakor tudi
cene grobnin in razmerja le teh napram enojnemu grobu. Vsled temu je Komunala uskladila stanja na podlagi
novega zakona.
Grobnine se na osnovi sklenjene pogodbe o najemu groba upravljavcu pokopališča plačujejo letno. Izjema so
pokopi z raztrosom pepela. V teh primerih se letna grobnina zaračuna ob samem pokopu, v naslednjih letih
se ne zaračunava več.
Grobnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter manjše investicijske posege.
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev grobnine za grobne prostore in najemnine za uporabo mrliške vežice
obsegajo predvsem:
- strošek električne energije
- strošek ravnanja z odpadki
- strošek porabe vode
- strošek zavarovalnih premij
- stroške tekočega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav
- stroške investicijskega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in
naprav
- strošek storitev
- strošek dela
- amortizacijo
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-

druge stroške, vezane na zagotavljanje nemotenega delovanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih
komunalnih objektov in naprav.

Na osnovi navedenega je Komunala kot upravljavec pokopališč izdelal strukturo cene in višino grobnin. V
nadaljevanju prikazujemo strukturo cene grobnin kot izhaja iz realiziranih stroškov vzdrževanja in urejanja
pokopališč v letu 2020, prvo leto prenosa upravljanja vseh pokopališč na Komunalo.
Stroški so opredeljeni tudi za leto 2022 in prav tako prikazani v spodnji tabeli.

I. STROŠKI IN ODHODKI
1. STROŠKI MATER.IN STORITEV
a) Stroški materiala
b) Stroški storitev
2. STROŠKI DELA
a) Stroški bruto plač
b) Prispevki delodajalca od plač…
c) Stroški pokojninskih zavarovanj
d) Drugi stroški dela
3. AMORTIZACIJA SREDSTEV PODJETJA
4. PREVREDNOTOV.POSLOVNI ODHODKI
5. DRUGI STROŠKI
6. FINANČNI ODHODKI IZ FIN. NALOŽB
7. DRUGI FINANČNI ODH. IN OSTALI ODH.
II. SPECIFIKACIJA
1. STROŠKI MATERIALA
- električna energija
- stroški pogonskega goriva
- stroški drobnega inventarja
- varstvo pri delu
- drugi stroški materiala
2. STROŠKI STORITEV
- stroški vzdrževanja
- odvoz odpadkov
- zavarovalne premije
- upravni stroški
- delo po pogodbi
- ostale storitve
- najemnina za mrliške vežice
III. FIZIČNI OBSEG - število grobov/najemnikov

PLAN
2022
132.761
70.065
14.872
55.193
60.535
44.166
7.111
1.273
7.985
1.671
360

REALIZACIJA
2020
107.833
57.137
10.967
46.170
46.400
35.022
5.656
703
5.019
4.200
83

130

13

14.872
8.583
1.500
799
420
3.570

10.967
4.697
1.256
574
263
4.177

55.193
10.465
16.625
4.124
2.161
10.818
11.000

46.170
7.733
16.092
2.190
2.159
729
10.001
7.267

4 322

4 318

V strukturi cene ni najema zemljišča za grobni prostor. Vsak občan, ki ima na pokopališčih v upravljanju
Komunale v najemu grob, ga ima v najemu brezplačno. Uporabnik dobi z najemno pogodbo pravico do
uporabe grobnega prostora.
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V tabeli navedeni skupni predračunski stroški grobnine za leto 2022 znašajo 132.761 EUR. Stroški vključujejo
tudi strošek najemnine za mrliške vežice v višini 11.000 EUR. Ta strošek se pri oblikovanju cene grobnine
izloči, saj je to osnova za ceno najema MV, ki se oblikuje ločeno.
Del stroškov v višini 600 EUR se pokriva s prihodki od najema hladilnega prostora v MV Sevnica na osnovi
Pogodbe o souporabi hladilnih prostorov pogrebnih izvajalcev. Del stroškov v višini 4.172 EUR pa se pokriva
s prihodki od izvajanja pogrebne dejavnosti, ki se nanašajo na vzdrževanje MV (čiščenje MV, dekoracija MV,
ogrevanje MV, uporaba hladilnika,…). Predvideni so še prihodki 1.700 EUR iz naslova odškodnin od
zavarovanja opreme, infrastrukture.
Na enoti je v določenem deležu zaposlenih 4,05 delavcev, ki bodo občasno opravljali delo v drugih enotah.
Skupni stroški (brez najemnine za MV) za leto 2022 so predvideni v višini 121.761 EUR. Glede na zgoraj
navedeno se dodatno znižajo za prihodke v višini 21.053 EUR in tako znašajo 100.708 EUR. Ti stroški so osnova
za izračun grobnine. Ker bomo predvidoma zaračunali 4 322 grobnin, znaša povprečna grobnina 23,30 EUR.
Struktura cene za leto 2022 je navedena v spodnji tabeli:
%

I. STROŠKI IN ODHODKI
1. STROŠKI MATER.IN STORITEV
a) Stroški materiala
b) Stroški storitev
2. STROŠKI DELA
a) Stroški bruto plač
b) Prispevki delodajalca od plač…
c) Stroški pokojninskih zavarovanj
d) Drugi stroški dela
3. AMORTIZACIJA SREDSTEV PODJETJA
4. PREVREDNOTOV.POSLOVNI ODHODKI
5. DRUGI STROŠKI
6. FINANČNI ODHODKI IZ FIN. NALOŽB
7. DRUGI FINANČNI ODH. IN OSTALI ODH.
II. SPECIFIKACIJA
II.1.a) STROŠKI MATERIALA
- električna energija
- stroški pogonskega goriva
- stroški drobnega inventarja
- varstvo pri delu
- drugi stroški materiala
II.1.b) STROŠKI STORITEV
- stroški vzdrževanja
- odvoz odpadkov
- zavarovalne premije
- upravni stroški
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skupni znesek

100.708

100,00

23,30

38.012
14.872
23.140
60.535
44.166
7.111
1.273
7.985
1.671
360
0
130
0

37,74

8,79

14,77

3,44

22,98

5,35

60,11

14,01

43,86

10,22

7,06

1,65

1,26

0,29

7,93

1,85

1,66

0,39

0,36

0,08

0,00

0,00

0,13

0,03

0,00

0,00

14.872

14,77

3,44

8.583
1.500
799
420
3.570

8,52

1,99

1,49

0,35

0,79

0,18

0,42

0,10

3,54

0,83

23.140

22,98

5,35

10.465
16.625
4.124
2.161

10,39

2,42

16,51

3,85

4,10

0,95

2,15

0,50

- delo po pogodbi
- ostale storitve
- znižanje zaradi drugih prihodkov

0
10.818
-21.053

0,00

0,00

10,74

2,50

-20,90

-4,87

Razmerja vrst grobov napram enojnemu grobu
V občini Sevnica so po odloku določene različne zvrsti grobov. Za določanje zvrsti so osnova tlorisne površine
grobnega prostora, ki so skladno z Odlokom naslednje:
- enojni grob: širina do 1,3 m, dolžina 2 m
- dvojni grob: širina od 1,3 do 2 m, dolžina 2 m
- grobnica: širina več kot 2 m, dolžina 2 m
- žarni grob: širina 1 m, dolžina 1 m
- kolumbarium (žarni zid) v skladu z ureditvenim načrtom.
Cene grobnine se diferencirajo glede na velikost grobnega prostora. Tudi ZPPDej določa, da je potrebno
opredeliti razmerja vseh vrst grobov napram enojnemu grobu. Razmerja so podlaga za izračun grobnine za
posamezni grob.
Razmerja grobov napram enojnemu grobu in cene grobnine po posamezni zvrsti grobov so naslednje:
Zvrst groba

Razmerje

enojni

1,00

dvojni (družinski)

1,27

grobnica

1,50

žarni

1,00

Kot že omenjeno so bile enotne cene grobnine za vsa pokopališča prvič oblikovane za leto 2021. V spodnji
tabeli so prikazane cene za leto 2021 in potrjene s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica, št. 35440002/2021, z dne 25.02.2021. Prikazane so tudi predračunske cene za leto 2022 na osnovi predvidenih
stroškov in prihodkov za znižanje lastne cene.
Cena
potrjena 2021

Cena
predračunska 2022

enojni

22,06

22,06

dvojni (družinski)

28,02

28,02

grobnica

33,09

33,09

žarni

22,06

22,06

Zvrst groba

Cena brez DDV

Primerjava cene grobnine
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V spodnji tabeli so navedene cene grobnine pri različnih izvajalcih pokopaliških dejavnosti in jih navajamo za
primerjavo s predlagano ceno Komunale:
Zvrst groba
enojni
dvojni (družinski)
grobnica
žarni

Sevnica
22,06
28,02
33,09
22,06

Litija
29,44
47,10
88,32
29,44

Trebnje
26,00
31,00
44,45
18,80

Novo mesto
29,50
59,00
118,00
17,70

Kostak d.d.
13,87
27,74
41,61
13,87

Cena brez DDV.

4. 2. NAJEM MRLIŠKE VEŽICE
Med prihodke izvajalca javne službe pokopališke dejavnosti sodijo tudi prihodki iz najemnin za uporabo MV.
Ti prihodki so namenjeni pokrivanju stroška najemnine, ki je skladno s Pogodbo o prenosu izvajanja
pokopališke dejavnosti – najem, uporaba in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, št. pogodbe 35440003/2019, z dne 27.11.2019, in Aneksom k pogodbi z dne 02.03.2020, določena letno s sklepom župana.
Do vključno leta 2020 so bile cene najema MV različne po krajevnih skupnostih, skladno z njihovimi ceniki. V
letu 2021 se je oblikovala nova, enotna cena za vsa pokopališča v občini Sevnica. Cena je bila potrjena s
sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica, št. 3544-0002/2021, z dne 25.02.2021 in je znašala 64,71 EUR
(brez DDV) za dnevni najem MV. Izhodišče za oblikovanje te cene je bil predračunski strošek najemnine 2021,
ki je bil usklajen s proračunom Občine Sevnica in je za leto 2021 znašal 11.000 EUR.

Leto 2020
realizacija

Leto 2021
ocena

Leto 2022
predračunska

101

102

170

Strošek najemnine

7.267

11.000

11.000

Prihodek najemnine

6.714

6.529

11.000

Cena najema MV

71,95

107,84

64,71

Najem MV
Število najemov

Za leto 2020 se je ugotovilo, da je bilo od vseh pokopov (177) najem MV zaračunan v 101 primerih. Zaradi
epidemije se je namreč večina poslovitev od pokojnih izvajala v avli za zelo kratek čas in se najem MV v takih
primerih ni zaračunal. Ker se je za leto 2020 uskladila letna najemnina po sklepu župana št. 3544-0003/2019
iz predračunskih 11.000 EUR na 7.267 EUR, znaša obračunska najemnina za leto 2020 71,95 EUR.
Za leto 2021 je bilo od 201 pokopov zaračunanih 102 najemov MV. Strošek najemnine po sklepu župana št.
3544-0003/2019, z dne 21.09.2021, je za leto 2021 znašal, kar pomeni, da je obračunska cena za leto 2021
kar 107,84 EUR. Prihodki z naslova najema MV so znašali 6.529 EUR in torej razlika med zaračunano
najemnino in prihodki od najema znaša 4.471 EUR, kar predstavlja izgubo na enoti pokopališke dejavnosti.
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Za leto 2022 bomo v primeru 170 zaračunanih primerov najemov MV in obstoječi potrjeni ceni 64,71
EUR/najem lahko pokrili predviden strošek najemnine, ki v proračunu Občine znaša 11.000 EUR. Iz realizacije
in obračunske cene ob koncu leta bo razvidno, ali bo v prihodnje potrebno v usklajevanje cene najema MV.
Subvencije za pokrivanje stroška najemnine v občinskem proračunu ni bilo za leti 2020 in 2021 kot tudi ni
predvidene za leto 2022.

5. PREDLOG SKLEPA VIŠINE GROBNINE IN NAJEMNINE ZA UPORABO MV
Cena grobnine za najem grobnega prostora in najemnina za uporabo MV se določi s sklepom Občinskega
sveta Občine Sevnica.
GROBNINA
S sklepom Občinskega sveta se določi enotna cena grobnine, ki je diferencirane glede na zvrst groba in je
enaka na vseh pokopališčih v občini Sevnica. Razmerje zvrsti grobov napram enojnemu grobu je predlagano
v tabeli.

Zvrst groba

Razmerje

Cena

enojni

1,00

22,06

dvojni (družinski)

1,27

28,02

grobnica

1,50

33,09

žarni

1,00

22,06

NAJEMNINA ZA UPORABO MV
Predlaga se enotna cena najema MV, ki znaša 64,71 EUR.
Cena
Najem MV

64,71

Cene so brez DDV.

Direktor:
Mitja Udovč, dipl. inž. grad.
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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

11. t.d.r.

29. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
16. 3. 2022

ZADEVA:

Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022

Številka:

410-0027/2021

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba
Poročevalka:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe

nepremičnim

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

12. t.d.r.

29. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
16. 3. 2022

ZADEVA:

Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena in ukinitev statusa javnega dobra ter predlog
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

Številka:

7113-0035/2021
7113-0008/2022

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba
Poročevalka:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe

parc. št. 1598/6, k.o. 1386 Kal

parc. št. 1955/12, k.o. 1396 Krsinji Vrh

parc. št. 1955/16 in 1955/17, k.o. 1396 Krsinji Vrh

parc. št. 1955/5, k.o. 1396 Krsinji Vrh

parc. št. 1631/4, k.o. 1373 Žigrski Vrh

parc. št. 1631/7, k.o. 1373 Žigrski Vrh

parc. št. 1480/2, k.o. 1362 Okroglice

parc. št. 2673/17, k.o. 1393 Studenec

parc. št. 2550/12 in 2550/13, obe k.o. 1392 Hubajnica

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

13. t.d.r.

29. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
16. 3. 2022

ZADEVA:

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice
Občine Sevnica v svet Javnega zavoda KŠTM Sevnica

Številka:

014-0003/2022

Pripravljavca gradiva:
Splošna služba
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročevalca:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

14. t.d.r.

29. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
16. 3. 2022

ZADEVA:

Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v
javnih zavodih v občini Sevnica

Številka:

014-0006/2022

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za družbene dejavnosti
Javni zavodi z območja občine Sevnica
Poročevalka:
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
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1. Splošni del poslovnega poročila
1.1 Poročilo ravnatelja
Na dan 31. 12. 2021 Osnovno šolo Ane Gale Sevnica obiskuje 34 učencev in učenk. Tudi v
letu 2021 je pedagoško delo opredelila borba z virusno boleznijo covid. Šola je bila
normalno odprta, vendar pa je pouk potekal na daljavo takrat, ko so to terjale okoliščine
oz. izrečene odločbe o karanteni.
Finančno poslovanje zavoda v letu 2021 je bilo stabilno in v skladu z vnaprej postavljenim
finančnim načrtom. Vrednost točke za materialne stroške se je septembra dvignila na 5,25
EUR in tako je znašala dvanajstina 1.332,45 EUR. V letu 2021 smo še naprej prejemali
sredstva za nabavo zaščitnih sredstev, ki so se izplačevala glede na dejansko prisotnost
učencev in učenk ter zaposlenih v šoli. Iz naslova tržne dejavnosti prihodkov nismo
ustvarili.
Pedagoško delo je potekalo v šoli, razen za učence in učenke, ki jim je bila odrejena
karantena. Še vedno je bila težava absentizem določenih populacijskih skupin otrok. To
težavo smo reševali na sekundarnem nivoju. Izvedene so bile vse načrtovane dejavnosti,
vendar v obliki in na način kot so ga dovoljevale takratne okoliščine. Vključevali smo se
tudi v natečaje – Evropa v šoli, Zdrava šola, Bralna značka…, kjer so bili učenci in učenke
zelo uspešni – glej Poročilo o delu v šolskem letu 2020/21 str. 3. Ob koncu šolskega leta je
bil učni uspeh 77 %.
Maja 2021 smo zaključili prvi literarni natečaj Anica. Na natečaj je prispelo Na natečaj je
prispelo 187 del v kategorijah vrtec, osnovna šola in osnovna šola s prilagojenim
programom. Podeljenih je bilo 11 Anic.
Tudi v letu 2021 smo izvedli kar nekaj pomembnih investicijskih del.
Občina Sevnica je financirala naslednje investicije:
investicija
nakup dveh kompletov za glasbo
nakup opreme za naravoslovje
nakup IKT opreme – interaktivna tla
dve prilagojeni kolesi
nakup interaktivnega zaslona

vrednost
730,90
820,69
5.978,71
1.300,00
3.788.,86

prenova knjižnice in svetovalne

5.192,32

Kinestetične mize
Hokki stolčki
polkrožne blazine
oprema za opravljanje meritev ŠVK
nakup okostnjaka
nakup modela srca
nakup modela ušesa
nakup modela očesa

849,97 EUR
2.009,39
984,54
460,35
200,00
383,08

3

oprema za pouk TIT – halje, očala in razno
orodje
nadgradnja šolskega avtomobila

1.000,00
250,00

Skupaj je Občina Sevnica zagotovila 23.760 EUR investicijskih sredstev.
Projekt novogradnje šole napreduje po začrtanih smernicah. V maju 2021 je ustanovitelj
pridobil sklep o sofinanciranju izgradnje nove šole s strani države in sicer v višini
1.097.000 EUR, v januarju 2022 pa bo gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno.
Iz projekta reACT je osnovna šola Ane Gale pridobila 12.680 EUR. Iz tega zneska smo
dobili 7 prenosnih računalnikov, 10 IOS tablic, 2 namizna računalnika z monitorjem in 7
slušalk z mikrofonom.

1.2. Poročilo Sveta zavoda
V letu 2021 se je Svet zavoda OŠ Ane Gale Sevnica sestal dvakrat.

Prvo redno sejo v letu 2021 smo izvedli 25.2.2021. Izpeljana je bila na daljavo,
preko ZOOM aplikacije. Na seji je bilo prisotnih 6 članov Sveta zavoda, ravnatelj g.
Gregor Pirš in predstavnica SVIZ-a ga. Stanka Žnidaršič. 5 članov Sveta zavoda je bilo
opravičeno odsotnih. Ker smo bili sklepčni, smo sejo lahko izpeljali v celoti.
Pregledali smo redno dokumentacijo (letno poročilo, program dela, kadrovski načrt,
finančni načrt, popis opreme) in sprejeli nov cenik prehrane.
G. ravnatelj je seznanil člane, da so na Občini Sevnica odobrili obnovo dosedanjega vrtca
Kekec pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. Država bo sofinancirala obnovo in dozidavo
šole. Dogovarjanje in načrtovanje je v teku.

Pri kadrovski sliki, smo izpostavili zaposlitev logopeda. Na dane razpise, ni bilo ustreznih
prijav.
Epidemija je posegla v delovanje same šole. Pogovorili smo se o tekočih ukrepih.

Pregledali smo rezultate anket o zadovoljstvu staršev s šolo za leto 2020. Rezultati anket
so pokazali pozitivno mnenje. Objavljeni so bili na spletni strani šole in so dostopni javno
vsem, ki bi jih le ti zanimali.

Ocenili smo delovno uspešnost ravnatelja Gregor Pirša. Postopek ugotavljanja
delovne uspešnosti je bil izpeljan v celoti in javno. Ravnatelj je dosegel 100 %
delovno uspešnost. Člani Sveta zavoda smo se soglasno odločili, da g. ravnatelju
Gregorju Pirš za delovno uspešnost namenimo 5% osnovne plače ravnatelja.
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Druga redna seja v letu 2021, je potekala dne, 30.9.2021. Seja je potekala v živo,
v jedilnici OŠ Ane Gale, Sevnica. Prisotnih je bilo 9 članov Sveta zavoda. 2 člana sta
se opravičila.
Poleg članov Sveta zavoda sta bila prisotna tudi sindikalna zaupnica ga. Stanke Žnidaršič
in g. ravnatelj Gregor Pirš. Vsi prisotni so izpolnjevali PCT pogoj in upoštevali dane
ukrepe.
Pregledali smo Poročilo o učno – vzgojnem delu v šolskem letu 2020/2021 in Letni delovni
načrt za šolsko leto 2021/2022, ki ga je predstavil ravnatelj Gregor Pirš. Seznanili z novim
cenikom za prehrano v šolskem letu 2021/2022.
Pogovorili smo se o izvajanju ukrepov na šoli, kaj ti prinašajo in kako se soočamo z njimi.
Predstavnici staršev sta pohvalili potek in organizacijo šole na daljavo, katere so bili
deležni njihovi otroci.
Ravnatelj nas je seznanil s planom izvedbe Šole v naravi, koncerta in natečaja Anica. Kot
novost pa bo na šoli izveden tudi »feel good« teden, ki naj bi potekal zadnji teden v juliju.

Investicije v šolskem letu 2021/2022 se bodo porabile za didaktične materiale.
Zapisala: Karmen Pfeifer Lapuh,
predsednica Sveta zavoda OŠ Ane Gale Sevnica

1.3. Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
Osebna izkaznica zavoda:
Naziv zavoda
Sedež zavoda
Telefonska številka
Mobilna telefonska številka
Elektronska pošta
Ravnatelj
Tajništvo
Računovodstvo
Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov
Davčna številka
Matična številka
Davčni zavezanec
Šifra proračunskega porabnika
Številka tekočega računa

Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Cesta na Dobravo 28, 8290 Sevnica
07 81 41 287
051 604 290
sola@os-anegale.si
Gregor Pirš
Jerneja Kunšek
Jerneja Kunšek in Metka Mihalič
Stanka Žnidaršič
50320807
5087538000
NE
69140
SI56 0131 0603 0691 494

Kratka predstavitev zavoda
Osnovna šola Ane Gale Sevnica izvaja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja po
Prilagojenem izobraževalnem programu Osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
Posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter nudi dodatno strokovno pomoč
predšolskim in šolskim otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu in redni osnovni šoli. Zavod
zaposluje 28 delavcev, od tega trije delavci pri nas dopolnjujejo svojo obvezo, ena delavka
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opravlja delo preko javnih del; ostali delavci so zaposleni za polni ali krajši delovni čas.
Šolski okoliš šole je celotna Občina Sevnica, šolo pa obiskujejo tudi učenci iz Občin Škocjan
in Radeče.
Ustanovitelj zavoda je Občina Sevnica. Vsi zaposleni pa pri delu sledijo viziji zavoda, ki je
V zdravem okolju se skupaj s starši trudimo strokovno in srčno razvijati vedoželjne,
strpne, zadovoljne otroke, ki bodo sprejeti takšni kot so in srečni kot znajo biti.
Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb

POSLOVODENJE
ravnatelj:
Gregor
Pirš

PEDAGOŠKO – STROKOVNO
PODROČJE

učitelj razrednega pouka

GOSPODARSKO
UPRAVNO PODROČJE
računovodska
knjigovodska dela
računovodja

Anja Horvat, Natalija Seljak

Metka Mihalič, Jerneja Kunšek

vzgojno – izobraževalna dela

učitelj predmetnega pouka
Goran Brečko, Nataša Pozderec,
Bernarda Pelko, Barbara Potočar,
Irena Špelič, Petra Strmole, Alja
Stropnik, Klavdija Judež, Joža Jeran,

učitelj v jutranjem varstvu učitelj
v oddelku podaljšanega bivanja
Karmen Pfeifer Lapuh, Anja Horvat

mobilni
učitelj
strokovno pomoč

za

dodatno

Ilma Suljkanovič, Mina Camloh, Saša
Pikl, Alja Stropnik, Simona Golob,
Karmen Pfeifer Lapuh, Brigita
Kranjc

–
–

upravna dela
tajnik v VIZ
Jerneja Kunšek

oskrbovalno
prehrambena dela
gospodinjec

–

Romana Jazbec

tehnično
dela
Hišnik

–

vzdrževalna

Tomaž Hriberšek
Romana Jazbec

čistilno osebje
Romana Jazbec

svetovalna dela
svetovalni delavec
Stanka Žnidaršič

knjižnično – bibliopedagoška
dela
knjižničar
Gordana Kenda Kozinc

druga strokovna dela
računalnikar – org. dejavnosti
Benjamin Držanič

Varuh/spremljevalec
Mojca Zupan
Urša Udovč
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Svet zavoda:
Predsednica Sveta zavoda: Karmen Pfeifer Lapuh
Predstavniki ustanovitelja: Miran Štern, Vita Simončič, Doris Možic Žičkar
Predstavniki staršev: Iztok Jerala, Renata Sitar, Irena Kozole
Predstavniki zaposlenih: Nataša Pozderec (podpredsednica), Jerneja Kunšek, Romana
Jazbec, Karmen Pfeifer Lapuh (predsednica), Saša Pikl
Predsednica Sveta staršev: Petra Anžič Simončič

1.4. Glavni podatki o poslovanju
V letu 2021 je imel zavod 733.499,79 EUR prihodkov ter 733.468,73 EUR odhodkov. V
spodnji tabeli so predstavljeni prihodki in odhodki glede na prejšnja leta. Vsi zneski so
prikazani v EUR.

PRIHODKI
ODHODKI
RAZLIKA

2018
555.500,65
552.824,06
2.676,59

2019
603.417,21
600.664,44
2.752,77

2020
628.796,37
628.794,99
1,38

2021
733.499,79
733.468,73
31,06

Sestava prihodkov – v evrih
2019

2020

2021

Prihodki iz javnih sredstev

535.261,67

571.133,29

663.969,52

Prihodki ustanovitelja

60.691,18

50.906,70

60.854,35

Prihodki iz naslova prispevkov učencev

6.476,98

3.346,71

6.928,27

Prihodki pridobljeni na trgu

/

/

/

Donacije in subvencije

987,38

677,35

1.653,22

2.732,32

94,43

Prihodki iz drugih virov

V letu 2021 prihodki zavoda rastejo še vedno, največ, na račun mase plač. Masa plač se
povečuje zaradi napredovanja uslužbencev in zaradi novih načinov dela – na primer delo
na daljavo. Po drugi strani pa se povečujejo tudi investicije v stavbo, ki so nujne, cene
izvajalcev pa določa trg.

1.5 Vizija
Viziji zavoda je: »V zdravem okolju se skupaj s starši trudimo strokovno in srčno razvijati
vedoželjne, strpne, zadovoljne otroke, ki bodo sprejeti takšni kot so in srečni kot znajo biti.«
Zavod tako predstavlja osrednji občinski zavod, ki nudi vso specialno – pedagoško pomoč
vsem osnovnim šolam in vrtcem v Občini Sevnica, po potrebi tudi v drugih občinah. V
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naslednjih letih se bi radi razvili v osrednjo regijsko institucijo, ki nudi podporo ne samo
učencem in učenkam, ampak tudi staršem in učiteljem, ki delajo z otroci s posebnimi
potrebami tudi v rednih šolah.
Naša vizija se izpolnjuje in počasi se tudi približujemo enemu od večjih ciljev, kar pomeni,
da smo naredili enega večjih korak k pridobitvi primernih prostorov za delo. Šola je živ
organizem, kar pa kaže na to, da se spreminja struktura naše populacije. Počasi, a
vztrajno, se kaže potreba po vzgojni skupini, kar bo potrebno realizirati, ko bodo za to,
dani pogoji.

1.6 Poslanstvo
Poslanstvo zavoda ostaja izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Zavod izvaja dva
programa in sicer prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom ter
posebni program vzgoje in izobraževanja. Poleg formalnega poslanstva, zavod še naprej
razvija tudi svoje neformalno poslanstvo – povezovanje s skupnostjo. Uveljavljene oblike
sodelovanja z okoljem se počasi, a vztrajno vračajo. Veliki aktiv je postal oblika
strokovnega izobraževanja, kamor se vključujejo vse šole iz občine, kar nas zelo veseli. V
letu 2021 smo izvedli prvi natečaj Anica, kamor je prispelo 178 del iz cele Slovenije, žal pa
je iz sevniške občine sodelovala samo ena šola. Tako opažamo trend, da naše delo vedno
bolj opažajo sosedje, ki se iz našega dela kaj naučijo, pridobljene izkušnje pa služijo kot
dobra referenca za domače okolje.

2. Posebni del poslovnega poročila
2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov
Vsi programi in dejavnosti so bili izvedeni v skladu z Letnim delovnim načrtom šole. Iz
operativnih razlogov – npr. slabe vremenske razmere, bolezen izvajalca in podobno smo
nekatere dneve datumsko prestavili, vendar smo jih izvedli. Pouk je realiziran. Nižja
realizacija pouka je povezana z odsotnostjo učencev – na primer v razredu je en otrok, ki
je odsoten, posledično je tudi realizacija nižja.
Spodnja tabela prikazuje število učencev v zadnjih treh letih – stanje na 31. 12. leta na
katerega se nanaša poročilo

2019
2020
ŠTEVILO ODDELKOV
6
6
ŠTEVILO UČENCEV
35
31
Iz tabele je razvidno, da je število učencev in učenk stabilno.

2021
6
33
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1Zajeta

tudi preusmeritev učenke v Posebni program.
zaključila OŠ obveznost, eden učenec status podaljša, eden pa nadaljuje
izobraževanje na sekundarni ravni.
2Oba

Na koncu šolskega leta 2020/21 razred ponavlja sedem učencev , kar je več kot v prejšnjem
letu. Glavni vzrok ponavljanja je absentizem, saj ti otroci pouka niso obiskovali od meseca
januarja dalje. V reševanje se je vključil CSD, vendar ne uspešno, razredniki pa tudi niso
podali nekih predlogov za rešitev situacije.
V šolskem letu 2020/21 so potekala tista tekmovanja za katera ni bila obvezna prisotnost
v živo. Tako je že drugo leto zapored odpadlo regijsko srečanje mladih tehnikov, srečanje
gledaliških skupin, revija pevskih zborov in vsa športna tekmovanja. Kljub temu smo se
udeležili številnih tekmovanj in natečajev iz katerih smo prejeli naslednja priznanja ali
pohvale:

Znotraj šole pa smo podelili štiri pohvale za odlični uspeh.
Za leto 2021 lahko rečemo, da je bilo uspešno. Prebrodili smo težave, ki so nastale zaradi
vpeljave pouka na daljavo in izboljšali psihosocialne situacije pri učencih in učenkah.
Zaskrbljujoče je visoko število ponavljalcev. Vzrok poznamo, vendar ga ne uspemo
odpraviti, kljub podpori zunanjih institucij.
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2. 2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
Zakon o zavodih,
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o šolski prehrani,
Zakon o delovnih razmerjih,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o šolski inšpekciji,
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
Zakon o izvajanju proračuna Republike Slovenije,
Zakon o javnih financah,
Odlok o proračunu Občine Sevnica,
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela,
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenih izobraževalnih
programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom,
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje
in izobraževanja,
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem
izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za
otroke s posebnimi potrebami,
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole,
Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu,
Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami,
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive,
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja,
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja,
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev osnovni šoli,
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov in
Pravilnik o financiranju šole v naravi

2. 2. 2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega
programa dela in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih
programov
Na področju izboljšanje materialnih in delovnih pogojev smo v letu 2021 smo dosegli
bistven premik. Glede novogradnje šole je finančna shema zaključena, pridobljeno je
gradbeno dovoljenje. Vse šolsko pohištvo smo posodobili, dokupili smo Hokki stolčke,
prenovili prostore šolske knjižnice, kupili okostnjaka in še nekaj modelov organov, ki jih
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nismo imeli. Napredek smo dosegli tudi glede opreme za pouk glasbe saj imamo dva
kompleta Orffovih glasbil, končali pa smo tudi opremljanje učilnice za tehnični pouk. Zelo
smo veseli nabave interaktivnih tal ter pametnega zaslona. V okviru projekta reACT smo
prenovili računalniško učilnico, ki je sedaj mobilna. Kupili smo še 10 IOS tablic, dva
kompleta namiznih računalnikov ter komplete slušalk z mikrofonom.
Z vidika števila učencev smo v letu 2021 vpisali štiri nove učence. 1 učenka je
izobraževanje zaključila, še eden pa se je prešolal v vzgojno skupino. Z vidika financ sta
naša glavna financerja še naprej ustanovitelj in pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport. Stroški povezani z epidemijo covid so se umirili, imamo pa sredstva iz katerih
stroške tudi pokrivamo. Zavod je ob koncu leta v boljši finančni kondiciji kot je bil ob koncu
leta 2020, saj stroške, ki nastanejo zaradi covid bolezni lažje obvladujemo.
Sektor kadra, financ in tajništva pa je zaradi refundacij, ki nastajajo bistveno bolj
obremenjen. Zaradi nastalih okoliščin se je povečala vrsta oz. tip refundacij, ki zahteva od
sodelavk večji angažma in sledljivost pri vlaganju zahtevkov, ki so pogosto zavrnjeni
predvsem zaradi neusklajenosti vladnih služb. Dejstvo, da imamo na 31. 12. odprtih za
51.000 EUR IOP-jev do države pove veliko o tem kako je organiziran nivo nad nami in kar
določene službe pričakujejo od naših zaposlenih.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, nam je z dodatnim sklepom povečalo
sistemiziran delež svetovalnega delavca za 0,10 %. Delež smo razdelili interno.
Če povzamemo, z izjemo izboljšave materialnih pogojev za delo, so dolgoročni cilji zavoda
enaki kot prejšnje leto in so našteti spodaj:
-

-

-

-

Vsem otrokom z motnjo v duševnem razvoju, ki potrebujejo posebne specialno
pedagoške obravnave, omogočimo vzgojo in izobraževanje v prilagojenem programu
z nižjim izobrazbenim standardom in v posebnem programu vzgoje in
izobraževanja,
V čim večji meri skušamo omogočiti dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi
potrebami v šolski in predšolski dobi. Zaradi pomanjkanja specialnih pedagogov
smo ustvarili prioritetne skupine in tako omogočili ustrezno obravnavo
najranljivejših,
Trajnostno izboljševati bivanjske pogoje našim uporabnikom,
Zagotavljati ustrezno racionalno kadrovsko zasedbo delovnih mest in dodatno
strokovno usposabljanje strokovnih delavcev. Zaradi izvedbe dejavnosti na splet je
realizacija tega cilja v letu 2020 slabša. Tako nismo izvedli nobene delavnice za
promocijo zdravja na delovnem mestu. Izvedli pa smo predavanje za starše.
Skrb za dolgoročni kvantitativni in kvalitativni razvoj dejavnosti. Doseganje cilja
se bistveno izboljšuje, saj smo vpeljali kvalitativne smernike in kazalnike uspeha,
ki jih spremljamo preko anketnih vprašalnikov,

2. 2. 3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi
finančnega načrta ali v njegovem letnem programu dela
Finančni načrt je bil realiziran smotrno in ekonomično. Večina postavk se je dvignila, daleč
največji porast beležimo na strošku komunalnih storitev in energentov. Strošek
energentov obvladujemo s pravočasnim nakupom in zakupom plina. V spodnji tabeli so
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predstavljeni načrtovani zneski in porabljeni zneski nekaterih postavk ogrevanja,
odpadkov, vode in energije – stalni materialni stroški. Vsi zneski so v EUR.
POSTAVKA
ogrevanje
druga energija-plin jeklenke
elektrika
voda
odvoz odpadkov

NAČRT 2021
5.300
0,00
2.550
800
750

REALIZACIJA 2021
3.670,57
0,00
2.511,26
969,83
1.191,08

SALDO
+1.629,43
0,00
+ 38,74
-169,83
- 441,08

V letu 2022 se je pojavil tudi nepričakovan strošek stavbnega zemljišča in sicer v višini
622,37 EUR. Do stroška je prišlo zaradi spremembe odloka.

2. 2. 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizičnih,
finančnih in opisnih kazalcev po posameznih dejavnostih
Zavod trenutno izvaja samo javno službo izobraževanja otrok s posebnimi potrebami,
prihodkov iz naslova tržnih dejavnosti zavod ne pridobiva, ravno tako iz tega naslova ni
odhodkov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ob upoštevanju fizičnih in finančnih
kazalcev je odlično. Glede na to, da vpisa novih učencev (razen v Posebni program) ne
moremo predvideti za več kot za 6 mesecev vnaprej, menimo, da smo dosegli dobre
rezultate. Po drugi strani pa iztrošenost stavbe in opreme zelo omejujejo razvoj in
napredek, zato z vidika dolgoročnih ciljev določene dejavnosti tudi mirujejo.
Z vidika finančnih kazalcev je poslovanje še naprej stabilno. Zavod nima tržne dejavnosti,
zato izpadom teh prihodkov ni podvržen, smo pa odvisni od prihodkov, ki jih odobri
ustanovitelj. Strošek tega vzdrževanja sicer narašča, vendar ob smotrnih investicijah
poskrbimo, da je bivanje v stavbi varno in kakovostno.
Opisni kazalci za izvajanje javne službe so dobri. Financiranje za leto 2021 je bilo v celoti
realizirano, nepredvideni stroški pa so bili pokriti. Z vidika opisnih kazalcev nam manjka
vizija države ter usmeritve za nadaljnje delo, kar otežuje pridobitev finančnih sredstev.
V letu 2021 smo izvedli dve anketi in sicer anketo o Zadovoljstvu staršev in anketo o
Zadovoljstvu s šolsko prehrano. Rezultata obeh anket smo obravnavali na Svetu zavoda.
Zaključimo lahko, da rezultata obeh anket kažeta na visoko stopnjo zadovoljstva, vendar
pa smo prejeli kar nekaj konstruktivnih predlogov, ki jih postopoma tudi apliciramo v
vsakdanje življenje zavoda.

2. 2. 5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri
izvajanju programa
Izvajanje programa ni imelo nepričakovanih in (ali) nedopustnih posledic, zato ocena ni
potrebna.
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2. 2. 6. Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi
cilji iz poročila preteklega leta
Nobena od ocen ni negativna, torej ni negativnih kazalnikov. Vpis otrok je stabilen; število
pa se giblje med 30 in 40, kar je tudi pričakovano število otrok glede na geografski prostor.
Problem absentizma romskih otrok ne uspemo rešiti, saj menimo, da gre za sistemski
problem. Dejstvo, da se v reševanje vključuje CSD in bistvenega premika ne doseže
podkrepi našo tezo.
V lanskem letu nismo izvedli ŠVN, saj ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja tega
niso dopuščali.
Sodelovanje s starši je slabše oz. je zaradi veljavnih ukrepov na najnižji ravni. Nikakor ne
moremo trditi, da ga ni, vendar so vsi kontakti v živo zminimalizirani.
Ostale preventivne dejavnosti in dneve dejavnosti smo izvedli v skladu z načrtom.

2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

𝒈𝒐𝒔𝒑𝒐𝒅𝒂𝒓𝒏𝒐𝒔𝒕 =

𝑣𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑑𝑜ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 733.499,79 𝐸𝑈𝑅
= 1,0000
𝑣𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 733.468,73 𝐸𝑈𝑅

Kazalnik kaže poslovno uspešnost, saj je vrednost kazalnika večja od 1.

𝒅𝒐𝒏𝒐𝒔𝒏𝒐𝒔𝒕 =

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒ž𝑒𝑘 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑜𝑣 𝑛𝑎𝑑 𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 = 31,06 𝐸𝑈𝑅
= 0,008
39.027,87 𝐸𝑈𝑅 ∗

* stanje za sredstva prejeta v upravljanje (konto 980)

Kazalnik kaže ekonomsko učinkovitost poslovanja, saj je le-ta pozitiven.

2. 2. 8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Zavod ima ločene funkcije odobravanja, evidentiranja in izvajanja plačilnega prometa.
Vsaka oseba upošteva vsa interna pravila finančnega poslovanja, ki obsegajo:
-Pravilnik o računovodstvu,
-Pravilnik o gibanju računovodskih listin,
-Pravilnik o popisu-Sistemizacijo za tekoče šolsko leto in
-Register tveganj
Izpolnili smo tudi samoocenitveni vprašalnik – 11. 2. 2022. Novembra 2021 je na šoli
potekala revizija poslovanja, ki pa ni ugotovila večjih tveganj.
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2. 2. 9. Pojasnila po področjih na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi
Realizacija pouka ni dosegla 95 % v nekaterih programih. Nižja realizacija je posledica
objektivnih razlogov, največkrat pa je to odsotnost edinega učenca v oddelku zaradi
bolezni. Ko seštejemo ure odsotnosti in ure pouka je realizacija pouka nad 95 %.

2. 2. 10 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere,
varstvo okolja ipd.
Učinkov poslovanje na gospodarstvo, socialne razmere in ostale dejavnike nismo zaznali,
saj je zavod izvajalec javne službe, ki ni profitno naravnana. Prejeli smo donacije v šolski
sklad preko katerega socialno šibkejšim otrokom financiramo udeležbo na izletih ter
nadstandardne storitve.

2. 2. 11 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih
vlaganj
Skupaj je Občina Sevnica zagotovila 23.760 EUR investicijskih sredstev.
Projekt novogradnje šole napreduje po začrtanih smernicah. V maju 2021 je ustanovitelj
pridobil sklep o sofinanciranju izgradnje nove šole s strani države in sicer v višini
1.097.000 EUR, v januarju 2022 pa bo gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno.
Iz projekta reACT je osnovna šola Ane Gale pridobila 12.750 EUR. Iz tega zneska smo
dobili 7 prenosnih računalnikov, 10 IOS tablic, 2 namizna računalnika z monitorjem in 7
slušalk z mikrofonom.
Glede kadra večjih težav nimamo. Delovnega mesta logopeda več ne razpisujemo, saj to
mesto ni več sistemizirano. Za specialne pedagoge je bistveno več povpraševanja kot bi jih
lahko zagotovimo. Skupaj imamo zaposlene tri specialne pedagoginje, ostala mesta
zasedajo delavke v skladu s 109. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ostalih pojasnil na tem področju ni, saj so se stvari dogajale v skladu s kadrovskim in
finančnim načrtom.
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3. Računovodsko poročilo
3.1. Računovodski izkazi
V skladu z 2. odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza:

3.1.1. Bilanca stanja
Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
-

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil je obvezna priloga k izkazu prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov:
-

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Po 21. in 25. členu pravilnika o sestavljanju letnih poročil so predpisani še evidenčni
izkazi:
-

izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

3.1.2. Bilanca stanja s prilogama
SREDSTVA
1. Nepremičnine, neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
V letu 2021 je bila povečana nabavna vrednost pri neopredmetenih osnovnih sredstvih za
790,56 eur. Iz presežka preteklih let je bil kupljen računovodski program za obračun plač.
Vrednost opreme se je povečala za 24.036,93 eur. Nabavljena sta bila dva tricikla, skener,
pametna tabla in interaktivna tla. V okviru programa reACT pa smo prejeli IKT opremo.
Tabela 1 :Stanje osnovnih sredstev na dan 31.12.2021:

Osnovno sredstvo
Nepremičnine
Neopredmetena osnovna
sredstva
Opredmetena osnovna
sredstva

Nabavna
vrednost v
eur
168.651,26

Amortizacija Popravek
v letu 2021 v vrednosti v
eur
eur
3.291,99

6.502,02
84.307,90

6.875,73

Neodpisana
vrednost v
eur

162.102,54

6.548,72

5.711,46

790,56

52.621,30

31.686,60
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2. Drobni inventar
Inventurna komisija je ob popisu ugotovila da je drobni inventar v vrednosti 1.105,11 eur
dotrajan in uničen, zato smo ga izločili iz uporabe. Med letom je bil nabavljen nov drobni
inventar v vrednosti 11.700,61 eur. Iz sredstev šolskega sklada smo kupili taping
elektronsko ploščo, Občina Sevnica pa je financirala nabavo glasbil, mikroskopa,
kinestetičnih miz, materiala za izvedbo tehničnega pouka in naravoslovja, večnamenske
blazine, puhalnik, sesalec, akvarij in stole. Kupili smo nove knjige v vrednosti 238,35 eur
in učbenike ter delovne zvezke za učbeniški sklad v vrednosti 615,65 eur. Vrednost
drobnega inventarja in knjig na dan 31.12.2021 je 61.843,79 eur.
Tabela 2: Nabava osnovnih sredstev
NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV 2021
Računovodski program
2 tricikla
Skener
Interaktivna tla
Pametna tabla
IKT oprema-program reACT
SKUPAJ

790,56
1.470,83
450,18
5.978,81
3.457,79
12.679,32
24.827,49

Tabela 3. Nabava drobnega inventarja in knjig
NABAVA DI IN KNJIG 2019
DROBNI INVENTAR
KNJIGE
UČBENIKI IN DZ ZA UČ.SKLAD
SKUPAJ
SKUPAJ OS, DI IN KNJIGE

11.700,61
238,35
615,65
12.554,61
37.382,10

Tabela 4: Financiranje novih nabav
FINANCIRANJE NOVIH NABAV
Program reACT-Arnes
Občina Sevnica za investicije
Iz presežka preteklih let
Iz tekočih sredstev, šolskega sklada, učbeniškega
sklada
SKUPAJ

12.679,32
22.157,42
1.332,61
1.212,75
37.382,10

3. Amortizacija
Amortizacija osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z veljavnimi predpisi. Znašala
je 10.167,72 eur.
Drobni inventar smo odpisali v celoti ob nabavi. Inventar v vrednosti 11.341,86 eur smo
razknjižili v breme sredstev v upravljanju za kar smo prejeli sredstva od ustanovitelja.
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Tako je skupna amortizacija, ki smo jo v celoti odpisali v breme sredstev v upravljanju
21.509,58 eur.
KRATKOROČNA SREDSTVA
Finančno poslovanje zavoda poteka v elektronski obliki preko podračuna, odprtega pri
Upravi za javna plačila (UJP), Območna enota Novo mesto.
Na podračunu je bilo na dan 31.12.2021 27.706,10 eur.
Kratkoročnih terjatev do učencev- konto 12 smo izkazovali za 770,00 eur. To so terjatve za
izdane položnice za mesec december, ki bodo poravnane v januarju 2022. Starih odprtih
terjatev ne izkazujemo, večinoma so med letom vse poravnane v valutnem roku. V
nasprotnem primeru pošljemo staršem učencev opomine, katere v kratkem poravnajo.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) -konto 14 znašajo
63.071,64 eur in sicer:
-

-

do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v višini 55.969,60 eur za
plače in nadomestila za mesec december, za dodatke k plačam za mesec december
in za subvencionirano prehrano učencev za mesec december,
do Uprave RS za probacijo v višini 192,65 eur za stroške družbeno koristnega dela
v novembru in decembru,
do Občine Sevnica v višini 3.898,58 eur za decembrske plače mobilne službe in
javne delavke ter za materialne stroške za mesec december,
do Občine Škocjan v znesku 70,00 eur za obdaritev otrok,
do Zavoda za zaposlovanje v znesku 918,00 eur za stroške decembrske plače javne
delavke,
do Osnovne šole Krmelj v višini 19,50 eur za stroške varstva vozačev in
do Vrtca Čebelica Šentjernej v višini 2.003,31 eur za del stroškov plač dveh
mobilnih učiteljic za mesec december.

Vsa sredstva odprtih terjatev pričakujemo, da bodo nakazana v januarju 2022.
Terjatve do uporabnikov EKN so usklajene z IOP obrazci.
Druge kratkoročne terjatve-konto 17 izkazujejo terjatve :
-

do Zavoda za zdravstveno zavarovanje v višini 293,46 eur za refundacije bolniških
odsotnosti v decembru in
do zaposlenih v znesku 48,02 eur za odtegljaje pri decembrski plači nakazane v
januarju 2022.

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev imamo knjižene stroške za prehrano in prevoz
zaposlenih v višini 3.180,32 eur, ki so bili izplačani pri decembrskih plačah, povrnjene pa
dobimo od MIZŠ v mesecu februarju 2022.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih –konto 21 izkazujemo 52.388,01 eur obveznosti za
neto plače in nadomestila, obveznosti za prispevke in davke, obveznosti za prehrano med
delom ter obveznosti za prevoz na delo in z dela in druge dodatke za december, ki so bili
izplačani v januarju 2022.
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Do domačih dobaviteljev-konto 22 imamo odprte postavke v višini 7.597,31 eur, ki
zapadejo v plačilo v letu 2022. Vse obveznosti do dobaviteljev med letom poravnamo v
valutnem roku.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja-konto 23 so znašale 9.179,30 eur in
predstavljajo:
-

obveznosti za prispevke na decembrske plače v višini 7.123,29 eur,
obveznosti za davek od dohodkov za leto 2021 v znesku 1,38 eur,
obveznosti za KAD za december v višini 736,33 eur,
obveznosti za prispevke za invalide za december v višini 716,97 eur in
obveznosti za odtegljaje pri decembrskih plačah v višini 601,33 eur.

Vse odprte postavke bodo poravnane v letu 2022.
Do uporabnikov enotnega kontnega načrta-konto 24 izkazujemo 1.236,79 eur obveznosti,
ki zapadejo v plačilo v januarju 2022 in sicer:
-

do Uprave za javna plačila v višini 7,45 eur,
do Ministrstva za javno upravo v višini 52,00 eur,
do Zavoda RS za šolstvo v višini 79,61 eur,
do Osnovne šole Boštanj v višini 21,63 eur,
do KŠTM Sevnica v višini 58,50 eur in
do Vrtca Ciciban Sevnica v višini 1.017,60 eur.

Na kontih 29 imamo rezervirana namenska sredstva v višini 11.716,48 eur za projekte in
nabavo opreme v letu 2022, sredstva za ekskurzije, šolo v naravi, neporabljena sredstva
za učbeniški sklad in botrstvo.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Skupina kontov 92 predstavlja dolgoročno odložene prihodke, v našem primeru so to
sredstva za šolski sklad v znesku 12.035,60 eur.
Konto 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 39.025,87 eur. V letu
2021 se je obveznost spremenila za nabavljeno opremo in obračunano amortizacijo.
V skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o
računovodstvu smo obveznosti uskladili z ustanoviteljico.
Konto 985 – presežek prihodkov nad odhodki
V letu 2021 smo dosegli presežek prihodkov nad odhodki v višini 31,06 eur. Od tega imamo
izračunano obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) v znesku 2,37
eur. Tako nam na kontu nerazporejenega presežka ostane po uskladitvi obveznosti za
sredstva prejeta v upravljanje in razliki za DDPO 916,07 eur.
Dolgoročnih finančnih naložb in posojil na naši šoli nimamo, zato je obrazec prazen.
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3.1.2. Izkaz prihodkov in odhodkov
3.1.2.1. Po vrstah dejavnosti
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi
standardi in zajema celotno poslovanje šole po načelu knjižene realizacije po poslovnem
dogodku.
➢ Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov
Tabela 5: Prikaz prihodkov in odhodkov po vrstah ter primerjava leta 2021 s
predhodnim letom
PRIHODKI
Prihodki od prodaje blaga in
storitev
Drugi prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
ODHODKI

2020
628.796,37

2021

INDEKS

733.405,36

116,64

94,43
628.796,37
2020

733.499,79
2021

116,65
INDEKS

Stroški materiala

28.902,83

43.146,74

149,28

Stroški storitev

24.070,98

20.432,54

84,88

Odpis DI, knjig

2.994,42

1.212,71

40,50

570.473,77

663.386,55

116,29

2.352,99

5.290,19

224,83

628.794,99

733.468,73

116,65

Stroški dela
Drugi stroški
SKUPAJ ODHODKI

Celotni prihodki doseženi v letu 2021 znašajo 733.499,79 eur in so za 16,65 % višji od
doseženih v letu 2020.
Prihodki so bili v celoti doseženi z izvajanjem javne službe:
-

Prihodki Občine Sevnica: 60.854,35 eur,
Prihodki MIZŠ: 663.969,52 eur,
Prihodki učencev: 6.928,27 eur,
Donacije: 1.653,22 eur,
Drugi prihodki- odškodnine za povračila škode: 94,43 eur.

Celotni odhodki znašajo 733.499,76 eur ter so se v primerjavi z doseženimi odhodki v
preteklem letu povečali za enak procent kot prihodki.
Višji prihodki in odhodki v primerjavi s predhodnim letom so zaradi večjih materialnih
stroškov, kar so predstavljala zaščitna sredstva in zaradi izplačila dodatkov za nevarne
razmere v obdobju od 1.1. do 15.6.2021, ko je bila razglašena epidemija. Od MIZŠ smo
mesečno prejemali namenska sredstva za zaščitno opremo. Višji so bili tudi stroški in
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prihodki plačevanja prispevkov v Invalidski sklad. V letu 2021 smo nepredvideno Občini
Sevnica plačali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za kar smo dobili občinska
sredstva. To postavko bo potrebno upoštevati v naslednjih finančnih načrtih.
Razlika med prihodki in odhodki v letu 2021 izkazuje pozitiven poslovni izid-presežek
prihodkov nad odhodki in sicer v višini 31,06 eur. Po odšteti razliki za plačilo DDPO v
višini 2,37 eur ostane presežka za leto 2021 28,69 eur. Poslovni izid izkazuje racionalno
porabo sredstev.
Na naši šoli ne izvajamo tržne dejavnosti.

3.1.2.2. Po načelu denarnega toka
➢ Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju dejanskega
gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.
Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek in odhodek prizna, ko je nastal poslovni
dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov in ko je bil denar
prejet ali izplačan. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka je osnova za izračun in pripravo finančnega načrta.
Tabela 6: Prihodki po vrstah dejavnosti po načelu denarnega toka v primerjavi s
predhodnim letom

PRIHODKI PO DENARNEM TOKU
Prejeta sredstva iz državnega proračunaMIZŠ
Prejeta sredstva iz občinskih proračunovObčina sevnica
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja
javne službe-prihodki učencev, drugi
izredni nedavčni prihodki
Prejete donacije
SKUPAJ PRIHODKI

2020

2021

INDEKS

567.689

658.279

115,96

56.171

77.725

138,37

3.786

6.324

167,03

2.922

4.372

149,64

630.568

746.700

118,42

V obdobju od 1.1. do 31.12.2021 smo na Osnovni šoli Ane Gale Sevnica prejeli 746.700 eur
prihodkov, kar je za 18,42 % več kot v predhodnem letu. Iz državnega proračuna smo
prejeli več sredstev zaradi višjih stroškov povezanih z epidemijo COVID-19. Iz občinskega
proračuna je bilo bistveno več sredstev predvsem za investicije. Več je bilo tudi prihodkov
učencev, saj šola v letu 2021 ni bila zaprta, tako kot v predhodnem letu, ko je daljše obdobje
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pouk potekal na daljavo Iz domačih virov smo prejeli donacije, namenjene predvsem za
šolski sklad.
Tabela 7: Odhodki po vrstah dejavnosti po načelu denarnega toka v primerjavi s
predhodnim letom
ODHODKI PO DENARNEM TOKU

2020

2021

INDEKS

Za plače in druge izdatke zaposlenih

486.329

563.498

115,87

Prispevki delodajalca za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve za izvajanje
javne službe
Investicijski odhodki
SKUPAJ ODHODKI

77.186

90.822

117,67

56.489
14.164
634.168

62.962
24.153
741.435

111,46
170,52
116,91

Celotni odhodki v obdobju od 1.1. do 31.12.2021 znašajo 741.435 eur, kar je za 16,91 % več
kot v letu 2020. Tako kot pri prihodkih so se tudi stroški med primerjanima letoma povišali
na vseh postavkah. Najvišji porast je pri investicijskih odhodkih, saj smo na našem zavodu
nabavili več opreme in izvedli več investicij kot v predhodnem letu.
Po denarnem toku izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.265 eur.

3.1.3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Tovrstnih finančnih terjatev in naložb nimamo, zato je obrazec prazen.

3.1.4. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Iz obrazca izkaza računa financiranja določenih uporabnikov je razvidno samo povečanje
sredstev na računu v vrednosti 5.265 eur, ki predstavlja prenos presežka prihodkov nad
odhodki po načelu denarnega toka.

4. Dodatna pojasnila
4.1. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe
ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu
Na šoli ne izvajamo tržne dejavnosti.
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4.2. Nameni za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter
oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij
V poslovnem letu 2021 ni bilo oblikovanih dolgoročnih rezervacij.

4.3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja
in izkazu prihodkov in odhodkov
V poslovnem letu 2021 smo poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 31,06
eur.

4.4. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo
poravnavo oziroma razlogih neplačila
Vse terjatve do učencev so bile poravnane v valutnih rokih. Odprte terjatve do uporabnikov
enotnega kontnega načrta se nanašajo na mesec december in bodo poravnane v januarju
2022.

4.5. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo,
ter o vzrokih neplačila
Obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ne beležimo. Svoje obveznosti
poravnamo v valutnem roku.

4.6. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe
Viri sredstev za nabavo osnovnih sredstev so sredstva iz državnega in občinskega
proračuna za investicije, presežek preteklih let in donacije.

4.7. Naložbe prostih denarnih sredstev
Denarnih sredstev nimamo nikjer vezanih v depozit, ampak imamo prosta na našem
poslovnem računu na UJP.
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4.8. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev (investicijska
vlaganja)
V poslovnem letu smo imeli vlaganja v naslednje investicije:
Glej tabelo 2 in 3

4.9. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne
evidence
Tovrstnih postavk v bilanci nimamo.

4.10. Podatki o pomembnejših opredeljenih osnovnih sredstev, ki so že v
celoti odpisana, pa se še uporabljajo za opravljanje dejavnosti
Osnovna sredstva, ki so bila v celoti odpisana, so izločena iz uporabe, uničena in
odstranjena.

5. Izračun presežka ali primanjkljaja po fiskalnem pravilu
Izračun fiskalnega presežka za leto 2021:
Presežek po denarnem toku (R7-R4)

5.265 EUR

Vse obveznost (R2)i iz bilance stanja

-82.117 EUR

Obveznosti za investicije (R9-R0) iz Bilance stanja

-12.952 EUR

Presežek odhodkov nad prihodki po fiskalnem pravilu -89.804 EUR
Iz izračuna je razvidno, da ima naša šola negativni znesek in ga zato ne evidentiramo v
poslovnih knjigah.

6. Zaključni del
Bilanca stanja in izkazi izkazujejo pozitivno stanje in odraz dobrega gospodarjenja. Tako
je šola v letu ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 31,06 eur. Presežku
smo odšteli znesek 2,37 eur- DDPO 2021. Znesek smo knjižili na konto nerazporejenega
presežka, ki po zaključku leta znaša 916,07 eur. Sredstva bomo porabili za nakup osnovnih
sredstev, ki ne bodo financirana iz državnega ali občinskega proračuna.
Poslovno poročilo je pripravil ravnatelj: Gregor Pirš
Računovodsko poročilo je pripravila računovodkinja: Metka Mihalič
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1. POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE BOŠTANJ – splošni del
1.1 Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev OŠ Boštanj
Osnovna šola Boštanj je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je z Odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok z
dne, 26. 3. 1997 ustanovil Občinski svet občine Sevnica.
Naziv:

OSNOVNA ŠOLA Boštanj

Skrajšano ime:

OŠ Boštanj

Sedež:

Boštanj 54a, 8294 Boštanj

Matična številka zavoda OŠ Boštanj : 5087481000

Davčna številka: 48285200

Telefonska številka zavoda: 07 81 63 150 (tajništvo)
07 81 63 152 (ravnateljica)
07 81 63 162 (kuhinja)
E-mail šole: tajnistvo@os-bostanj.si
Spletna stran šole: http://os-bostanj.si
Številka transakcijskega računa: 01310-6030678981
Program, ki ga izvaja OŠ Boštanj, zadeva tako obvezni kot razširjeni program, kar pomeni tako
pedagoško delo v razredu, kot dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, organizacijo
naravoslovne šole v naravi, dneve dejavnosti, poklicno usmerjanje, kulturno in športno
dejavnost, ki se odvija vse leto.
Zavzemamo se za realizacijo sodobnih konceptov, ki jih uvaja program devetletne osnovne
šole ter za koncepte vzgojnega dela z otroki, ki zadovoljujejo otrokove potrebe in upoštevajo
otrokovo individualnost.
Delo je potekalo po sprejetih usmeritvah, ki so bile zapisane v letnem delovnem načrtu za
šolsko leto 2020/2021 in 2021/2022. Uresničevanje smo sproti spremljali, preverjali in
usklajevali na strokovnih srečanjih: aktivi I., II. in III. triletja, naravoslovni in družboslovni
aktivi, aktiv podaljšanega bivanja, sestanki učiteljskih zborov šole ter na sestankih upravnih
organov šole.
Večjih odstopanj pri realizaciji tako v vsebinskem kot časovnem smislu ni bilo, saj je bila
realizacija obveznega programa oz. pouka pri predmetih 100%. Odsotne delavce (bolniški in
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porodniški dopust) smo nadomeščali po predhodnih najavah, krajše odsotnosti v šoli zaradi
bolezni, pa smo reševali z notranjim nadomeščanjem.

Od 19. oktobra 2020 so učenci tretjega triletja pričeli izvajati pouk na daljavo, po jesenskih
počitnicah pa so prešli na pouk na daljavo vsi učenci.
POUK NA DALJAVO
Strokovni aktivi so pripravili protokol dela na daljavo za posamezno triletje. Številnim
učencem in učiteljem smo razdelili računalniško opremo in poskrbeli za tehnično izvedbo
pouka, ki smo ga izvajali preko ZOOM srečanj, prilagodili smo urnik, da so imeli učenci največ
4 predmete na dan, z blok urami. Opravili smo anketo o poteku pouka na daljavo med učenci,
starši in učitelji. Starši so pohvalili način dela in trud, ki ga vlagajo učitelji za pouk na daljavo.
Učenci so v prvi vrsti pohvalili kombinacijo ZOOM-a in samostojnega dela, po navodilu
učiteljev. Redno smo izvajali govorilne ure in roditeljske sestanke na daljavo. Pri sami
organizaciji pouka pa sem opravila kadrovske spremembe, saj so učitelji podaljšanega bivanja
izvajali dodatno strokovno pomoč in individualno skupinsko pomoč, ki je vedno potekala
preko ZOOM-a in bila v veliko dodatno pomoč in motivacijo učencem z učnimi težavami.
Ocenjevanja znanja nismo izvajali do novega leta, saj je MIZŠ sprejel sklep o enem
ocenjevalnem obdobju in zmanjšanem številu ocen v posameznem obdobju. Na predmetni
stopnji smo po novoletnih počitnicah začeli s pripravami na ocenjevanje znanja, ki se je
izkazalo za dobro. Učenci so imeli napovedano ocenjevanje in sicer eno na dan in največ dve
v enem tednu, kar so zelo dobro sprejeli in bili v glavnem vedno dobro pripravljeni. Razredna
stopnja bo ocenjevanje prenesla na pouk v šoli.
V januarju je opazno padla motivacija za delo pri vseh udeležencih VIZ procesa. Tedensko smo
upali in pričakovali, da se bo epidemiološka slika izboljšala in se bodo učenci vrnili v šolo. V
tednu od 2. do 5. februarja smo izvajali nujno varstvo, 9. februarja 2021 pa so v šolo prišli
učenci prvega triletja, 22. 2. 2021 so se v šolo vrnili vsi učenci.
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Preglednica 1 : število oddelkov in zaposlenih
Šolsko leto

2020/2021(od jan. do avg.)

Število rednih oddelkov

13

2021/2022(od sep. do
dec.)
13

3 (78 ur)

3 (75 ur)

Jutranje varstvo

1

1

Število vseh zaposlenih

37

38

Oddelki podaljšanega
bivanja

1624-52Do tukal9-2014
Število zaposlenih se bistveno ne spreminja, vse zaposlitve niso v 100% deležu, 2 zaposleni
imata 50%, ena pa 60% delež zaposlitve, glede na potrjeno sistemizacijo MIZŠ za potrebno
izvajanje vzgojno izobraževalnega dela.

2. STATISTIČNO POROČILO
Šola
Napredujejo
246

99,5 %

Ne napredujejo
0,5 %

1

Razredi
Razred Napredujejo

Ne napredujejo

1. a

16

95%

1

5%

1. b

14

100,0%

0

0,0%

2. a

22

100,0%

0

0,0%

3. a

25

100,0%

0

0,0%

4. a

22

100,0%

0

0,0%

5. a

18

100,0%

0

0,0%

5. b

18

100,0%

0

0,0%

6. a

25

100,0%

0

0,0%

7. a

17

100,0%

0

0,0%

7. b

16

100,0%

0

0,0%

8. a

23

100,0%

0

0,0%

9. a

15

100,0%

0

0,0%
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9. b
skupaj

15
236

100,0%

0

0,0%

99,5%

1

0,5%

2.1 ŠTEVILO OPRAVIČENIH IN NEOPRAVIČENIH UR
Šola
Število opravičenih
Število neopravičenih
8500

99 %

Razredi
Razred

80

Število opravičenih

1%

Število neopravičenih

1. a

181

100,0

0

0,0

1. b

386

100,0

0

0,0

2. a

725

100,0

0

0,0

3. a

882

100,0

0

0,0

4. a

505

99,0

1

0,2

5. a

501

99,8

0

0,0

5. b

487

99,8

1

0,2

6. a

1105

99,5

6

0,5

7. a

738

98,0

15

2,0

7. b

663

99,4

4

0,6

8. a

1129

100,0

0

0,0

9. a

468

93,6

32

6,4

9. b

730

97,2

21

2,8

POVPREČNA ZAKLJUČENA OCENA NA ŠOLI: 4,3
Razredi
1.

opisne ocene

2.

opisne ocene

3.

4,6

4.

4,1

5.

4,4

6.

4,3

7.

4,2

8.

4,2
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9.

4,4

1. a

opisne ocene

1. b

opisne ocene

2. a

opisne ocene

3. a

4,6

4. a

4,1

5. a

4,3

5. b

4,4

6. a

4,3

7. a

4,2

7. b

4,2

8. a

4,2

9. a

4,4

9. b

4,3

Oddelki

Povprečna zaključena ocena pri predmetih: 4,2
PR.

PR.

SLJ

MAT

TJA

LUM

GUM

SPO

ŠPO

DRU

NIT

3,9

3,8

3,9

4,7

4,5

4,8

4,3

4,0

4,0

GOS

GEO

ZGO

NAR

TIT

DKE

FIZ

KEM

BIO

4,8

3,6

4,0

3,8

4,2

4,1

3,7

3,7

4,2

Povprečna ocena pri IZBIRNIH predmetih: 4,8

PR.

PR.

TVZ

ŠSP

MME

IŠO

ROM

UBE

NI3

LS1

ŠI1

FZO

4,4

5,0

3,7

5,0

5,0

5

4,7

4,6

5

NIPŠPO

NIPRAČ

LS3

ŠI3

ŠON

ŠZZ
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4,8

4,9

4,9

5

5

4,6

5

REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA
6. RAZRED
PREDMET

DRŽAVNO POVPREČJE-%

POVPREČJE ŠOLA-%

SLOVENŠČINA

54,8

49,7

MATEMATIKA

51

57,8

ANGLEŠČINA

66,84

69,2

DRŽAVNO POVPREČJE-%

POVPREČJE ŠOLA-%

SLOVENŠČINA

49,1

46,8

MATEMATIKA

48,2

50,8

BIOLOGIJA

52,7

60,6

9. RAZRED
PREDMET

2. 2 VZGOJNI UKREPI IN OPOMINI
Izrekli smo nekaj vzgojnih ukrepov, ki so
neprimernega odnosa do sošolcev

bili posledica medvrstniškega nasilja,

in učiteljev, zanemarjanja šolskih obveznosti. Med

prednostne naloge že nekaj let zapovrstjo uvrščamo razvijanje in izboljšanje delovnih navad,
spodbujanje vestnega opravljanja dogovorjenih obveznosti, dvig ravni spoštovanja in
medosebnih odnosov, vendar ugotavljamo, da se posamezniki težko držijo pravil šolskega
reda. Pogosto so brez domačih nalog, brez šolskih potrebščin, opažamo pomanjkanje
spoštovanja do sošolcev, učiteljev, tudi do staršev, zato bomo tudi v prihodnje gradili na teh
vrednotah.

3. ODLIČNI DOSEŽKI UČENCEV OŠ BOŠTANJ V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
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Učenci, ki imajo interes in veselje za različna področja znanj (matematiko, fiziko, kemijo,
biologijo, slovenščino, angleščino, zgodovino, geografijo …), druga interesna področja
(likovno, glasbeno, kulinarično, šah, čebelarstvo …) in športne dejavnosti, so svoja znanja
nadgrajevali pod mentorstvom učiteljic in učiteljev ter zunanjih sodelavcev.
Preizkusili so se na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih.
Zaradi izbruha Covid-19 , ki se je nadaljevalo tudi v letu 2021, se marsikatero tekmovanje v
tem šolskem letu sploh ni izvedlo ali pa ne v celoti.
Kljub temu so učenci na posameznih področjih dosegli odlične dosežke v znanju, športu ter
drugih področjih, za kar jim iskreno čestitamo in želimo uspešno novo šolsko leto, leto
raziskovanj in iskanja novih idej, ustvarjalnih iskric, odličnih dosežkov in pristnih
medsebojnih vezi.
VEGOVO TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE
Bronasto priznanje so osvojili: Ajda Lisec iz 6. a razreda, Špela Mirt in Aleks Švelc iz 7. b
razreda, Živa Strlekar in Lea Simončič iz 8. a razreda ter Lea Godec iz 9. a razreda.
Srebrno priznanje je osvojila Nastja Brce iz 6. a razreda.
Mentorici: Katja Krnc in Marijana Levstik
TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE (STEFANOVO PRIZNANJE)
Bronasto priznanje so osvojili: Lana Žužek iz 9. a razreda ter Lara Lisec in Pika Šeško iz
8. a razreda.
Srebrno priznanje je osvojila Lucija Redenšek iz 8. a razreda.
Mentorica: Katja Krnc
TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE
Bronasto priznanje so osvojili: Ajda Lisec in Špela Žnidaršič iz 6. a razreda, Lucija
Redenšek in Živa Strlekar iz 8. a razreda ter Lea Godec iz 9. a razreda.
Mentorica: Katja Krnc
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
Bronasto priznanje so osvojili: Lea Simončič iz 8. a razreda, Lea Godec in Vall Zemljak iz 9. a
razreda ter Živa Slapšak iz 9. b razreda.
Zlato priznanje sta osvojili: Patricija Udovč iz 9. a razreda ter Lučka Zagrajšek iz 9. b
razreda.
Mentorica: Petra Klima
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE
Bronasto priznanje so osvojili: Žiga Mirt in Nastja Brce iz 6. a razreda, Špela Mirt in Ana
Lina Škornik iz 7. b razreda ter Lara Lisec in Živa Strlekar iz 8. a razreda.
Mentorica: Mateja Jazbec
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJA (PREGLOVO PRIZNANJE)
Bronasto priznanje je osvojila Patricija Udovč iz 9. a razreda.
Srebrno priznanje sta osvojili: Lea Godec iz 9. a razreda ter Živa Strlekar iz 8. a razreda.
Mentorica: Franja Murn
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI
Bronasto priznanje sta osvojili: Patricija Udovč iz 9. a razreda in Lučka Zagrajšek iz 9. b
razreda.
Mentorica: Franja Murn
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE
Bronasto priznanje je osvojila Lučka Zagrajšek iz 9. b razreda.
Mentorica: Franja Murn
TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE (CANKARJEVO PRIZNANJE)
Bronasto Cankarjevo priznanje so osvojili Katjuša Udovč iz 4. a razreda, Aljaž Simončič
iz 6. a razreda, Ana Lina Škornik iz 7. b razreda, Lea Godec iz 9.a razreda ter Živa Slapšak
iz 9. b razreda.
Srebrno Cankarjevo priznanje je osvojila Živa Strlekar iz 8. a razreda.
Mentorice: Zdenka Kozinc, Ana Peruci in Silva Žveglič
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA UČENCE 9. RAZREDA
Srebrno priznanje je osvojila Lučka Zagrajšek iz 9. b razreda.
Mentorica: Nataša Žgajner
ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO EPI READING BADGE
Tekmovanja so se udeležili učenci od 1. do 9. razreda. 67 učencev je osvojilo zlato bralno
značko pod vodstvom mentoric Sare Martinšek in Nataše Žgajner.
TEKMOVANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO
Tekmovanja so se udeležili učenci 9. razreda.
Zlato priznanje je osvojila Lea Godec iz 9. a razreda.
Srebrno priznanje je osvojila Patricija Udovč iz 9. a razreda.
Mentorica: Sara Martinšek
TEKMOVANJE ZA ŠPANSKO BRALNO ZNAČKO
Tekmovanja so se udeležili učenci 7. in 9. razreda.
Srebrno priznanje so osvojili: Sara Rak, Alja Kopar, Ana Jeraj iz 7. a razreda, Domen Mirt,
Iva Simič, Minela Požun, Ema Kmetič, Nina Šalamon in Nina Krnc iz 7. b razreda ter
Lučka Zagrajšek iz 9. b razreda.
Mentorica: Sara Martinšek
ZLATI BRALCI
V knjigo Zlatih bralcev za uspešno in zavzeto prebiranje knjig in devetletno sodelovanje ter
vsakoletno osvojitev slovenske bralne značke so se vpisali sledeči devetošolci:
Lea Godec, Vall Zemljak, Patricija Udovč in Lana Žužek iz 9. a razreda ter
Vid Lisec, Tjaš Murenc, Žiga Pfeifer, Živa Slapšak in Lučka Zagrajšek iz 9. b razred.
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ŠPORTNI DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Na žalost se zaradi epidemije in ukrepov za obvladovanje le-te v šolskem letu 2020/21 v
okviru Šolskih športnih tekmovanj R Slovenije niso odvijala tekmovanja na ustaljen način z
neposrednimi dvoboji in tekmovanji na šolskem, področnem in državnem nivoju. Prav tako so
bila odpovedana tudi vsa tekmovanja, ki se odvijajo v dvoranah.
Upamo, da se bodo učenci v prihajajočem šolskem letu zopet lahko preizkušali v različnih
športnih tekmovanjih, premagovali različne športne izzive in krepili motivacijo za športno
udejstvovanje.
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4. NATEČAJI in RAZPISI

NASLOV

MENTOR

RAZRED

MOJA SLOVENIJA - PROJEKT

Mateja Jazbec in
Tadeja Udovč

5. in 9. razred

Likovni natečaj PLAKAT MIRU-PRISPEVAM
K MIRU

Marija Bedek

7.r - LIKOVNO
SNOVANJE1

Likovni natečaj MOJ DOMAČI KRAJ

Marija Bedek

7., 8., 9. r

Likovni natečaj MOJA DOMOVINA PRIDELAM IN JEM DOMAČE

Marija Bedek

7., 8., 9. r

Likovni in fotografski natečaj

Marija Bedek

7.,8.,9.r

Marija Bedek

5. - 9.r

EVROPA V ŠOLI
PALETA BREZ MEJA

Katja Vidic
Tadeja Udovč
Andreja Vrtovšek
Dan slovenskega športa

Sara Martinšek
Janja Kobold
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4. 1 POROČILO O DELU LITERARNO NOVINARSKEGA KROŽKA

V šolskem letu 2020/21 smo pri literarno-novinarskem krožku sledili vsem aktualnim
dogajanjem v šoli, objavljali prispevke v lokalnem časopisu Grajske novice, na portalu
mojaobčina.si in na spletni strani šole. Izdali smo šolsko glasilo, s svojimi prispevki so učenci
sodelovali na literarnih natečajih, na katerih so bili zelo uspešni: Na obisku pri Juriju
Dalmatinu, Roševi dnevi, Evropa v šoli.

4. 2 NATEČAJ EVROPA V ŠOLI
Tema: »Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga«
Temeljni cilji natečaja so mlade spodbuditi k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi,
s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja,
strpnosti in solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem kritičnega
odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju lahko mladi v okviru natečaja razvijajo in krepijo
ustvarjalnost, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja. Poleg tega je cilj
natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja mladih na vseh področjih umetnostnih
zvrsti, zlasti na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju.
V tem šolskem letu se natečaj osredotoča na 12. cilj trajnostnega razvoja – zagotoviti
trajnostne načine proizvodnje in porabe. Natečaj zato nosi naslov Če kruhek pade ti na tla,
poberi in poljubi ga.
Izgube hrane in odpadna hrana sta daljnosežen problem z ogromnimi finančnimi, etičnimi in
okoljskimi posledicami. Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in
kmetijstvo - FAO po vsem svetu vsako leto zavržemo približno 1,3 milijarde ton hrane, kar je
tretjina vse hrane, proizvedene za prehrano ljudi. Količina odpadne ali zavržene hrane stane
2,2 bilijona evrov letno, kar je štirikrat več kot je potrebno za prehrano vseh 815 milijonov
ljudi na svetu, ki so še vedno vsak dan lačni.
Kadar govorimo o odpadni hrani, se moramo zavedati, da na leto ne zavržemo samo hrane,
temveč z njo tudi vse naravne vire, ki so bili potrebni za njeno proizvodnjo. Lahko bi rekli, da
je največji del problema očem neviden. Proizvodnja hrane v svojem procesu izrablja dragocene
naravne vire, kot so tla, voda, zrak in gorivo. Zavržena hrana ni sporna le z vidika porabe
naravnih virov, temveč tudi z moralnega in socialnega vidika, saj z zavrženo hrano zavržemo
tudi znanje, delo in energijo, ki so bili vloženi v proizvodnjo hrane.
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Eden pomembnejših vzrokov za tako veliko količino odpadne hrane je zagotovo dejstvo, da o
tem niti ne razmišljamo, zato je tudi natečaj priložnost, da razmislimo o našem odnosu do
hrane, se zavedamo resnosti težave, kakšne dolgoročne posledice ima lahko naš sedanji odnos
do problematike ter iščemo rešitve za korenito spremembo v našem razmišljanju in vedenju.
Natečaj Evropa v šoli poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Natečaj
poteka na treh ravneh. Učenci najprej ustvarjajo na šolski ravni, kjer mentorji izberejo izdelke
in jih pošljejo ocenjevalnim komisijam na regijskih ravneh. Te izberejo najboljša dela s
posameznega področja in jih posredujejo na nacionalno raven. Strokovna nacionalna
ocenjevalna komisija nagradi prva tri dela posameznega natečajnega področja vsake starostne
skupine.
Kljub letošnji izvedbi natečaja na daljavo, ko so učenci pod vodstvom mentorjev ustvarjali
doma (delo na daljavo) smo na regijski nivo zopet poslali 16 del naših učencev, ki so sodelovali
na literarnem, likovnem in fotografskem natečaju.
Tabela 1: Število sodelujočih učencev, mentorjev in ustvarjenih del – šolski nivo
Tabela 2: Število sodelujočih učencev, mentorjev in ustvarjenih del – regijski nivo
Na državni nivo natečaja se je uvrstilo 5 del naših učencev. Natečaj Evropa v šoli se zaključi
z nacionalno prireditvijo, ki navadno poteka v tednu, ko praznujemo dan Evrope (9. maj). V
letošnjem šolskem letu je prireditev potekala na daljavo.
Med najboljše tri mlade ustvarjalce v državi (osvojeno 3. mesto) na likovnem področju v
starosti kategoriji tretje triade OŠ se je uspelo uvrstiti Beti Jene, učenki 9. a razreda z delom
»Hej, še meni malo!«
Najboljši učenci s priznanjem za dosežek na regijskem nivoju in uvrstitev del na državni nivo
so pa:
LITERARNI DEL
Naj Plazar, 5. b razred, mentorica Tadeja Udovč
LIKOVNI DEL
Patrik Jakob Malner, 5. a razred, mentorica Katja Vidic
Živa Slapšak, 9. b razred, mentorica Nena Bedek
FOTOGRAFSKI DEL
Aleksandra Simončič, 9. b razred, mentorica Nena Bedek
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5. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI DOSEŽKI
Za vzgojno izobraževalni zavod je najpomembnejši učno vzgojni rezultat in uspešnost. Ta je
v našem primeru pozitiven, v nekaterih vidikih tudi nadpovprečen.
Celostna podoba šole je nesporno prepoznavna in zelo pozitivna v bližnjem in daljnem okolju,
večkrat so izražena spodbudna priznanja in komplimenti ne samo staršev, ampak tudi drugih
obiskovalcev in strokovnjakov. Za učno vzgojni rezultat je pomembno tudi ohranjanje
doseženega, kar pomeni nenehno prizadevnost in dograjevanje vseh sistemov dela. Odločujoč
je timski pristop oziroma vključitev vsakega delavca v našem zavodu v skupni koncept vzgoje,
izobraževanja in varstva otrok. Pomembno je delo čistilke kot hišnika ali kuharice,
odgovornejše je delo vzgojitelja in učitelja, vendar vse skladno z glavnimi cilji in načini dela.
Velik pomen imata izdelan in sprejet vzgojni in razvojni načrt, ki opredeljujeta naše
vrednote, naš način življenja in sodelovanja s starši.
Naše prednostne naloge so bile vzgoja za okolje in varovanje naravnih dobrin, kultura
pozdravljanja in uporaba vljudnostnih izrazov, higiena in skrb za zdravje, razvijanje
pozitivnih medsebojnih odnosov, razvijanje in krepitev delovnih navad, skrb za dobro
povezanost in sodelovanje šole z domom, lokalno skupnostjo in različnimi društvi.
Preventivnim dejavnostim na šoli, ki jih na temeljih večletnega dela neprestano dograjujemo,
smo letos dodali še nekaj vsebin, ki so se nanašale predvsem na medsebojne odnose učencev
v oddelkih in na šoli nasploh. Želeli smo poudariti vrednote, kot so medsebojna pomoč,
spoštovanje, spoštovanje drugačnosti, sodelovanje in strpnost med učenci.
Poseben izziv je tudi letos predstavljal pouk na daljavo, ki je v šolskem letu 2020/21 trajal
skoraj 5 mesecev, v jesenskem in spomladanskem času. Temeljna značilnost izobraževanja
na daljavo je v prostorski ločenosti učitelja in učenca, komunikacijo pa omogočajo različne
vrste tehnologij. Pouk zahteva strukturirano načrtovanje, strukturirane učne enote, specialne
didaktične strategije in komunikacijo preko elektronskih ali drugih tehnologij. Pri pouku se
učenec skozi nekatera gradiva prebija sam, zato je pomembno, da učitelj pripravi učno
gradivo zanimivo, spodbudno, zabavno in proaktivno, kar smo upoštevali pri svojem delu.
Učitelji so pripravljali kakovostne, kontaktne učne ure in kakovostno gradivo( posnetki
dejavnosti in usmeritve učenca za samostojno delo…), spremljali učenčevo delo, sprotno
podajali povratne informacije ter spodbujali učence za izboljšave, po potrebi nudili dodatne
usmeritve in pomoč.
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Šola je v sodelovanju z MIZŠ zagotovila potrebno računalniško opremo učencem iz socialno
šibkejših okolij in več članskim družinam.
Pripravili smo protokol dela za pouk na daljavo v vseh triletjih, izvedli anketo o zadovoljstvu
med učenci, starši in učitelji, ki je pokazala, da so z našim načinom dela zadovoljni.
Učitelji so uporabljali različne metode za spodbujanje medsebojne pomoči pri učencih,
pozitivnih vedenjskih vzorcev, sprotnega in sodelovalnega dela. Razvidno je, da znanje, ki so
si ga učitelji pridobili s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem, koristno uporabijo pri
vzgojnem delu z učenci. Kljub vsem prizadevanjem iskreno priznajo tudi, da v določenih
primerih ni uspel pozitiven odziv učencev ali posameznika. Menijo, da je pri teh učencih
potreben in zelo pomemben načrt vzgojnega dela, ki bi ga upoštevali vsi učitelji v razredu in
sodelovanje staršev.
Glede delovne in socialne klime večina meni, da smo napredovali, da si pomagamo in se
podpiramo tako na strokovnem kot tudi na vzgojnem področju.

6. ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB
Zavod vodi in zastopa: ravnateljica Vesna Vidic Jeraj
Ostali strokovni organi zavoda so:
učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbor,
razrednik,
strokovni aktivi, šolska svetovalna služba, knjižnica.
Vsi organi zavoda opravljajo delo v skladu z letnim delovnim načrtom.
•
•
•
•
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7. ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

7.1. ODDELKI IN ŠTEVILO UČENCEV

ODDELEK

DEČKI

DEKLICE

SKUPAJ

1. a

6

9

15

1.b

7

7

14

2.a

7

8

15

2.b

8

8

16

3.a

13

9

22

4.a

16

10

26

5.a

14

9

23

6.a

9

8

17

6.b

8

10

18

7.a

13

12

25

8.a

9

8

17

8.b

7

9

16

9.a

11

12

23

skupaj

126

123

249

7. 2. UČITELJI, KI POUČUJEJO PRVO IN DRUGO TRILETJE

RAZRED

RAZREDNIKI

1. a

Marjetka Hribar, Cvetka P.

1. b

Tanja Dobnik, Cvetka Pešec

2. a

Andreja Vrtovšek

2. b

Jula Justina Čobanovič

3. a

Katja Vidic
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4. a

Zdenka Kozinc

5. b

Tadeja Udovč

5. a

Katja Vidic

6. a

Franja Murn

ANGLEŠČINA (od 1. do 3.
razreda), 6.r ,

Sara Martinšek

MATEMATIKA (6. razred)
SLOVENŠČINA (6. a
razred)
ŠPORT (1.2. razred, 6. r
dekleta)
ŠPORT (4.,5. razred in 6. r.
fantje)

Anže Rus
Ana Peruci
Janja Kobold
Bojan Dernovšek

GLASBENA UMETNOST (6.
Barbara Rupar
razred)
NARAVOSLOVJE (6.
razred)
GOSPODINJSTVO (6.
razred)
GEOGRAFIJA (6. razred)

Franja Murn
Franja Murn
Mateja Jazbec

ZGODOVINA (6. razred)

Petra Klima

LIKOVNA UMETNOST (6.
razred)

Marija Bedek

TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA
(6. r.)
NRA – RAČUNALNIŠTVO
(4.6.r.)
NŠP – ŠPORT (4. in 5., 6.
razred)

Anže Rus

Benjamin Držanič
Bojan Dernovšek

7. 3. TRETJE TRILETJE
UČITELJ

PREDMET

Franja Murn
Silva Žveglič
Mateja Jazbec
Katja Krnc

NAR, BIO, KEM
SLJ
GEO, DKE, ŽČZ, PB
FIZ, MAT, TIT, SLZ
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Nataša Žgajner
Vesna
Kačič/Marijana
Levstik
Sara Martinšek
Ana Peruci
Petra Klima
Janja Kobold
Marija Bedek
Bojan Dernovšek
Benjamin Držanič
Katja Kovač
Katja Cemič
Vesna Kralj

TJA
MAT
TJA, ŠI1, ŠI2
SLJ, DKT, PB
ZGO
ŠPO (dekleta), PB
LUM, LS2
ŠPO (fantje), ŠSP,
IŠP, ŠZZ
UBE, MME, ROM
GUM
DODATNA
STROKOVNA
POMOČ
DODATNA
STROKOVNA
POMOČ

7. 4. PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO
Vodja
ODDELKA/SKUPINE
Mojca Rožman
Cvetka Pešec
Polona Šintler Cigler
Marjana Jazbinšek
Andreja Vrtovšek
Mateja Jazbec

ODDELEK
PB za učence 1. razreda
JV za učence 1. razreda
PB za učence 2. razreda
PB za učence 3. razreda
PB za učence 4. razreda
PB za učence 5. razreda

Mentorici Šolske skupnosti v šolskem letu 2021/2022 sta Mateja Jazbec in Katja Vidic.
7.5. ŠOLSKO LETO 2021/2022
Pouk smo ponovno izvajali po B-OŠ modelu, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma
vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje
higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi
prostorskih in kadrovskih pogojev možno
izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka,
izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje
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učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih
dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane prevozov in drugih dejavnosti. Šole smo poleg
klasične
organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdela protokole za izvajanje
obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov.
Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model
predvideva normativno število učencev v oddelku in tudi možnost združevanja učencev
različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov
ipd.) ob
izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci
različnih oddelkov.
Pri svojem delu smo upoštevali tudi naslednje ukrepe:
-

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. Vsi, ki

vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli,
ki ga pripravi šola. Pri vhodu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o
ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom. Šola vodi evidenco zunanjih
obiskovalcev šole.
-

Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni

delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu
prepozna simptome in znake koronavirusa ali druge bolezni, učenca odpelje v poseben
prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo.
-

Šola pri tem smiselno upošteva tudi Priporočila za ukrepanje v osnovnih šolah ob

nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. V primeru potrjene okužbe s
SARS-CoV-2 šola ravna v skladu s priporočili in navodili, navedenimi v poglavju 4.
Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma
razkuževanje rok (v prvem VIO prednostno svetujemo umivanje rok), uporaba brisačk
za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja. Zaprte prostore je treba ustrezno zračiti,
skladno z načrtom prezračevanja.
-

Vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo. Svetuje se čim manjše
število

stikov, zato se priporoča, da se učenci posameznih oddelkov med odmori ne mešajo. Za
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uporabo sanitarij in drugih skupnih prostorov se izdelajo protokoli prihajanja in odhajanja
na način, da prihaja do čim manjšega števila stikov med učenci različnih skupin.
-

Za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe v času prihodov v šolo ter v času
odmorov skrbi delavec šole. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.
Pouk se lahko izvaja tudi v specialnih učilnicah in laboratorijih, ki so pred prihodom
nove skupine učencev temeljito prezračeni, očiščeni in razkuženi.

-

Pouk športa lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin

učencev iz različnih oddelkov. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci posameznih
oddelkov. Garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti.
-

Šole izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa ter vse

potrebno opredelijo v hišnem redu. Vodijo natančno evidenco udeležbe učencev pri
pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter evidenco
udeležbe učencev pri pouku v učnih skupinah. Natančno evidenco učencev vodi šola
tudi pri izvajanju vseh dejavnosti razširjenega programa.
-

Malica se organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (po

možnosti v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka). Za učence se organizira prevzem
kosil v jedilnici šole na način, da se določi urnik oziroma število učencev in dežurnih
učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici.
-

Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za
preprečevanje širjenja virusa.

-

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne
izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to
naredi učitelj/-ica.

-

Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne mešajo

med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra).
-

Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na
destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin
učencev.

Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli.
-

Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec

šole. Če to ni izvedljivo, morata biti med učenci – vozači različnih oddelkov v učilnici
ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede
najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice.
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Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju
vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci is
tega razreda, če se le da istega oddelka, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).
-

Medvrstniška pomoč se, če se le da, lahko izvaja za učence v okviru istega oddelka ali

pa na daljavo.
-

Uporaba mask skladno z veljavnimi odloki, priporočili objavljenimi na spletni strani
NIJZ

-

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli izključno ob doslednem
upoštevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo
(telefon, videoklic itd.)

7. 5. 1. DEJAVNOSTI SEPTEMBER – DECEMBER 2021
DATUM
Od 4.10. do 9.10.
5. 10 (ponedeljek)
9. 10. (sobota)

AKTIVNOST
Dejavnosti v okviru tedna otroka »Razigran uživaj dan!«
Svetovni dan učiteljev
Dobrodelna prireditev: Rožnati tek za življenje – mesec boja proti raku
dojk
Oddelčni roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda – Program
karierne orientacije

15. 10. (petek)

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (šolsko)

16. 10. (sobota)

1. planinski pohod na Lisco

16. 10. (sobota)

Tekmovanje iz logike (regijsko)

20. 10. (sreda)

Tekmovanje iz znanja biologije - PAJKOVCI (šolsko)

25. 10. – 1. 11.

JESENSKE POČITNICE

DATUM

AKTIVNOST

4. 11. (četrtek)

Naravoslovni dan za učence 6. b razreda – Skrb za
zdravje (sistematski pregled)

4. 11. (četrtek)

Kulturni dan za učence 9. razreda – Po Prešernovih
stopinjah

5. 11. (petek)

Obisk gasilskega doma PGD Boštanj in predstavitev
dela gasilcev za učence od 1. do 5. razreda
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5. 11. (petek)

Superterapijica: Pogumno o otroštvu za učence 8. a
in 8. b razreda

1.-2.: 8. b
3.-4.: 8. a

9. 11. (torek)

Tekmovanje iz znanja slovenščine – Cankarjevo
tekmovanje (šolsko)

ob 13.30

9. 11. (torek)

Skupni roditeljski sestanek za starše učencev od 1.
do 9. razreda – izred. prof. dr. Sebastjan Kristovič,
»Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna
osebnost?«

ob 17.00

9. 11. (torek)

Naravoslovni dan za učence 9. razreda Biotehnologija

11. 11. (četrtek)

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. in 9.
razreda (šolsko)

11. 11. (četrtek)

Naravoslovni dan za učence 3. razreda – Iz pikice
dojenček

16. 11. 2021
15. 11.- 19. 11.
Od 15. 11. -19. 11.

18. 11. (četrtek)

Tekmovanje iz geografije (šolsko)

ob 13.00

ob 13.00

Šola v naravi – Plavanje za učence 6. razreda
(Žusterna Koper)
V oddelkih PB in tematskih razrednih urah v ostalih
oddelkih izvajanje delavnic z namenom
ozaveščanja pomena strpnosti v medsebojnih
odnosih ob mednarodnem dnevu strpnosti
Sistematski zdravniški pregled za učence 8. a
razreda

19. 11. (petek)

Tradicionalni slovenski zajtrk

20. 11. (sobota)

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (državno)

20. 11. (sobota)

Drugi planinski pohod – Ajdovski gradec

22. 11. – 26. 11.

Šola v naravi za učence 8. razreda – CŠOD Peca,
Mežica - ODPADLO

25. 11. (četrtek)

Sistematski zdravniški pregled za učence 3. a
razreda

7.15 – 7.30

Ob 9.00

7. 12. (torek)

Tekmovanje iz znanja zgodovine (šolsko)

13.30

8. 12. (sreda)

Tekmovanje iz Astronomije za OŠ (šolsko)

13.30

9. 12. (četrtek)

Tekmovanje iz slovenščine (regijsko)

9. 12. (četrtek)

Sistematski zdravniški pregled za učence 8. b
razreda
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14. 12. (torek)

Skupna govorilna ura za starše učencev od 1. do 9.
razreda
Tehniški dan: Novoletne ustvarjalne delavnice – 1.,
2., 3., 4., 5. razred

24. 12. (petek)

Zadnji dan pred novoletnimi počitnicami – lutkovna
predstava in obeležitev dneva samostojnosti in
enotnosti

25. 12. – 2. 1.

NOVOLETNE POČITNICE

7. 12. (torek)

Tekmovanje iz znanja zgodovine (šolsko)

13.30

8. 12. (sreda)

Tekmovanje iz Astronomije za OŠ (šolsko)

13.30

9. 12. (četrtek)

Tekmovanje iz slovenščine (regijsko)

9. 12. (četrtek)

Sistematski zdravniški pregled za učence 8. b
razreda

14. 12. (torek)

Skupna govorilna ura za starše učencev od 1. do 9.
razreda
Tehniški dan: Novoletne ustvarjalne delavnice – 1.,
2., 3., 4., 5. razred

24. 12. (petek)

25. 12. – 2. 1.

Zadnji dan pred novoletnimi počitnicami – lutkovna
predstava in obeležitev dneva samostojnosti in
enotnosti
NOVOLETNE POČITNICE

8. FINANČNO POSLOVANJE
Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Sevnica in Republika Slovenija. Osnovna šola
Boštanj pridobiva sredstva za delo:
-

iz javnih sredstev,

-

sredstev ustanovitelja,

-

prispevkov učencev,

-

sredstev od donacij,

-

sredstev od najemnin,

-

donacij, prispevkov sponzorjev ter - iz drugih virov.
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Osnovna šola Boštanj je ustanovila šolski sklad, iz katerega se financira dejavnost
posameznega razreda oziroma učenca, ki ni sestavina izobraževalnega programa, oziroma se
ne financira iz javnih sredstev (povzetek iz pravil sklada).
Sklad pridobiva sredstva iz:
-

prispevkov staršev

-

donacij pravnih in fizičnih oseb in - drugih virov.

Poročilo o delovanju sklada je priloga Letnega poročila.
V letu 2021 je Osnovna šola Boštanj poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med
prihodki in odhodki. Znaki družbenih razmer v državi, so se v preteklem letu odražali tudi
na področju VIZ dela, zato je bila nabava učil in učnih pripomočkov zelo racionalna, v sami
zgradbi pa smo izvedli številna in potrebna vzdrževalna dela.

Preglednica 3: Pregled poslovanja leta 2021 in primerjava z letom 2019 in 2020

Prihodki
Odhodki

2020
2021
1.199.700,75 1.470.809,7
7
1.197.861,02 1.469.053,4
7

Indeks
122,60
122,64

2019
2020
Indeks
94,77
Prihodki 1.265.990,03 1.199.700,7
5
Odhodki 1.262.495,05 1.197.861,0
94,88
2

Iz preglednice 3 je razvidno, da so se v letu 2021 prihodki zvišali, prav tako odhodki, saj je
indeks 122,60 oz. 122,64, zato moramo biti celo leto pozorni, da se razmerje med dobljenim
in porabljenim denarjem ne nagiba v negativno smer.

25

LETNO POROČILO 2021

Preglednica 4: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva,
investicijsko in tekoče vzdrževanje ter zaloge
PROGRAM VEČJIH VZDRŽEVALNIH IN INVESTICIJSKIH DEL V LETU 2021
PREDLOG

IZVEDENO
6.775,64
26.307,67
1.490,34

Gospodinjska učilnica
Ureditev igrišča in parkirišča
Talne označbe
SKUPAJ

34.573,65

VIRI
Občina Sevnica
Tržna dejavnost, drugo
Amortizacija, redna sredstva za materialne
izdatke
SKUPAJ

34.407,97
165,68
34.573,65

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2021
Računalniki, računalniška oprema - darilo
projektorji
Vrtalni stroj
mikrofoni
Brezstični dozirniki
Zunanji koši
Gospodinjska učilnica
ostalo

19.706,48
1.365,30
743,53
738,95
574,36
719,79
6.471,05
1.399,82

Skupaj

31.719,28
Preglednica 7: Priliv dohodkov (v znesku)

VIR

LETO 2020

LETO 2021

INDEKS

Državni proračun

1.032.578,33

1.127.672,71

109,21

Proračun lokalne
skupnosti

84.370,61

131.044,13

155,32

Prih. iz naslova javne
službe

50.359,17

85.168,82

169,13

Donacije in subvencije

3.280,29

-

-
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Prihodki pridobljeni na
trgu v okviru javne službe

5.532,08

8.594,92

155,37

Prihodki iz drugih virov

2.420,76

2.316,46

95,70

Prih.iz jav.fin.- Covid 19

21.159,51

116.012,73

548,28

1.199.700,75

1.470.809,77

122,60

SKUPAJ

9. POSLOVNO POROČILO – posebni del
9. 1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovne šole Boštanj za leto 2021
9. 1. 1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
Poslovno poročilo za leto 2021 je usklajeno z zakonodajo oziroma pravnimi podlagami za
pripravo proračunskih dokumentov, ki opredeljujejo poslovanje javnih zavodov, v
konkretnem primeru osnovne šole:
OSNOVNA ŠOLA
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o javnih financah
Zakon o računovodstvu
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ter plačilne
razrede
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega
proračunov
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju
Pravilnik o publikaciji šole
Pravilnik o nacionalnem preverjanju
znanja v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o zbiranju in varstvu
osebnih podatkov na področju
osnovnošolskega izobraževanja
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Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju
znanja
Pravilnik o normativih in standardih
za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri
pouku v osnovni šoli
Pravilnik
o
smeri
izobrazbe
strokovnih delavcev v devetletni
osnovni šoli
Pravilnik o subvencioniranju šolske
prehrane učencev v osnovni šoli
Organa, ki sistemsko urejata to področje, sta Ministrstvo za finance republike Slovenije in
Ministrstvo za šolstvo in šport. Ob tem se uporabljajo še interna pravila oziroma pravilniki
kot so: Odlok o ustanovitvi zavoda, spremembe in dopolnitve, Pravila šole, Letni delovni načrt,
Vzgojni načrt, Pravilnik šolskega sklada, Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada, Pravila
o prilagajanju šolskih obveznosti, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, Kodeks
priporočenega obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju v OŠ Boštanj, Pravilnik
o gibanju knjigovodskih listin, Pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih, Pravilnik o
odgovornosti delavcev, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o popisu, Pravilnik o uporabi in
varovanju žigov, Pravilnik o varstvu pri delu, Dogovor o preprečevanju in odpravljanju
posledic mobbinga, Pravilnik o požarni varnosti, Pravilnik o uporabi službenih vozil, Požarni
red, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
Temelj za poslovno poročilo je letni delovni načrt zavoda in spremljanje ter uresničevanje
finančnega plana za leto 2021 ter sklep o financiranju MIZŠ.
Vsebina poročila z analizo poslovanja sloni na poročilih, izdelanih za obdobje koledarskega
leta 2021, vključeno pa je tudi pedagoško poročilo za šolsko leto 2020/2021 (od januarja do
avgusta 2021) in za šolsko leto 2021/2022(od septembra do decembra 2021). Obe obdobji
sta upoštevani zato, ker se koledarsko leto ne ujema s šolskim letom.
9. 1. 2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma
področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilji izhajajo iz opredelitve dejavnosti zavoda Osnovne šole Boštanj, ki so zapisani
v Odloku o ustanovitvi, usklajeni pa so z dolgoročnimi cilji razvoja vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji. Vsi ti cilji so dopolnjeni s potrebami okolja, v katerem se zavod nahaja in
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jih Svet zavoda, na predlog Sveta staršev in strokovnih aktivov, ki delujejo na šoli, smiselno
vnaša v vsakoletni letni program dela zavoda, tako imenovani Letni delovni načrt:
- dvigovati ter spremljati kvaliteto dela, kvaliteto bivanja na šoli skozi različne metode, oblike in
načine.
9 . 1. 3 Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2021
Izhajali smo iz ciljev letnega delovnega programa za šolsko leto 2020/2021 glede na
realizacijo ciljev pa lahko rečemo, da so bili v glavnem realizirani:
-

uresničevanje vseh značilnosti projekta Ekološke šole;

-

izvajati vse sestavine LDN;

-

celoletno angažiranje v sklopu dejavnosti sheme šolskega sadja in mleka;

-

učne skupine v 8. in 9. razredu;

-

zdravo skozi prehrano in gibanje v šoli;

-

uresničevanje nalog projektov: Zdrava šola, Sadeži družbe-projekt medgeneracijskega
sodelovanja, Zlati sonček, Policist Leon svetuje, bralna pismenost, noč branja v knjižnici,
preventivni program

Izštekani , Rastem s knjigo, Varno s soncem, Modri Jan;
-

sodelovanje na različnih področjih s krajevno skupnostjo in občino - tečaji, šole v
naravi, dnevi dejavnosti.

Občina Sevnica je zagotavljala sredstva za dogovorjeni program za osnovno šolo: 2 uri dnevno
za varstvo vozačev, dvakrat tedensko topla malica za vse učence, zagotavljanje sredstev za
materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje in za nadstandardno zaposlene delavce ter
prevoze šolskih avtobusov.

Preglednica 6: Pregled števila oddelkov v posameznih šolskih letih
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Število
oddelkov
na OŠ
Boštanj

13

13

12

29

13

13
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Skupaj
število
učencev

247

249

236

250

249

Število oddelkov v letošnjem šolskem letu ostaja enako, prav tako deleži zaposlitev, ki so
vezane na sistemizacijo (tajnik VIZ, knjižničar, računovodja, svetovalni delavec).
Preglednica 7: Priliv dohodkov (v znesku)
VIR

LETO 2020

LETO 2021

INDEKS

Državni proračun

1.032.578,33

1.127.672,71

109,21

Proračun lokalne
skupnosti

84.370,61

131.044,13

155,32

Prih. iz naslova javne
službe

50.359,17

85.168,82

169,13

Donacije in subvencije

3.280,29

-

-

Prihodki pridobljeni na
trgu v okviru javne službe

5.532,08

8.594,92

155,37

Prihodki iz drugih virov

2.420,76

2.316,46

95,70

Prih.iz jav.fin.- Covid 19

21.159,51

116.012,73

548,28

1.199.700,75

1.470.809,77

122,60

LETO 2019

LETO 2020

SKUPAJ

VIR

INDEKS

Državni proračun

1.055.623,88

1.032.578,33

97,82

Proračun lokalne
skupnosti

105.171,02

84.370,61

80,23

Prispevki staršev

92.683,06

50.359,17

54,34

Donacije in subvencije

1.053,22

3.280,29

311,46

Prihodki pridobljeni na
trgu v okviru javne službe

8.635,08

5.532,08

64,07

Prihodki iz drugih virov

2.823,77

2.420,76

85,73

21.159,51

-

1.199.700,75

94,77

Prih.iz jav.fin. – Covid 19
SKUPAJ

1.265.990,03
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Priliv dohodka po virih ( v odstotkih)
VIR

LETO 2020

LETO 2021

INDEKS

Državni proračun

86,08

76,67

89,07

Proračun lokalne
skupnosti

7,03

8,91

126,75

Prih. Iz naslova javne
službe

4,20

5,79

137,86

Donacije in subvencije

0,26

-

-

Prihodki pridobljeni na
trgu v okviru javne službe

0,46

0,59

128,26

Prihodki iz drugih virov

0,21

0,16

76,19

Prih.iz jav.fin. – Covid 19

1,76

7,88

447,73

100%

100%

SKUPAJ

Priliv dohodka po virih ( v odstotkih)
VIR
Državni proračun
Proračun lokalne
skupnosti
Prispevki staršev
Donacije in subvencije
Prihodki pridobljeni na
trgu v okviru javne službe
Prihodki iz drugih virov
Prih.iz jav.fin. – Covid 19
SKUPAJ

LETO 2019
83,37

LETO 2020
86,08

INDEKS
103,25

8,30

7,03

84,70

7,32
0,09

4,20
0,26

57,38
288,89

0,69

0,46

66,67

0,23

0,21
1,76

91,31
-

100%

100%

Ministrstvo za šolstvo in šport nakazuje sredstva za plače izvajalcev z vsemi prispevki, za
izobraževanje delavcev, izvajanje interesnih dejavnosti, deloma za šolo v naravi in ekskurzije,
za prehrano otrok, za učila in učne pripomočke, za učbeniški sklad, za regresiranje prehrane
delavcev, prevoze na delo in iz dela ter materialne stroške, ki so neposredno vezani na
izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov.
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Starši plačujejo prehrano, sredstva za izvedbo posebnih programov v obliki dni dejavnosti,
šolo v naravi, stroške obrabe učbenikov in druge dogovorjene aktivnosti. Lastni del je iz
bančnih obresti, najemnin in donacij.

9. 1. 4 Druge dejavnosti in projekti
Eno od temeljnih nalog letnega delovnega načrta že več let uspešno uresničujemo - to je
prizadevanje za prijazno, odprto, vendar odgovorno šolo. To je postalo vzgojno načelo, oblika
našega dela in življenja, saj vsi učenci in delavci, starši in obiskovalci sprejemamo lepo urejen
šolski prostor in okolico kot svoj življenjski in delovni prostor.
Izvajali smo številne šolske projekte, v okviru zdrave šole smo opravili številne načrtovane
naloge in razvijali zdravo življenje s poudarkom na zdravi prehrani in gibanju.
V letu 2021 smo oblikovali naslednje prednostne naloge šole:
-

spoštljiv odnos do vsakogar in vsega;

-

odgovornost do šolskega dela;

-

kultura prehranjevanja;

-

pridobivanje znanja, veščin, in spretnosti uporabe IKT tehnologij ter

računalniški bonton;
-

spodbujanje kritičnega mišljenja.

Vsi cilj so dolgoročni, zato bodo učinki delovanja in napredek, tako pri posamezniku, kot na
ravni šole, vidni šele v daljšem časovnem obdobju.
Preventivnim dejavnostim na šoli, ki jih na temeljih večletnega dela neprestano dograjujemo,
smo letos dodali še nekaj vsebin, ki so se nanašale predvsem na medsebojne odnose učencev
v oddelkih in na šoli nasploh. Želeli smo poudariti vrednote, kot so medsebojna pomoč,
spoštovanje, spoštovanje drugačnosti, sodelovanje in strpnost med učenci.
Vsi strokovni delavci šole so vsak na svojem področju in z različnimi dejavnostmi sledili in
bili uspešni pri doseganju

ciljev, ki so pozitivno naravnani ter spodbujajo pri vseh

udeležencih (učencih, učiteljih, pa tudi starših) tudi krepitev določenih vrednot: odgovornost,
ljubezen do učenja in znanja, vzajemno spoštovanje, skrb za otroke, starejše in ljudi s
posebnimi potrebami, medgeneracijska harmonija, solidarnost in vztrajnost.
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Pisali smo prispevke v lokalne časopise, sodelovali na kulturnih prireditvah kot nosilci in
nastopajoči, posodabljali svojo internetno stran in se predstavili staršem ob različnih
priložnostih. Projekt ekološke šole je segel v naš način življenja, opozarjali smo na skrb za
okolje in pravilen odnos do narave, s katerim lahko vsak posameznik pripomore k ohranitvi
našega planeta.
Tečaji in šole v naravi
V šolskem letu 2020/2021 smo v skladu z našo tradicijo in dogovorom s starši izvedli le dve
šoli v naravi, ostale načrtovane smo zaradi Covid-19 prestavili v novo šolsko leto, za
osmošolce pa smo jo morali odpovedati.

RAZRED

ŠOLA V
NARAVI

6.
razred

ŠOLA
PLAVANJA

ŽUSTERNA

november
2021

9.
razred

RAKOV
ŠKOCJAN

CŠOD RAK
CERKNICA

september
2021

KRAJ

TERMIN

Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni
program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora
šole. Ministrstvo za šolstvo in šport iz državnega proračuna letno zagotavlja sredstva za
sofinanciranje šole v naravi eni generaciji učencev (v skladu s Pravilnikom o financiranju šole
v naravi, Uradni list RS št. 61/2004 in 70/2008). Na OŠ Boštanj je sofinanciran 5. razred.
.
KOLESARSKI TEČAJ IN TEČAJ CESTNOPROMETNIH PREDPISOV
Učenci 5. razreda so opravili teoretični in praktični del kolesarskega izpita v obliki vožnje po
cesti.
9. 1. 5 Knjižnica in učbeniški sklad
Program dela v knjižnici je ob zaključku leta realiziran.
Šolska knjižnica vsebuje strokovno literaturo za posamezne učne predmete, temeljna dela iz
pedagoške teorije in prakse, splošne priročnike za potrebe učiteljev ter starostnim stopnjam
učencev primerno leposlovno in poljudno pisano strokovno literaturo, ki dopolnjuje učno
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snov šolskih učbenikov. Poleg knjig so v knjižnici na voljo različne publikacije in avdiovizualna sredstva.
Knjižnica je urejena po sistemu prostega pristopa. Za dodatno pomoč sta na voljo knjižničarki.
Izposoja gradiva je potekala vsak dan po urniku, ki je bil izobešen na vratih knjižnice.
Delo je potekalo po navedenem urniku, ko je bila knjižnica uradno odprta za izposojo. Sicer
pa so bili učenci dobrodošli tudi vedno tudi izven uradnih ur, zlasti med odmori (z izjemo:
med glavnim odmorom je bila knjižnica zaprta), razen, kadar se je izvajal KIZ in je imela
knjižničarka neodložljivo interno strokovno delo oziroma je

bila na strokovnem

izobraževanju.
Učenci 1. razreda so prihajali v knjižnico skupaj z učiteljico vsak petek 5. šolsko uro.
Knjige in revije so si uporabniki lahko izposodili za 14 dni, druga avdio-vizualna gradiva pa
za 2 dni. Izposojo knjižničnega gradiva je bilo možno rezervirati in podaljšati, razen knjig za
domače branje.
Zamudnina za vsak dan je znašala 0,05 € na enoto, denar je namenjen nakupu novega
knjižnega gradiva.
Program izvedbe dela učbeniškega sklada
V šolskem letu 2020/2021 si je knjige iz šolskega učbeniškega sklada izposodilo 248 učencev.
Izposojevalnina je za učence brezplačna, poravna jo Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
Dejavnosti za izvajanje del učbeniškega sklada so tudi za to in prihodnje šolsko leto oziroma
bodo potekale po predvidenem planu, ki ga je določilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport.
Do 31. maja: izbor učbenikov, ki jih predlaga strokovni aktiv, potrdi ravnatelj.
Do 1. junija: strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v
prihodnjem šolskem letu.
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Do 10. junija: ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole.
Do 15. junija: šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali
v prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto na šoli za sporočanje oziroma
objavi na svoji spletni strani.
Do 24. junija: šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za
prihodnje šolsko leto.
Predlog odpisa neuporabnih učbenikov pisno potrdi ravnatelj. Skrbnik sklada pripravi
evidenco učbenikov, ki jih mora šola zagotoviti za izposojo v prihodnjem šolskem letu.
Evidenco pisno potrdi ravnatelj ter z njo seznani svet staršev in svet šole.
Do 31. avgusta: je šola doslej nakupe in odpise posameznih učbenikov vnašala v aplikacijo
Trubar. Z letošnjim letom pa je aplikacija postala nedejavna, oziroma je ostala zgolj kot
pripomoček za vpogled v obstoječe stanje v učbeniškem skladu šole.
Prvi teden pouka: šola razdeli, izposodi učbenike.
Do 30. septembra: šola izpolni obrazec za povračilo izposojevalnine, če še ni, vnese sezname
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv ter podatke o finančnih transakcijah v okviru
učbeniškega sklada.
Do

30.

oktobra:

skrbnik

učbeniškega

sklada

pripravi

predlog

za

nagrado

skrbniku/skrbnikom, ki jo pisno potrdi ravnatelj.
Do 31. decembra: šola opravi vse preostale potrebne transakcije v okviru učbeniškega sklada.
Skupno število uporabnikov ob koncu šolskega leta je bilo 304 (učenci, učitelji, ostalo
strokovno in tehnično osebje ter zaposleni v vrtcu na šoli). Učenci so redno obiskovali
knjižnico. Največ obiskov je bilo zaslediti pri učencih od 1. do 5. razreda, najmanj pa pri
učencih 7., 8. in 9. razreda. Najmočnejši je bil obisk 1. razreda, in sicer zaradi tega, ker so
kontinuirano vsakotedensko prihajali skupaj z učitelji; proti koncu leta tudi sami. Skupno
število obiskov je bilo 3532 (opomba: vključeni vsi uporabniki, ne samo učenci).
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Preglednica 8: Pregled učbeniškega sklada
Preglednica prikazuje stanje učbeniškega sklada na dan 31. 12. posameznega leta.

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

2020
5.300,25

2021
6.340,68

2019

2020

3.913,53

5.300,25

9. 1. 6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
a) Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto 2021
Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2021, ugotavljamo, da so bili cilji skoraj v celoti uresničeni.
Pri načrtovanju dejavnosti smo varčni na vseh področjih, tako pri nabavi učil, učnih
pripomočkov, kot pri vzdrževanju zgradbe, kjer smo se trudili ohraniti to, kar imamo. Glede
na program, ki ga financira MIZŠ, je vsebinska in finančna realizacija predvidljiva in tudi
izvedena v načrtovanih rokih, v letu 2021 so bili finančni prilivi državnega proračuna malo
višji kot v preteklemu letu, kar dokazuje indeks – 109,21.
Dogovorjeni program, ki ga financira občina, pa je bil prav tako višji od preteklega leta, saj je
indeks -155,32.
Načrtovane dobrodelne prireditve v marcu in novoletnega bazarja zaradi epidemije nismo
mogli izvesti.
Iz leta v leto posodabljamo računalniško opremo, v okviru SIO 2020 smo uspeli pridobiti
opremo v vrednosti 19.706,48 € s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj,
MIZS in Arnesa.
Med poletnimi počitnicami smo sredstvi investicijskega vzdrževanja uredili igrišče in
parkirišče pri šoli ter na novo opremili gospodinjsko učilnico. Kljub porastu cen osnovnih
življenjskih potrebščin ter stroškov, smo poskušali varčevati na mnogih področjih, s pomočjo
preudarne presoje učiteljev, minimalnih okvar in poškodb predmetov (sprotna popravila).
Skozi leto smo si vztrajno prizadevali za redna plačila staršev, na dan 31. 12. 2021 smo imeli
1.827,60 € zapadlih obveznosti staršev do šole.
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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 2021 je bilo uspešno, saj smo uresničili in celo presegli nekatere zastavljene cilje,
pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami.

b) Pojasnila glede področij, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi
Že nekaj let zapored si prizadevamo za ureditev zgornjega parkirišča pri kozolcu. Prisluhnila
nam je tudi občina, ki je že imela rezervirana sredstva za ureditev prostora, a se je zataknilo
pri odkupu zasebne lastnine, ki bi jo morali izvesti, zato ni bila izvedena izgradnja parkirišča.
Pojav epidemije je prav tako okrnil, ali pa povsem preprečil izvedbo številnih, že omenjenih
dejavnosti.

9. 1. 7 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, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki
zahtevajo dodatna finančna sredstva, vedno več.

1.470.809,77
GOSPODARNOST: ---------------------------- = 1,0012
1.469.053,47

22.328,93
DONOSNOST: ------------------------ x 100 =

2,2095

1.010.603,02
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9. 1. 8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu.
Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila in odobri ravnatelj ter
likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente.
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:
-

pri mesečni najavi podatkov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter
ostalih stroškov (zahtevke posredujemo ministrstvu);

-

pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil malih vrednosti;

-

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.

9. 1. 9 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo,
socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Gospodarstvo:
Izvedli smo javno naročilo za šolsko kuhinjo, ki ga je vodila občina Sevnica, več javnih naročil
malih vrednosti za izvedbo del vzdrževanja ter nabavo šolske opreme ter ostalih manjših
predmetov .

Sociala:
S centrom za socialno delo skozi vse leto sodelujemo na razgovorih o delu in napredku otrok,
ki prihajajo iz neurejenih družin. S sodelovanjem policije smo organizirali predavanje o
vrstah in vzrokih nasilja med šolarji ter o ravnanju s pirotehničnimi sredstvi.
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Varstvo okolja ter urejanje:

Pri zbiranje starega papirja smo izvedli spomladansko in jesensko akcijo in zbrali
1.617,90 €; sredstva od prodaje pa namenili v polovičnem znesku za šolski sklad in polovico
za zaključne ekskurzije posameznih razredov. Ugotavljamo, da je zbiralna akcija uspešnejša,
ko zbiramo papir za posamezne oddelke, ne pa za šolski sklad.
Vse leto se trudimo za urejenost našega kraja in šole. Urejenost šole in organizacijo dela
pohvalijo številni obiskovalci, kar potrjuje, da dobro delamo. V sklopu projekta ekološke šole
posebno pozornost posvečamo ločevanju odpadkov in zdravemu načinu življenja, izvajamo
zelene ponedeljke, ko naši jedilniki ne vsebujejo mesa in mesnih izdelkov, zmanjšujemo tudi
vnos sladkorja, bele moke in dajemo prednost lokalno pridelani hrani, ki je na jedilniku
najmanj enkrat na teden.

Regionalni razvoj
S pomočjo Kadisa smo organizirali testiranje učencev 8. razreda, za ugotavljanje področij
sposobnosti učencev, ki so pomembne tudi za nadaljnje poklicno usmerjanje.
S svetovalci RZZZ smo preverili tudi možnosti zaposljivosti v regiji. Vse možnosti šolanja in
zaposljivosti v regiji Posavje je Zavod skupaj s partnerji predstavil našim devetošolcem in
njihovim staršem. Na ta način hočemo v regiji izobraziti in zadržati čim več strokovnjakov in
pridnih ljudi. Veliko možnosti vidijo v elektroenergetskem sektorju.

9. 1. 10 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter
poročilo o investicijskih vlaganjih
Kadri
OŠ Boštanj si prizadeva zagotavljati učiteljem in drugim zaposlenim čim boljše materialne in
prostorske razmere.
Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2021 po tarifni skupini
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII/1

VII/2

4

0

3

3

6

0

22
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V preglednici 8 so prikazani vsi zaposleni na dan 31. 12. 2021. Vseh zaposlenih je 38. Vsi
tehnični in strokovni delavci imajo ustrezno izobrazbo in izpolnjujejo pogoje za delo v
osnovni šoli. Z novo uveljavitvijo pravilnika o smeri izobrazbe in ob upoštevanju
pridobljene strokovne izobrazbe, smo morali prerazporediti delavce v sosednje šole, kjer
dopolnjujejo svojo učno obvezo.

Preglednica 9: Število učiteljev in vzgojiteljev po nazivu na dan 31. 12. 2021
Naziv

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

brez naziva

7

8

5

2

mentor

8

7

9

11

svetovalec

11

11

11

12

svetnik

1

1

3

3

Skupaj
učitelji

28

27

28

28

Preglednica 10: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev na dan 31. 12.
2021
Delovno mesto

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Strokovni delavci

28

27

28

29

Administrativni delavci

2

2

2

2

Tehnični delavci

7

7

7

7

Skupaj delavci

37

36

37

38

10. INVESTICIJE TER INVESTICIJSKA VLAGANJA
Prostori
OŠ Boštanj si prizadeva zagotavljati zaposlenim in učencem čim boljše pogoje za delo in
učenje. Na šoli smo izkoristili že vse možne prostore za delo, pri nas gostita tudi dve skupini
otrok iz vrtca Sevnica, tako da nimamo ustreznega mesta za arhiv, za varstvo vozačev in
podaljšano bivanje učencev.
Prostori so čisti, svetli in topli. Vsako leto si zastavimo obnovitev nekega prostora, saj je bila
šola zgrajena 1974 leta in je stari del potreben nenehnega obnavljanja, novejši del pa
sprotnega vzdrževanja. Večino vzdrževalnih del opravimo med letnimi počitnicami.
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Oprema
Menimo, da smo z raznimi didaktičnimi materiali in učili zelo dobro opremljeni. V tem letu
smo nabavili različno računalniško opremo, opremo za gospodinjsko učilnico, prenovili in
nabavili več manjših didaktičnih pripomočkov. Kot kažejo kazalci v številkah, namenjamo
velik del sredstev za izboljšanje delovnih pogojev.
Obnoviti moramo še velik del opreme v šoli. Prioriteta v naslednjih letih:
-

oprema v telovadnici,

-

mize in stoli v učilnicah – postopno

-

beljenje

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
nismo imeli.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021
1. UVOD
Osnovna šola Boštanj je pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2021
upoštevala predpise o sestavljanju in predlaganju letnih poročil uporabnikov enotnega
kontnega načrta (v nadaljevanju EKN) in sicer:
•
•

Zakon o javnih financah
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022

•

Zakon o računovodstvu

•

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

•

Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna

42

LETNO POROČILO 2021

•

Pravilnik o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava

•

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

•

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

•

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava.

Računovodsko poročilo posrednega proračunskega uporabnika, kamor je uvrščena tudi
Osnovna šola Boštanj, je sestavljeno iz:






Izkaz prihodkov in odhodkov s prilogo
▪ 3/B – izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
Bilanco stanja s prilogama
▪ 1/A – stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev,
▪ 1/B – stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb,
ter naslednje evidenčne izkaze:
▪ 3/A – izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka,
▪ 3/A-1 – izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov,
▪ 3/A-2 – izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

in pojasnila k računovodskim izkazom.
V nadaljevanju so podana kratka pojasnila temeljnih izkazov stanj oz. gibanj sredstev in
virov sredstev.


Zavod kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta evidentira poslovne dogodke
na osnovi:
▪ prvega odstavka 15. člena Zakona o računovodstvu v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi – po načelu nastanka poslovnega dogodka in
▪ tretjega odstavka istega člena, ki določa, da se prihodki in odhodki priznavajo v
skladu z računovodskim načelom denarnega toka.
Vsi podatki v navedene obrazce se vpisujejo v eurih brez centov.
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2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
2.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je predpisan s pravilnikom o
sestavljanju letnih poročil.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov se izkazujejo prihodki in odhodki
pravne osebe, ugotovljeni v skladu z zakonom o računovodstvu, z uporabo pravil, ki jih
vsebujejo podzakonski predpisi, ki jih predpiše pooblaščen minister za finance. Tako je za
določene uporabnike glede ugotavljanja prihodkov in odhodkov pomembna predvsem
določba prvega odstavka 16. člena pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov, da določeni uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu
s slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije. Ta določba
pomeni, da določeni uporabniki pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega
obdobja upoštevajo načelo nastanka poslovnega dogodka, pri členitvi stroškov, odhodkov in
prihodkov na posamezne vrste pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov. Omenjeni
člen Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pa še določa, da pravna
oseba pri razčlenjevanju in izkazovanju prihodkov in odhodkov upošteva tudi pravilnik o
enotnem kontnem načrtu.

PRIHODKI
Celotni prihodki Osnovne šole Boštanj v letu 2021 znašajo 1.470.809,77 eur, kar je za
22,6 odstotka več kot v letu 2020 in so razčlenjeni na:
1.

na poslovne (prihodki iz javnih financ, namenjeni za pokrivanje stroškov in storitev
– občine in MIZŠ; prihodki iz naslova javne službe – prihodki staršev za prehrano
otrok , prihodki od najemnine prostorov, tržna dejavnost - prihodki od prehrane
delavcev med delom, prihodki od najemnine prostorov ter ostali prihodki …)
1.354.791,28 €

2.
3.
4.

finančne prihodke
druge prihodke
prihodki iz jav. financ – Covid 19
- Prihodke od poslovanja sestavljajo:

- €
5,76 €
116.012,73 €
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1. Prihodki iz naslova javne službe
2. Prihodki MIZŠ
3.
4.
5.
6.
7.

5.

1.127.672,71 €

Prihodki občine Sevnica
Prihodki - tržni
Prihodki donacij
Prihodki – ostalo
Prihodki iz jav. fin. – Covid 19

4.

Prihodki - tržni
€8.594,92
0,58%

85.168,82 €
131.044,13 €
8.594,92 €
-€
2.316,46 €
116.012,73 €

7. Prih.iz jav.fin. Covid 19
€116.012,73
7,88%

Prihodki donacij
-

1.

Prih. iz naslova
javne službe
€85.168,82 6. Prihodki – ostalo
5,78%
€2.316,46
0,16%

3. Prihodki občine
Sevnica
€131.044,13
8,91%

2.

Prihodki MIZŠ
€1.127.672,71
76,69%

Graf 1: Struktura prihodkov od poslovanja
Iz grafa je razvidno, da največji strukturni delež v prihodkih od poslovanja predstavljajo
prihodki MIZŠ, sledijo prihodki občine, prihodki iz naslova javne službe za Covid 19, drugi
prihodki iz naslova javne službe, tržni prihodki in drugi prihodki.

1. Prihodki iz naslova javne službe

Prihodki iz naslova javne službe v letu 2021 znašajo 85.168,82 eur.
V letu 2019 je prišlo do spremembe obravnavanja prihodkov od najemnin po navodilih
Ministrstva za finance. Najemnine niso več tržna dejavnost, ampak prihodki iz naslova javne
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službe. Vsled tega je tudi pri knjiženju in poročilih prišlo do sprememb. Sedaj so v postavki
– prihodki iz naslova javne službe zajeti prihodki od najemnin, plačila staršev in prihodki od
prefakturiranja (Vrtec, Telekom). Starši prispevajo sredstva za prehrano otrok, za
ekskurzije, šolo v naravi, kulturne in naravoslovne dneve, kino predstave, nadstandardne
programe in drugo. Za obvezne vsebine večino sredstev zagotavlja MIZŠ in Občina Sevnica
za šolo v naravi, v okviru progama pa je veliko dodatnih aktivnosti, ki so samoplačniške.
Zaradi pandemije zadnji dve leti, so bile vse dejavnosti precej okrnjene.

2. Prihodki občinskega in državnega proračuna

a) Prihodki državnega proračuna
Iz državnega proračuna je šola v letu 2021 prejela sredstva v višini 1.127.672,71
eur, kar predstavlja v skupnih prihodkih 76,69 odstotkov in so za 9,21 odstotka večji kot v
letu 2020.
Največji delež prihodkov MIZŠ predstavljajo sredstva za plače in ostale stroške dela (plače
zaposlenih, prispevki delodajalca, sredstva za prehrano in prevoz zaposlenih, za jubilejne
nagrade, odpravnine, regres za letni dopust, spremljevalce ekskurzij in sredstva za premije
dodatnega pokojninskega zavarovanja).
Sredstva za plače nakazuje na osnovi potrjene sistemizacije delovnih mest in mesečnih
zahtevkov za plače. Ostale prejemke delavcev pa nakazuje po dejanskem obračunu (prevoz
na delo in z dela, prehrana med delom). Podatki za plače zaposlenih se vnašajo v program
KPIS – Kadrovski Plačni Informacijski Sistem in je enoten za vse šole v Sloveniji. Vse
spremembe pri zaposlenih je potrebno v KPIS vnašati ažurno, saj so podatki v KPIS-u osnova
za nakazilo sredstev za plače.
MIZŠ pošlje šoli na začetku šolskega leta merila in kriterije za izračun sredstev. Višina
sredstev je odvisna od števila učencev, oddelkov in sistemiziranih delovnih mest. Sredstva za
splošne materialne stroške MIZŠ nakazuje šoli mesečno na osnovi cenika, ki je podlaga za
izračun materialnih stroškov osnovnih šol. Od leta 2018 nakazuje mesečno v dvanajstinah
tudi sredstva za pokrivanje ostalih stroškov (učila, izobraževanje, ekskurzije) in sicer skupaj
z sredstvi za splošne materialne stroške v enem znesku.
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Od avgusta 2014 velja v zvezi

s subvencioniranjem šolske prehrane novela Zakona o

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Staršem ni treba več oddajati vlog za uveljavljanje
subvencije za malico in kosilo, saj upravičenost izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki je
ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Šole upoštevajo uvrstitev v dohodkovni
razred v odločbi o otroškem dodatku in na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za
delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ustrezno
znižajo višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo
kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. V
primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in teh pravic ne želi uveljavljati
ali do njih ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane, mora v mesecu avgustu
vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in kosila pri pristojnem centru za socialne zadeve.

Subvencija malice in kosila
- Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so
prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
izpolnjujejo naslednje kriterije:
•

do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz
družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 563,60 eur.

•

do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz
družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, 382,82 eur.

- Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so
nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško
družino pripada tudi subvencija za kosilo.
- Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
- Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba
oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na
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osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni
odločbi o otroškem dodatku.
- Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v
primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem

dodatku.

MIZŠ nakazuje sredstva za prehrano prav tako na osnovi mesečnega zahtevka za subvencijo
preko portala.

b) Prihodki občinskega proračuna
Občina Sevnica je v letu 2021 namenila šoli 131.044,13 eur, kar je za 55,32 odstotka več kot
v letu 2020. Tako veliko povečanje je predvsem zaradi več sredstev za investicijsko
vzdrževanje.

Osnovna šola Boštanj prejema sredstva iz proračuna občine na osnovi pogodbe o
sofinanciranju dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Pogodba zajema prihodke za
stalne in druge materialne stroške, sredstva za subvencioniranje kuharice – tople malice in
kosila za učence (plača in drugi prejemki za 1,00 deleža kuharja), varstvo vozačev, sredstva
za sofinanciranje poletne šole v naravi in sredstva za sofinanciranje tekmovanj učencev v
znanju in športu.

3.

Prihodki od prehrane zaposlenih so sedaj edini prihodki, ki predstavljajo za

šolo tržno dejavnosti in znašajo 8.594,92 eur.
4.

V letu 2021 nismo prejeli nobenih namenskih donacij.

B)

FINANČNI PRIHODKI

V letu 2021 nismo imeli nič finančnih prihodkov.

C)

DRUGI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI

Med te prihodke štejejo sredstva za shemo šolskega sadja in drugi prihodki v skupni višini
2.316,46 eur.

48

LETNO POROČILO 2021

PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC – COVID 19

D)

V letu 2021 smo prejeli 116.012,73 eur sredstev za izplačilo nadomestil za
delo v rizičnih razmerah.

ODHODKI
Celotni odhodki Osnovne šole Boštanj za obdobje 1. januar – 31. december 2021 znašajo
1.469.053,47 eur, kar je 22,64 odstotkov več kot v letu 2020.

Tudi ODHODKI obračunskega obdobja so razčlenjeni na
1.

2.
3.
4.

Poslovne, ki zajemajo:
- stroške materiala,
148.659,55 €
- stroške storitev
95.188,13 €
- stroške dela
1.209.618,30 €
- stroške amortizacije 15.171,50 €
- druge stroške
396,00 €
Finančne odhodke (obresti)
- €
Druge odhodke
4,20 €
Prevrednotovalne poslovne odhodke
15,79 €

V strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo največji delež stroški dela, pri izplačilu
katerih zavod upošteva ustrezne zakonske podlage in potrjeno sistemizacijo delovnih
mest.
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6.
4.

5.

Stroški amortizacije
€15.171,50
1,03%

Drugi odhodki in
prevr.odh.
€19,99
0,00%

1. Stroški
materiala
€148.659,55
10,12%

Drugi stroški
€396,00
0,03%
2. Stroški storitev
€95.188,13
6,48%

3. Stroški dela
€1.209.618,30
82,34%

Graf 2: Struktura poslovnih odhodkov

Skupna vrednost stroškov materiala za leto 2021 znaša 148.659,55 eur.

Stroški materiala so vrednosti:
-

porabljenega materiala (za živila, za čiščenje, službene obleke, porabljen material
za izvedbo pouka, material za zaščito-Covid in drug potrošni material),

-

stroškov energije (električna energija, stroški ogrevanja, gorivo za avto)

-

stroški porabe vode

-

stroškov nadomestnih delov za osnovna sredstva in stroškov materiala za tekoče
vzdrževanje osnovnih sredstev,

-

stroškov strokovne literature in stroškov pisarniškega materiala

Največji delež predstavljajo stroški porabljenega materiala (poraba živil za pripravo malice
in kosil, čistila, učni pripomočki in porabljen material v kuhinji, ipd. ...) in energije (elektrike
in plina).
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3.

5.

Strošek nadomestnih
delov
€723,69
0,49%

Str.pisarniškega
mat.
€498,68
0,34%

2. Strošek energije
€46.306,72
31,15%

1.

Str.porabe
materiala
€101.130,46
68,03%

Graf 3: Struktura stroškov materiala
Skupna vrednost stroškov storitev znaša 95.188,13 eur.

Stroški storitev so vrednosti:
-

stroškov komunalnih storitev,

-

stroški prevoznih storitev (prevoz otrok na razna tekmovanja, ekskurzije) in PTT
storitev (stroški telefona in poštnine),

-

stroškov storitev tekočega vzdrževanja objekta in opreme (vzdrževanja in
popravila vozila, tekoče vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme,
stroški tekočega vzdrževanja objekta ter razna popravila),

-

stroški najemnin (najem računalniške strojne in programske opreme, drugi
občasni najemi),

-

povračil stroškov v zvezi z delom (dnevnice za službena potovanja v državi, stroški
prenočevanja na službenih potovanjih v državi, stroški prevoza na službenih
potovanjih, terenski dodatek in povračila stroškov za sprotne potrebe
izobraževanja),

-

stroškov zavarovalnih premij,
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-

stroškov storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (izdatki za plačilo kotizacij za
seminarje, stroški plačilnega prometa, bančnih storitev, zdravstvene storitve,
čistilne storitve – čiščenje dimnikov, varovanje objekta, stroški storitev svetovanja
varstva pri delu, stroški izdaje šolske publikacije, stroški izvedbe šole v naravi in
plavalnega tečaja, stroški vstopnic za predstave),

-

stroškov drugih storitev.

6. Strošek
intelekt.storitev;
€1.733,71 ; 1,82%

7. Povračila v zvezi z
delom; €993,21 ;
1,04%

8. Stroški storitev
fiz.oseb; €4.937,42 ;
5,19%

1. Strošek
stor.oprav.dejavn.;
€18.785,80 ; 19,74%

5. Strošek komun.in
prev.stor.; €13.925,02
; 14,63%
4. Strošek
zavarovanj; €5.676,28 ;
5,96%
3. Strošek najemnin ;
€12.597,86 ; 13,23%

2. Strošek stor.tek.in
inv.vzdrž.; €36.538,83 ;
38,39%

Graf 4: Struktura stroškov storitev

F) STROŠKI DELA

Plače se obračunavajo v skladu z naslednjimi predpisi:
1. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
2. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZSPJS
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3. Kolektivna pogodba za javni sektor
4. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v

javnem

sektorju
5. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
6. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
7. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
8. Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence
9. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 – ZIPRS2021.

Stroške dela opredeljuje SRS 15 in kot določa SRS 15.3, štejemo mednje:
-

plače, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku,

-

nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o
zaposlitvi pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki
bremeni podjetje ter

-

dajatve na bruto plače – torej vsa plačila prispevkov ali drugih dajatev na naštete
izdatke, ki bremenijo delodajalca.

V letu 2021 so znašali stroški dela 1.209.618,30 eur, kar predstavlja 82,37 % vseh stroškov
zavoda in so za 16,69 odstotkov višji kot v letu 2020.

Povečanje sredstev za stroške dela je posledica izplačila dodatkov za delo v nevarnih
razmerah in posebne obremenitve v času epidemije.

Tabela 1: Vrednosti plačnih razredov plačne lestvice
Plačna lestvica, veljavna s 1. septembrom 2016
Plačni
1. SEPTEMBER 2016
razred

Plačni
1. SEPTEMBER 2016
razred

1

34

440,380

1.606,680
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2

458,000

35

1.670,940

3

476,310

36

1.737,790

4

495,370

37

1.807,290

5

515,180

38

1.879,590

6

535,800

39

1.954,780

7

557,210

40

2.032,980

8

579,510

41

2.114,290

9

602,700

42

2.198,840

10

626,810

43

2.286,810

11

651,880

44

2.378,280

12

677,950

45

2.473,410

13

705,060

46

2.572,340

14

733,270

47

2.675,250

15

762,600

48

2.782,250

16

793,100

49

2.893,540

17

824,840

50

3.009,280

18

857,830

51

3.129,660

19

892,130

52

3.254,840

20

927,820

53

3.385,030

21

964,940

54

3.520,440

22

1.003,540

55

3.661,250

23

1.043,680

56

3.807,690

24

1.085,430

57

3.960,020

25

1.128,830

58

4.118,410

26

1.173,990

59

4.283,140

27

1.220,940

60

4.454,470

28

1.269,780

61

4.632,640

29

1.320,580

62

4.817,960
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30

1.373,400

63

5.010,670

31

1.428,340

64

5.211,100

32

1.485,460

65

5.419,540

33

1.544,880

V tabeli so prikazane vrednosti, ki veljajo od 1.9.2016 (to so vrednosti, ki so bile v veljavi v letu
2012).

Stroški dela zajemajo:
-

plače in nadomestila plač v višini 857.554,21 eur,

-

prispevki za socialno varnost delodajalcev v višini 151.263,03 eur,

-

premije dodat. kolektivnega pokojninskega zavarovanja 15.544,21 eur in

-

drugi stroški dela v višini 185.256,85 eur.

Med stroške dela štejemo tudi:
-

regres za letni dopust,

-

odpravnine, ki pripadajo zaposlenim ob upokojitvi,

-

jubilejne in druge nagrade,

-

solidarnostne pomoči,

-

povračila za prehrano med delom,
-

povračila za prevoz na delo in z dela.

V letu 2021 je bil regres za LD izplačan v višini 1.050,00 eur za vse zaposlene.
Za obdobje januar 2021 do junij 2021 je znašal regres za prehrano 3,99 eur, z julijem 2021 je
sledilo povišanje na 4,39 evrov. Do njega so upravičeni vsi zaposleni, ki delajo 4 ure ali če
delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in
predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu.
Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za razdaljo od naslova stalnega ali
začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi
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na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni
poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov
za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov prevoza
na delo in z dela se javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in
odhodov z dela.
G) AMORTIZACIJA
Obračun amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je
opravljena v skladu z zakonom o računovodstvu, z novim Pravilnikom o načinu in
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev ter pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava.
V letu 2015 (Ur. list RS, št. 100/15) so bile objavljene stopnje rednega odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so veljavne tudi za leto
2021.

Uporabljene letne stopnje amortizacij so:

Naziv OS
Zgradbe
Pohištvo (pisarniško, učilnice)
Šolska učila in igrala
Računalniki
Vozila
Pohištvo za opr.gost. dejavnosti
Stroji za opr. gost. dejavnosti
Materialne pravice
Oprema za PTT promet

Stopnje odpisa
3%
12 %
20 %
50 %
20 %
12 %
12 %
20 %
10 %

Metoda amortiziranja, ki jo šola uporablja, je enakomerno (linearno) časovno
amortiziranje z uporabo veljavnih amortizacijskih stopenj za vsa opredmetena OS in
neopredmetena dolgoročna sredstva, razen zemljišč. Obračunana amortizacija se
izkazuje pri določenih uporabnikih na ustreznih kontih podskupine 462. V tej
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podskupini izkazujemo amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, amortizacijo
neopredmetenih osnovnih sredstev in amortizacijo drobnega inventarja. Predmet
obračunavanja amortizacije so vsa sredstva, ki še niso v celoti amortizirana in še imajo
sedanjo vrednost. Osnova, od katere se obračunava amortizacija je nabavna vrednost
OS. Amortizacija se obračunava vedno posamično. Amortizacijo knjižimo kot povečanje
popravka vrednosti osnovnega sredstva in v breme stroškov amortizacije.
Obračunana amortizacija za leto 2021 znaša 75.000,47eur za osnovna sredstva, za
drobni inventar pa 15.171,50 eur. Za stroške obračunane amortizacije za drobni
inventar smo bremenili ustanovitelja in MIZŠ. Vso ostalo obračunano amortizacijo od
osnovnih sredstev pa smo knjižili v breme sredstev prejetih v upravljanje, saj za
pokrivanje amortizacije ne prejmemo nobenih sredstev.

Stroški amortizacije so v odhodkih zavoda izkazani v višini 15.171,50 eur.

J) DRUGI STROŠKI
članarine domačim organizacijam

396,00 €

M) DRUGI IN PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Med druge odhodke smo knjižili uskladitve in obresti v višini 19,99 eur.

Prag za obvezno identifikacijo pri prometu 50.000,00 evrov, ki velja s 1. 4. 2013, je še vedno
enak, za to OŠ Boštanj še vedno ni zavezanec za DDV. Šola je v zadnjih obdobjih dosegla
10.757,94 eur obdavčljivega prometa. Za obdavčljivi promet se šteje prehrana zaposlenih in
oddajanje prostora v uporabo.

UGOTOVITEV REZULTATA POSLOVANJA
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Rezultat poslovanja je razlika med v obračunskem obdobju doseženimi prihodki in odhodki.
Če ugotovimo presežek prihodkov nad odhodki, je pozitivna, če pa ugotovimo presežek
odhodkov nad prihodki, je negativna.
O) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
V obdobju od 1.januarja do 31. decembra 2021 je šola dosegla pozitiven poslovni izid v višini
1.749,06 eur. Poslovni izid se izkaže kumulativno, kar pomeni, da določeni uporabniki
prejšnje presežke odhodkov, v kolikor ti obstajajo, pobotajo s presežki, ugotovljenimi v
obravnavanem poslovnem letu.

2.2. Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V skladu z drugim odstavkom 23. člena pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in drugi osebe javnega prava sestavljamo
kot določeni uporabnik poleg izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov še
obrazec prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. Posebej je
zavod prikazal prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter posebej prihodke in
odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu - tržna dejavnost. Kot prihodke tržne dejavnosti
smo upoštevali dejanske prihodke prehrane zaposlenih in delno prihodke kosil učencev (za
pokrivanje plač iz tržne dejavnosti) v višini 23.348,47 eur.

Vsi ostali prihodki v višini 1.447.455,54 eur (AOP 670) predstavljajo javno službo.

Seveda pa je težje razmejevanje odhodkov, ki se nanašajo na dejavnost javne službe oz. na
tržno dejavnost. Nekatere odhodke lahko že na podlagi dokumentacije neposredno
pripišemo tržni dejavnosti ( odhodki, ki se nanašajo na plače). Ker pristojno ministrstvo ni
sporočilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in na odhodke
tržne dejavnosti, smo kot sodilo za določene odhodke, uporabili razmerje med prihodki tržne
dejavnosti in celotnimi prihodki. Pri ugotavljanju tržne dejavnosti smo upoštevali dejanske
odhodke in razmerje med prihodki tržne dejavnosti in celotnimi prihodki.
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Z dobljenim odstotkom smo pomnožili odhodke (razen odhodkov plač in odhodkov
prefakturiranja) in dobili znesek odhodkov, ki predstavljajo naše odhodke po tržni
dejavnosti. Odhodki tržne dejavnosti skupaj znašajo 23.289,65 eur. Pri tržni dejavnosti je
razlika med prihodki in odhodki 58,82 eur, pri javni službi pa je razlika 1.697,48 eur.

2.3. Bilanca stanja
je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki prikazuje resnično in pošteno stanje
sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podrobnejša vsebina, členitev in oblika bilance
stanja so predpisana z novim pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava . Od 1. januarja 2000 kot določeni
uporabnik enotnega kontnega načrta upoštevamo pri vrednotenju in merjenju sredstev in
obveznosti do njihovih virov Zakon o računovodstvu. Ta zakon se sklicuje tudi na slovenske
računovodske standarde (SRS).
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu
obračunskega obdobja (po stanju 31.12.2021).

SREDSTVA

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Neopredmetena dolgoročna sredstva
(računalniški programi) in opredmetena OS (vsa ostala oprema) so tista sredstva, ki jih
Osnovna šola Boštanj uporablja pri svojem poslovanju ter se po pričakovanjih uporabljajo
več kot eno obračunsko obdobje (več kot eno leto). V poslovnih knjigah izkazujemo
neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena OS po nabavni vrednosti oz. po
ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. Kot opredmetena OS izkazujemo tudi
opremo, kamor spada DI (vendar ločeno od ostale opreme) z dobo uporabnosti nad enim
letom in katerega posamična vrednost po dobaviteljevim računu ne presega vrednosti
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500 eur. Prav tako pa med drobni inventar občasno uvrščamo tudi opremo v vrednosti
nad 500 eur, ker uporabimo načelo istovetnosti. Drobni inventar, katerega nabavna
vrednost ne presega 500 eur, po naravi pa je osnovno sredstvo (npr. stoli, mize, omare,
itd.) vodimo posamično. Ostali drobni inventar (npr. gume za avto, ipd.) vodimo
skupinsko.
DI se ob nabavi odpiše enkratno v celoti (45. člen Zakona o računovodstvu) v breme
stroškov amortizacije in v dobro povečanja popravka vrednosti.

Čeprav nekatera

osnovna sredstva in ves drobni inventar (voden posamično) nima knjigovodske
vrednosti se še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti, vodi v registru OS in konec leta
tudi popisuje.
Vsako osnovno sredstvo in posamični drobni inventar ima svojo inventarno številko, ki
je nalepljena ali napisana nanj.

V skladu z 42. čl. Zakona o računovodstvu smo opravili reden popis neopredmetenih in
opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacijo smo obračunali posamično po
enakomerni (linearni) metodi, kar pomeni, da so amortizacijske stopnje enake v vseh
letih dobe koristnosti. Uporabljamo veljavne amortizacijske stopnje v skladu z novim
Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev za vsa opredmetena OS in neopredmetena dolgoročna
sredstva, razen zemljišč. Osnova za obračun amortizacije je nabavna vrednost OS.

V letu 2021 je šola vložila v pridobitev in posodobitev neopredmetenih osnovnih sredstev
ter opredmetenih sredstev finančna sredstva v višini 31.719,28 eur. Največjo postavko
novih pridobitev predstavlja računalniška oprema, ki smo jo prejeli kot darilo.. Poleg tega
pa so bile nabavljene tudi knjige in učbeniki v višini 6.726,27 eur.

Tabela 2: Pregled vlaganj v osnovna sredstva in viri sredstev, uporabljeni za vlaganje
v osnovna sredstva v letu 2021
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Vir financiranja
Iz
Iz
Dotacija
Iz
sredstev
Nabavna občine in
sredste sredstev
učbenišk
vrednost MIZŠ
za
v
donacij
ega
učila
kuhinje
sklada

Sredstvo oz. skupina sredstev

Neopredmetena sredstva
▪ računalniški program

kto
003

Nepremič
nine
▪
zgradbe

kto
021

Oprema nad 500 evrov
▪ računalniška oprema

kto
040
l

17.975,4
2
17.975,4
2

1.365,3
0
1.365,3
0

16.610,1
2
16.610,1
2

Drobni inventar do 500 evrov kto 13.743,8 10.647,50
( tiskalniki, učila, projektorji, 0410 6
mize, stoli………)

3.096,36

▪ druga oprema – za pouk

Knjige v knjižnici

kto
041

Knjige v knjižnici-učbeniški kto
sklad
041
Skupaj vsa vlaganja

2.169,84 2.169,84
4.556,43

4.556,43

38.445,
4.556,4
55
14.182,64 3

19.706,4
8

V skladu s 36. in 39. čl. Zakona o računovodstvu smo opravili popis stanj (inventuro) na
dan 31.12.2021 ter opravili uskladitve dejanskih stanj s knjigovodskim. Izvedli smo
postopke naslednjih inventurnih popisov:

▪

popis osnovnih sredstev

▪

popis drobnega inventarja
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▪

popis zalog in

▪

popis terjatev in obveznosti.

Inventura je bila zaključena v predpisanem roku, popisne komisije so predlagale v odpis
neuporabno oziroma poškodovano opremo, ki je ni več možno uporabljati za dejavnost.

Popisne komisije so predlagale odpis sledečih sredstev:

Tabela 3: Pregled vrednosti odpisov osnovnih sredstev na dan 31.12.2021
Znesek
Kategorija

Nabavna

Popravek

Neodpisana

vrednost

vrednosti

vrednost

1

2

3

4=2-3

1. Odpis osnovnih sredstev

706,30

706,30

0,00

2. Odpis drobnega inventarja

6.574,72

6.574,72

0,00

7.281,02

7.281,02

0,00

3. Odpis drobnega inventarja-knjige v
knjižnici
4. Odpis drobnega
učbeniški sklad
Skupaj odpisi

inventarja

-

Odpisana osnovna sredstva in drobni inventar se po seznamu izknjižijo iz evidence ter se
knjigovodsko izkažejo kot zmanjšanje nabavne vrednosti in zmanjšanje popravka
vrednosti. Pri osnovnih sredstvih, ki še niso bili amortizirani in so bili uničeni, se razlika
knjiži v breme kapitala.

.
B) Kratkoročna sredstva
1. Dobroimetje pri bankah: knjigovodsko stanje denarnih sredstev se ujema z dejanskim.
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2. Kratkoročne terjatve do kupcev so sestavljene v prvi vrsti iz terjatev do staršev za
prehrano in sicer :
terjatve za malice, kosila in dodatne dejavnosti
popravek vrednosti kratkoročnih terjatev
terjatve do zaposlenih za prehrano
terjatve za najemnino
skupaj

10.487,22
1.095,08
513,48
12.095,78

Med letom redno opominjamo za neplačane terjatve in smo pri izterjavi kar uspešni.

3. Kratkoročne terjatve za dane predujme in varščine znašajo na koncu poslovnega leta
390,94 eur (v letu 2021 še nismo prejeli računov).
4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve do MIZŠ
in občine ter drugih proračunskih uporabnikov za mesec december 2021, katere so bile
plačane v letu 2022 v višini 94.062,64 eur (nanašajo se na materialne stroške in sredstva
za izplačilo decembrskih plač ter račune, ki zapadejo v plačilo v letu 2022). Terjatve do
občin in MIZŠ se konec leta usklajujejo z IOP obrazci.

5. Druge kratkoročne terjatve zajemajo terjatve iz naslova nadomestila plač – boleznine
nad 30 dni, nega, spremstvo, ter znašajo konec leta 5.532,40 eur.
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
C) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
1. Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih uvrščamo obveznosti do zaposlenih za
plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke
in prispevke. V bilanci stanja je znesek teh obveznosti 84.907,01 eur.
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu
2022. Izhajajo iz ustreznih listin. V večini so usklajene z IOP obrazci, odvisno od tega,
kako so dobavitelji zahtevali uskladitve. Njihova vrednost v bilanci je 26.893,01 eur.
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja zajemajo kratkoročne obveznosti iz
poslovanja do državnih in drugih institucij (prispevki na plače) in obveznosti na podlagi
odtegljajev. Skupni znesek teh obveznosti je 18.041,77 eur.
4. Med kratkoročnimi obveznostmi do uporabnikov enotnega kontnega načrta
izkazujemo obveznosti do dobaviteljev, katerih ustanovitelj je država ali občina v višini
253,04 eur.
5. Pasivne časovne razmejitve v skupni višini 10.665,50 eur zajemajo neporabljena
namenska sredstva za izvedbo šole v naravi, za učila, ekskurzije.

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti
1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo sredstva šolskega sklada v višini
11.612,50 eur, sredstva projekta Erasmus v višini 49.960,80 eur in po novem tudi sredstva
učbeniškega sklada v višini 6.340,68 eur, katera smo prenesli iz kratkoročnih terjatev po
navodilih revizije.
2. Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva.
Tu izkazujemo na postavki – sredstva prejeta v upravljanje - pokritje vseh OS, ki jih imamo
knjižena v aktivi bilance. Znesek teh sredstev je 988.274,09 eur. Obveznosti za neopredmetena
dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva imamo usklajena z ustanoviteljem po
stanju 31.12.2021 (37. čl. Zakona o računovodstvu).
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Uskladitev obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, po stanju na dan
31.12.2021
Zap.
Opis vrstice
Št.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
23

Znesek v EUR

Začetno stanje obveznosti za sredstva dana v
upravljanje na dan 1.1.2021
Presežek prihodkov nad odhodki 1.1.2021
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje,
skupaj s presežkom, ki ga izkazuje javni zavod na dan
1.1.2021 (1-2)
Povečanje iz naslova novih nabav financiranih iz proračuna
Povečanje iz naslova novih nabav iz lastnih / drugih virov
Povečanje iz naslova prevrednotenja vrednosti sredstev
Skupaj povečanja (4+5+6)
Zmanjšanje iz naslova prodaje sredstev
Zmanjšanje iz naslova obračunane amortizacije
Zmanjšanje iz naslova odpisov in izločitev
Zmanjšanje iz naslova prevrednotenja vrednosti sredstev
Skupaj zmanjšanja (8+9+10+11)
Končno stanje obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje (1+7-12)
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 1.1.2021
Zmanjšanje presežka prihodkov
Presežek prihodkov nad odhodki leta 2021
Zmanjšanje presežka odhodkov
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje,
skupaj s presežkom, ki ga na dan 31.12.2021 izkazuje
javni zavod
(13+1415+16+17)

1.045.299,15
20.579,87
1.065.879,02
16.610,12
1.365,29
17.975,41
75.000,47

75.000,47
988.274,09
20.579,87
1.749,06

1.010.603,02

3. Presežek prihodkov nad odhodki ali odhodkov nad prihodki je poslovni izid
tekočega leta in nerazporejeni poslovni izidi preteklih let. V bilanci stanja se izkaže
ali presežek prihodkov ali odhodkov.

65

LETNO POROČILO 2021

2.3.1. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih OS je
obvezna priloga k bilanci stanja. Vsebina in oblika obrazca sta predpisani s pravilnikom
o letnih poročilih. Obrazec vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 1. januarja od 31.
decembra leta 2021 po posameznih kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih OS. Posebej se izkazujejo podatki o njihovih začetnih nabavnih vrednostih
in popravkih vrednosti, povečanje nabavne vrednosti (nabave tekočega leta), zmanjšanje
nabavne vrednosti (odpisi v tekočem letu), zmanjšanje popravka vrednosti (odpisi v
tekočem letu), amortizacija (obračunana AM in odpis ob tekočih nabavah DI med letom,
ki so izkazana v bilanci stanja). Posamezne postavke v tej prilogi se ujemajo z ustreznimi
postavkami v bilanci stanja.

Stanje opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2021

Znesek
Nabavna Popravek Povečanje Povečanje Zmanjšanje Zmanjšanje
Kategorija

1

vrednost vrednosti nabavne popravka nabavne

popravka

01.01.

01.01.

vrednosti vrednosti vrednosti

vrednosti

2

3

4

I.
Neopredmetena
dolgoročna
sredstva
in
2.936.141 1.890.842 38.445
opredmetena
osnovna
sredstva
v
upravljanju
C)
Druga
neopredmetena 11.084
sredstva

Neodpisana
AM vrednost
2018
31.12.2018

5

6

7

8

20.470

7.282

7.282

75.000 988.274

96

96

422

9.645
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D) Zemljišča

96.529

E) Zgradbe

2.308.945 1.397.143

F) Oprema

519.583 484.054

96.529
57.048 854.754
38.445

20.470

7.186

7.186

17.530 35.974

2.3.2. Izkaz stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
V skladu s 3. odstavkom 4. člena Pravilnika o računovodskih izkazih in v skladu s 7.čl.
Pravilnika o letnih poročilih je izkaz stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih
naložb in posojil obvezna priloga k bilanci stanja. Izkaz je, kot že naslov pove,
preglednica stanja in gibanja (spreminjanja stanja) dolgoročnih kapitalskih naložb in
dolgoročnih posojil. V našem primeru je obrazec prazen.
2.4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je
evidenčni izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki jih določeni
uporabniki izkazujemo v poslovnih knjigah po devetem odstavku 16. člena pravilnika o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov.
Pri evidenčnem izkazovanju podatkov smo upoštevali pravila, ki veljajo za druge uporabnike,
torej načelo denarnega toka, ne pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov (načelo
nastanka poslovnega dogodka). Kar pomeni, da se prihodek oz. odhodek prizna, ko je
poslovni dogodek nastal in ko je zanj bil opravljen denarni tok ali kak drug način poravnave.
Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazanih na predpisanih evidenčnih kontih, niso
primerljivi s podatki, izkazanimi na kontih skupin 46 – zaračunani odhodki določenih
uporabnikov enotnega kontnega načrta in 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov
enotnega kontnega načrta.
Prihodki po načelu denarnega toka znašajo 1.474.828,44 eur, odhodki pa 1.456.920,34 eur.
Iz tega sledi, da je rezultat po denarnem toku pozitiven, ker so bili prilivi večji kot odlivi.
2.5. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
je izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov. V našem primeru je
obrazce prazen.
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2.6. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je pripravljen na podlagi 28. čl. Zakona
o računovodstvu. S pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava sta določeni njegova vsebina in oblika. Je sestavni
del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkazani
podatki se namreč ne obravnavajo kot prihodki in odhodki, temveč kot prejemki in izdatki.
Izpolnili smo rubriko povečanje sredstev na računih in sicer kot presežek prihodkov nad
odhodki - dobljen iz obrazca izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka in znaša 17.908,10 eur.
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
Za leto 2021 smo sestavili Obračun davka po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (v
nadaljevanju ZDDPO-2) in drugih zakonih in pravilnikih.
Med nepridobitne prihodke spadajo zraven prejetih donacij, članarin, volil in dediščine ter
obresti na podračunih EZR pri UJP tudi javna in proračunska sredstva in se izvzemajo iz
davčne osnove. Namenska javna sredstva v našem primeru obsegajo sredstva iz proračuna
in skladov, financiranih preko proračuna.

Kot pridobitni prihodki se upoštevajo sredstva za izvajanje javne službe, ki niso iz
javnofinančnih virov, kot so doplačila uporabnikov (doplačila storitev vzgojno
izobraževalnih zavodov, ...).
Od leta 2020 je sprememba pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb, tako da mora vsak
zavezanec plačati nekaj davka. Sprememba, ki je to prinesla je v tem, da se lahko olajšave za
zmanjšanje davčne osnove upošteva samo v višini 63 % davčne osnove in ne več 100%, kot
je bilo možno do sedaj.
Vsled tega je tudi pri nas v letu 2021 prišlo do davčne obveznosti, ki je sicer majhna in to v
višini 7,24 eur .

3. ZAKON O FISKALNEM PRAVILU – ZfisP (5.člen)
(izračun in poraba presežkov po denarnem toku – 77. člen ZIPRS1718)
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Prihodki po denarnem toku - 1.474.828,44 eur
Odhodki po denarnem toku - 1.456.920,34 eur
Razlika – presežek

17.908,10 eur

Presežek

17.908,10 eur

Obveznosti (R2)
Skupina 92
Razlika – negativna

- 140.760,33 eur
-

67.913,98 eur

- 190.766,21 eur

Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku kaže, da imamo negativen znesek,
torej presežek odhodkov nad prihodki. Glede na to ni osnove, da bi evidentirali razliko na
konto skupine 985.
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PRIHODKI

2020

OŠ BOŠTANJ

FINANCIRANJE

2021
MIZŠ

760000
760001
760003
760004
760009
760010
760011
760012
760013
760014
760015
760016
760017
760018
760019
760102
760103

760100
760101
760105
760110
760111
760800

OBČINA
za materialne stroške
za tekmovanja
za ŠVN
za investicijsko vzdrževanje
ostalo
MINISTRSTVO
za plače
za materialne stroške
za prehrano zaposlenih
za prevoz zaposlenih
za subven.prehrano učencev
za ŠVN
za regres
za jubil.,odprav.in solid.pom.
za dod.pokojn.zavarovanje
ostalo
TRŽNA DEJAVNOST
Prihodki od proizvodov
Malice zaposlenih
PRIH. IZ NASLOVA JAVNE
SLUŽBE
Prihodki od storitev - najemnine
Prihodki od storitev - ostalo
Prihodki - prefakturiranje
Plačila učencev (malice, švn)
Prihodki od kosil učencev
PRIH.IZ JAV.FIN. - COVID-19
Prih.iz sred.jav.fin. - COVID-19

OSTALO
760020 Nakazila ostalih institucij

84.370,61
76.018,06
154,81
2.250,00
4.453,74
1.494,00
1.032.578,33
885.920,65
28.159,10
25.025,60
10.659,81
22.980,58
2.195,12
31.137,43
7.417,44
13.583,21
5.499,39

131.044,13
0,00
89.897,74
324,36
2.790,00
34.407,97
3.624,06
1.127.672,71 1.127.672,71
958.175,81
958.175,81
35.450,58
35.450,58
25.877,41
25.877,41
13.752,39
13.752,39
29.257,62
29.257,62
3.016,57
3.016,57
35.814,47
35.814,47
2.252,30
2.252,30
14.956,68
14.956,68
9.118,88
9.118,88

5.532,08

8.594,92

0,00

5.532,08

8.594,92

50.359,17
1.175,60

34.724,90

4.162,09
12.292,38
32.729,10
21.159,51
21.159,51

85.168,82
1.182,15
980,87
4.914,93
32.129,30
45.961,57
116.012,73
116.012,73

5.648,11
2.367,82

2.310,70
2.310,70

2.310,70
2.310,70

2.595,60
32.129,30
0,00

OBČINA

INDEKS

TRŽNA

131.044,13
89.897,74
324,36
2.790,00
34.407,97
3.624,06
0,00

0,00

0,00

% na cel.

prihodke
155,32
118,26
209,52
124,00
772,56
242,57
109,21
108,16
125,89
103,40
129,01
127,31
137,42
115,02
30,36
110,11
165,82

8,91
6,11
0,02
0,19
2,34
0,25
76,69
65,15
2,41
1,76
0,94
1,99
0,21
2,44
0,15
1,02
0,62

8.594,92

155,37

8.594,92

155,37

0,58
0,00
0,58

35.690,37
1.182,15
980,87
2.319,33

14.753,55

31.208,02
116.012,73
116.012,73

14.753,55
0,00

169,12
100,56
0,00
118,09
261,38
140,43
0,00
0,00

5,78
0,08
0,07
0,33
2,18
3,12
7,88
7,88

0,00

0,00

40,91
97,59

0,16
0,16

0,00
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760300 Namen. donacije za pokriv.stroš.
FINANČNI PRIHODKI
763100 Odškodnine za povračila škode
DRUGI PRIHODKI
763900 Prejeta sred.odpisanih terj.
763901 Drugi prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

STROŠKI:

3.280,29
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

52,94

5,76

5,76

0,00

0,00

10,88

5,76
5,76
1.470.809,77 1.164.714,07

282.747,23

23.348,47

10,88
122,60

0,00
0,00
0,00
100,00

52,94
1.199.700,75

2020

FINANCIRANJE

2021
MIZŠ

460001
460004
460010
460011
460012
460013
460090
460093
460098
460099
460100
460102
460200
460201
460203
460300
460302
460500
460600

MATERIALA
Čistila
Časopisi, revije
Živila
Shema šolskega sadja
Lokalna hrana
Lokalno - shema mleka
Materialni stroški za pouk
Material za zaščito - COVID
Pap. brisače, toal.papir
Drug splošni material
Delovna obleka
Zdravila, sanitetni material
Električna energija
Stroški ogrevanja
Porabljena voda
Goriva, za prevozna sredstva
Nadomestni deli za vozila
Stroški strokovne literature
Stroški pisarniškega materiala

101.506,68
2.250,65
2.675,22
40.994,74
2.236,89
6.072,75
453,73
8.709,34
3.628,48
1.658,34
4.009,20
1.104,99
83,39
10.644,38
13.963,53
1.971,77
469,78
175,68

148.659,55
2.870,84
2.684,18
58.844,89
2.120,09
10.968,42
2.784,99
7.833,10
4.148,41
2.097,54
5.979,59
798,41

403,82

498,68

57.909,63
804,29
2.594,16
33.129,30
1.158,55
6.493,82
1.721,89
6.124,84
4.009,28
662,53
729,01

13.393,06
30.252,41
2.661,25
723,69

OBČINA
85.764,18
1.970,27
23.742,05
890,44
4.106,74
969,70
1.445,55
1.364,66
5.779,05
42,62
12.943,88
29.237,80
2.572,00
699,42

481,96
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INDEKS
TRŽNA
4.985,74
96,28
90,02
1.973,54
71,10
367,86
93,40
262,71
139,13
70,35
200,54
26,78
0,00
449,18
1.014,61
89,25
24,27
0,00
0,00
16,72

146,45
127,56
100,33
143,54
94,78
180,62
613,80
89,94
114,33
126,48
149,15
72,25
0,00
125,82
216,65
134,97
154,05
0,00
0,00
123,49

% na
cel.
stroške
10,11
0,20
0,18
4,01
0,14
0,75
0,19
0,53
0,28
0,14
0,41
0,05
0,00
0,91
2,06
0,18
0,05
0,00
0,00
0,03
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461001
461002
461090
461091
461092
461099
461100
461101
461103
461104
461105
461107
461108
461109
461110
461200
461201
461202
461203
461204
461212
461300
461301
461400
461401
461402
461403
461500
461501
461502
461503
461504
461599

STORITEV
Čistilne storitve
Storitve varovanja zgradb
Storitve - stroški za pouk
Stroški storitev za ŠVN
Stroški storitev varstva pri delu
Druge splošne storitve
Tekoče vzdrževanje objektov
Tekoče vzdrževanje opreme
Tekoče vzdrž.računalnikov
Vzdrževanje in popravila vozil
Investicijsko vzdrž. objektov
Najem strojne opreme
Najem račun.progr.opreme
Druge najemnine, licence
Nad.za upor.stavb.zemljišča
Zav.premije za objekte in opremo
Zavarov.premije za motorna vozila
Pristojbine za registracijo vozil
Stroški plačilnega prometa
Plačila bančnih storitev
Zavarovanje pravne zaščite
Zdravstvene storitve
Izdatki za izobraž. zaposlenih
Odvoz odpadkov
Telefon, telefaks, elektr. pošta
Poštnina in kurirske storitve
Stroški prevozov
Dnevnice
Nočnine
Prevozni stroški
Tuje dnevnice
Terenski dodatek
Drugi izdatki za službena potov.

52.009,74
973,79
5.161,93
4.078,00
1.024,80
489,46
4.233,40
2.763,18
743,20
3.497,56
1.961,76
6.317,09
625,52
3.049,35
829,31
405,04
91,65
81,60
1.015,52
450,33
2.245,41
3.109,38
4.051,66
1.253,16
1.638,73
160,88
882,33
539,00
33,60
183,10

95.188,13
116,55
1.036,61
6.380,29
10.148,62
1.103,73

40.999,32

6.166,31
7.018,26

284,25
5.145,83
2.690,53
620,21
27.798,01
1.961,76
7.785,03
920,21
1.930,86
3.301,27
829,31
312,02
99,68
57,90
1.076,10
722,02
1.011,69
4.291,66
4.364,02
753,86
4.515,48
300,00
110,00
434,03

277,42

51.161,59
112,64
1.001,84
2.790,00
1.066,71
274,72
4.973,25
2.322,88
599,41
26.865,72

1.895,97
7.542,75
889,35
1.866,10
3.190,55
801,50
301,56
96,34
55,96
1.040,01
697,80
977,76
3.613,38
728,58
4.364,04
289,94
106,31
419,47

149,18

144,18
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4.147,73
750,64

3.027,22
3,91
34,77
213,98
340,36
37,02
0,00
9,53
172,58
90,23
20,80
932,29
65,79
242,28
30,86
64,76
110,72
27,81
10,46
3,34
1,94
36,09
24,22
33,93
143,93
0,00
25,28
151,44
10,06
3,69
14,56
0,00
5,00
0,00

183,02
0,00
106,45
123,60
248,86
107,70
0,00
0,00
121,55
97,37
83,45
794,78
100,00
123,24
147,11
0,00
108,26
100,00
77,03
108,76
70,96
105,97
160,33
45,06
138,02
107,71
60,16
275,55
186,47
0,00
49,19
0,00
443,99
0,00

6,46
0,01
0,07
0,43
0,69
0,08
0,00
0,02
0,35
0,18
0,04
1,89
0,13
0,53
0,06
0,13
0,22
0,06
0,02
0,01
0,00
0,07
0,05
0,07
0,29
0,30
0,05
0,31
0,02
0,01
0,03
0,00
0,01
0,00
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461600
461601
461604
461605
461602
462000
462400
462401
462402
462403
462900
464000
464001
464202
464203
464209
464300
464400
464600
464900
464999
465100
465922
467001
467300
468900
469100

Avtorski honorarji
Delo po podjemni pogodbi
Prispevki od pog.dela
Posebni davek od pogodb
Delo preko študentskega servisa
AMORTIZACIJA
Amortizacija OS v upravljanju
Odpis drobnega inventarja
Odpis knjig - PK
Odpis knjig - učbeniški sklad
Odpis knjig - UK
Zmanjš. amort.v breme kapitala
STROŠKI DELA
Bruto plače v breme zavoda
Dod.za nev. In pos.obremenitve
Stroški prehrane med delom
Stroški prevoza na delo
Nadom.za upor.lastnih sred.
Stroški dodat.pokojnin.zavarov.
Regres za letni dopust
Prispevki delodajalca - na OD
Jubil.,odprav.,solid.pom.-do ured.
Jubil.,odprav.,solid.pom.-nad ured.
DRUGI STROŠKI
Takse in pristojbine
Članarine domačih neprof.organ.
FINANČNI ODHODKI
Obresti
Odhodki oslab.fin.naložb
DRUGI ODHODKI
Drugi odhodki
Prevr.odhodki zaradi oslab.terj.
SKUPAJ STROŠKI

120,00

7.297,30
78.227,63
3.339,78
1.927,22
1.950,30
80,00
-78.227,63
1.036.620,19
795.146,86
18.271,07
26.119,53
9.364,39
2.746,23
14.465,84
33.105,80
130.046,45
5.857,12
1.496,90
421,00

489,06
472,66
45,87
44,33
122,27
118,17
4.280,22
4.136,67
15.171,50
6.500,69
75.000,47
8.445,23
2.055,41
1.986,48
4.556,43
4.403,62
114,43
110,59
-75.000,47
1.209.618,30 1.057.938,10
857.554,21
830.325,61
99.985,41
27.230,25
26.056,28
15.947,56
15.346,12
2.367,86
2.367,86
15.544,21
14.737,65
37.473,47
35.814,47
151.263,03
131.037,81
2.252,30
2.252,30

534,72
1.050,00
18.406,63

271,84
609,00
1.818,59

0,00

13,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,91
95,87
252,87
106,65
233,63
143,04
95,87
116,69
107,85
547,23
104,25
170,30
86,22
107,45
113,19
116,31
38,45
0,00
94,06

0,00

13,29
0,00
0,00

94,06
0,00
0,00

1,00
1,00

378,38
378,38
0,00

0,00
0,03
0,00
0,01
0,29
1,03
5,11
0,57
0,14
0,31
0,01
-5,11
82,37
58,40
6,81
1,85
1,09
0,16
1,06
2,55
10,30
0,15
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23.289,63

122,64

100,00

8.161,99
72.485,10
8.161,99

-72.485,10
136.926,65
15.933,05
99.985,41
809,80
207,04

396,00

382,70

421,00
0,00

396,00
0,00

382,70
0,00
0,00

1,11
1,11

19,99
4,20
15,79

18,99
4,20
14,79

0,00

1.469.053,47 1.163.749,43

282.014,41

1.197.856,02

73

0,00
16,40
1,54
4,10
143,55
508,82
2.515,37
283,24
68,93
152,81
3,84
-2.515,37
14.753,55
11.295,55
364,17
394,40
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DAVEK OD DOH.PRAVNIH OSEB

5,00

7,24

7,24

PRESEŽEK PRIH. NAD ODHODKI
PO OBRAČUNU DDPO

1.839,73

1.749,06

957,40

74

732,82

58,84

POSLOVNO POROČILO 2020

OŠ BOŠTANJ

11. ZAKLJUČEK
Šola je v obračunskem obdobju 1. 1. - 31. 12. 2021 poslovala v skladu s predpisano
zakonodajo in upoštevala predpise na področju javnih financ.
Za nami je še eno zelo težko leto iz vseh vidikov, prav tako tudi iz finančnega. Veliko je
bilo novih predpisov, zakonov, katerim je bilo treba slediti.
Menimo, da s sredstvi ravnamo gospodarno in racionalno, v kar nas sili tudi dejstvo, da
je novih nalog in izzivov vedno več, kar terja seveda dodatna finančna sredstva.
Glede na vedno nove ali popravljene zakonske predpise, je potrebno veš čas slediti
spremembam. Kljub temu pa se trudim, da so dela opravljena ažurno, natančno,
strokovno in kvalitetno.

Računovodkinja:

Ravnateljica:

Viktorija Ceglar

Vesna Vidic Jeraj

LETNO POROČILO za leto 2021
OSNOVNE ŠOLE KRMELJ,
ki izvaja dva programa (devetletno osnovno šolo in program predšolske vzgoje)

RAVNATELJICA: Gusta Mirt, prof.
Poslovno poročilo pripravila: Gusta Mirt, ravnateljica
Za vrtec: Anja Mervar, dipl. vzg., pomočnica ravnateljice za vrtec
Računovodsko poročilo pripravila: Željka Kukec, računovodkinja

Krmelj, februar 2022
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1. POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE KRMELJ – splošni del
1.1 PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE KRMELJ
Predstavitev javnega zavoda
NAZIV:

Osnovna šola Krmelj

SKRAJŠANO IME:

OŠ Krmelj

SEDEŽ:

Krmelj 104, 8296 KRMELJ

Šifra dejavnosti:

85.200
85.100

Matična številka:

5087520000

Davčna številka:

20318936

Številka transakcijskega računa:

01310-6030679175

Telefon:

+386 7 8185 750

Faks:

+386 7 8185 758

E-pošta:

os.krmelj@guest.arnes.si

Internetni naslov:

http://www.oskrmelj.si/

USTANOVITELJ
Ustanovitelj Osnovne šole Krmelj je Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica. Zavod je bil ustanovljen 26. marca 1997, s
sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Krmelj ter objavljen v Uradnem
listu RS, št. 22/97.

OSNOVNA ŠOLA KOT SAMOSTOJNI JAVNI ZAVOD
Osnovna šola Krmelj je samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je z odlokom ustanovila Občina Sevnica dne
31. 5. 1968 in opravlja predšolsko in osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje. V sestavo zavoda sodi tudi vzgojno
varstvena enota, ki je organizirana za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje. Na Okrožnem
sodišču v Krškem je zavod vpisan v sodni register pod vložno številko 10028200. Pri Ministrstvu za šolstvo in šport je
Osnovna šola Krmelj vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja (št. odločbe: 608-010236/2000).
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Dejavnost zavoda:
Šola izvaja dejavnost predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za
učence in organizacijo kulturnih, športnih, družabnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je javna služba, katere
izvajanje je v javnem interesu.

RAZVOJ ŠOLSTVA IN ORGANIZIRANOST ZAVODA
Čeprav je bil Krmelj edini industrijski kraj v tej dolini, pred drugo svetovno vojno državne šole ni bilo. Pri nekdanji cinkarni
v Krmelju je sicer obstajala zasebna šola, ki jo je obiskovalo 54 otrok, vendar točnih podatkov o delu te šole ni.
Po drugi svetovni vojni so se pojavile zahteve po ustanovitvi osnovne šole v Krmelju, zato so za šolo začasno določili
prostor v poškodovani stavbi nekdanjega lastnika rudnika v Krmelju, t. i. Jakilovi graščini. Začasno so uredili prostore za
tri razrede, tako da se je pouk pričel 16. januarja 1946. V naslednjih dveh letih je takratnemu Ministrstvu za prosveto
uspelo urediti dve učilnici v poslopju nekdanje rudarske bolnišnice. Tako se je 16. septembra 1948 pričel pouk v
obnovljenih prostorih nekdanje bolnišnice, ki so jo s postopnim obnavljanjem in preurejanjem prostorov prilagajali
potrebam vzgojno-izobraževalnega dela, kjer pouk za učence predmetne stopnje poteka še danes.
Vrtec od 1. septembra 1967 deluje v okviru Osnovne šole Krmelj (do leta 1980 na lokaciji Krmelj 104 – stara rudarska
bolnišnica). Prostori vrtca so se nahajali do leta 2012 na dveh lokacijah: na naslovu Krmelj 25 (od leta 1980) in od
oktobra 2008 do 1. septembra 2012 tudi na naslovu Krmelj 104. Prostori vrtca so bili opremljeni v skladu z normativi in
standardi in so otrokom omogočali ustvarjalnost pri dnevni zaposlitvi, igri in učenju ter sprostitvi pri počitku.
1. septembra 1968 Krmelj dobi popolno, samostojno osnovno šolo. Težnja, da bi razvoj šole potekal skladno z
gospodarskim razvojem, je zahtevala tudi hitrejši razvoj vzgojno-izobraževalnega dela. Tako je bila 17. novembra 1980
otvoritev novega šolskega poslopja s štirimi učilnicami za razredno stopnjo, dvema igralnicama za predšolsko varstvo,
kuhinjo in večnamenskim prostorom, ki je služil kot telovadnica, kjer pouk poteka še danes. Leta 1985 pa je bila pri
novi šoli zgrajena tudi telovadnica.
Danes pouk poteka na dveh lokacijah. V »novi šoli« za razredno stopnjo, v »stari šoli«, stara rudarska bolnišnica (leta
1927), ki je od nove šole in telovadnice oddaljena 1 km, pa za predmetno stopnjo. S stalnim urejanjem prostorov ter
posodabljanjem opreme in metodično-didaktičnih pripomočkov skušamo zagotoviti kvalitetno izobraževanje učencev.
S 1. septembrom 1999 je Osnovna šola Krmelj pričela s poskusnim uvajanjem programa devetletne osnovne šole (prva
v državi), 1. septembra 2004 pa se je pričel v Osnovni šoli Krmelj pouk s celotnim programom devetletne osnovne šole.
V letu praznovanja (2007) 40 letnice vrtca je bil odprt tretji oddelek, v šolskem letu 2008/2009 se je odprl četrti, v letu
2009/10 peti oddelek, v šolskem letu 2010/2011 pa smo se razveselili še odprtja šestega oddelka. V šolskem letu
2012/13 smo se poleg selitve v nov vrtec, veselili še odprtja sedme skupine.
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S 1. 9. 2012 smo pridobili popolnoma nove prostore (novogradnja) šest oddelčnega vrtca z večjim skupnim
prostorom ter prostori za strokovne delavce in prostorom za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Še vedno pa deluje
sedmi oddelek v starih prostorih vrtca.
Poleg obveznega programa poteka na šoli vrsta različnih dejavnosti, v katere se lahko učenci vključijo po svojih interesih
in sposobnostih. Pri delu jih vodijo izkušeni in strokovno usposobljeni učitelji ter mentorji, ki s stalnim izobraževanjem
dvigajo in ohranjajo strokovnost na svojem delovnem področju.
S 1. 9. 2015 je zgradba šole in telovadnice na naslovu Krmelj 25 energetsko sanirana, s tem pa zmanjšanje negativnih
vplivov na okolje in zmanjšanje porabe energije za ogrevanje. V praksi bo to doseženo z novo toplotno-izolacijsko
fasado, izolacijo strehe, z novimi pa bodo zamenjana vsa obstoječa okna in vrata. Zamenjana je tudi streha na
telovadnici in na zgradbi nove šole.
S 13. 10. 2015 je postavljena in urejena tudi nova kotlovnica z ogrevanjem na lesne pelete v obliki kontejnerske
izvedbe, ločene od objekta. S tem se bodo stroški ogrevanja še dodatno zmanjšali. Kotlovnica sicer ni del projekta
energetske sanacije, je pa s projektom usklajena. Šola, zgrajena leta 1978, bo imela z vsemi naštetimi ureditvami
bistveno bolj kakovostne pogoje za vzgojo in izobraževanje ter šport in rekreacijo.
Do 1.9. 2017 je bil z investicijskimi sredstvi zamenjan celoten parket v telovadnici pri šoli.
28. 10. 2019 smo v Novem mestu prevzeli nov kombi, namenjen prevozu šolskih otrok.
V letu 2020 so bili v celoti sanirani sanitarni prostori z obema garderobama v telovadnici.
V letu 2020 je občina naročila idejno zasnovo umestitve nove šole v Krmelju v prostor z vsemi projektnimi
pogoji za nadaljnje pridobivanje gradbenega dovoljenja (v višini 80.000€).
V letu 2021 je bil izbran izvajalec za izdelavo DGD in PZI dokumentacije za novo šolo Krmelj. Izbrani izvajalec je
podjetje Savaprojekt Krško d.d.. Pogodba je bila podpisana septembra 2021, rok za izdelavo dokumentacije z vsemi
mnenji pa je 6 mesecev od podpisa pogodbe. Pogodbena vrednost znaša 109.177,80 EUR z DDV, del pogodbenih
obveznosti bo plačan v letu 2021, del pa v letu 2022.
ŠPORTNI PARK KRMELJ Občina bo nadaljevala z umeščanjem športnih objektov na področju Športnega parka v
Krmelju, v sodelovanju s šolo, KS ter uporabniki površin. V letu 2021 je Občina uredila novo tenis igrišče iz umetne
trave, ki bo javno in brezplačno za uporabnike, prestavljeno pa je bilo tudi odbojkarsko igrišče. V nadaljevanju bo
urejeno balinišče in umeščena atletska steza. V letu 2022 se bo pripravila projektna dokumentacija za izvedbo faznih
ureditev, k čemer bo občina sledila v naslednjih letih.
ŠOLA S PRIZNANJI ZA SVOJE DELO


Zavod RS za šolstvo in šport, leta 2004, Priznanje Blaža Kumerdeja za zgledno partnerstvo pri razvoju in
uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno delo ter za dosežke pri izobraževanju in predstavitvah izkušenj
programa devetletne osnovne,
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Ministrstvo za šolstvo in šport, leta 1998, za odlične dosežke na področju plavalnega opismenjevanja,



Občina Sevnica leta 1999, podeli šoli grb Občine Sevnica



Krajevna skupnost Krmelj, leta 2006, Priznanje krajevne skupnosti za prizadevno delo in dosežke na vseh
področjih, ki se dotikajo gospodarstva in družbenih dejavnosti,



Zveza združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije, leta 2000, Srebrno plaketo, za aktivno udeležbo na
prireditvah posvečenih zgodovinskim dogodkom,



Javni sklad RS za kulturno dejavnost, leta 2007, 2010 podelitev naslova Slovenska kulturna šola leta,



Zveza prijateljev mladine Slovenije, leta 2001, za vsakoletno sodelovanje v projektu Evropa v šoli,



Prostovoljno gasilsko društvo Krmelj, leta 2009, ob 80 letnici delovanja društva podeli spominski grb
osnovni šoli z zahvalo za pomoč pri delovanju društva.

PREDNOSTI IN PROBLEMATIKA DELOVANJA ŠOLE
PREDNOSTI:


vizija in poslanstvo ter strokovnost vseh zaposlenih obeh VIZ programov, tako vrtca kot šole,



šola in vrtec v (podeželskem) okolju, ki omogoča spodbujanje okoljske vzgoje in realizacijo številnih dejavnosti v
neposrednem okolju,



vrtec v sklopu šole, ki omogoča sodelovanje in kadrovsko prepletenost, koriščenje skupnih prostorov,
poznavanje otrok in skrb za njihovo osebnostno rast, zmanjševanje materialnih stroškov,



vključevanje šole v strokovne organe šole in izven zavoda (razvojni in inovacijski projekti) in s tem možnosti
razvijanje inovativnosti pri neposrednem delu z učenci in otroki vrtca,



procesno in razvojno delovanje šole ter vrtca,



sodelovanje z ustanoviteljico, Občino Sevnica, ki zagotavlja materialne pogoje, prevoz učencev v šolo,
sodelovanje v projektih, toplo malico 2-3x na teden, in omogoča izvajanje obogatitvenih dejavnosti, vključevanje
v Las projekte, vodi javni razpis javnega naročanja prehrane,



sodelovanju z lokalno skupnostjo, krajevno skupnostjo in številnimi društvi, ki nam pomagajo pri uresničevanju
obveznih in razširjenih vsebin (KS, DPM Krmelj, PGD Krmelj.)

V uvodu izpostavljamo problematiko,


šola na dveh med seboj 1km oddaljenih lokacijah,



oddaljenost telovadnice in ostalih športnih objektov od šolske zgradbe,



učenci 5. razreda in učencev predmetne stopnje vsakodnevno izpostavljeni nevarnostim ob državni cesti,



stara infrastruktura (električna in komunalna napeljava) v zgradbi nove in stare šole,



prostorska stiska v kuhinji (ni prostora za shranjevanje suhih živil, premalo delovnih površin za pripravo hrane,
ni prostora za ekonomsko vodenje dela) in stara napeljava,



problematika odvodnjavanja v okolici nove šole ter telovadnice,
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problematika poda (parketa) v prostorih (učilnicah, večnamenski prostor nove šole, v obeh igralnicah vrtca),



potreba po preureditvi sanitarnih prostorih za učencev v prvem nadstropju stare šole in v zgradbi nove šole,



potreba po energetski sanaciji (okna, vrata, ovoj šole) stare šole,



knjižnica na večih lokacijah in sistemska ureditev knjižničnega sistema cobiss (2018),



pomanjkanje prostorov za svetovalno delo in za delo z učenci s posebnimi potrebami,



zamenjava asfaltnih površin pri vhodu v staro šolo,



vidne razpoke v stropu in stenah v učilnicah v stari šoli – gospodinjska učilnica, knjižnica, računalniška učilnica,
morebitna posledica premikanja tal, plazovitost, potresnih sunkov.



komunalna ureditev odtokov v stari šoli, tudi v okolici zaradi plazovitosti terena.

PROGRAM – PREDŠOLSKA VZGOJA

Predšolska vzgoja v vrtcih ima nalogo pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, pri izboljšanju kvalitete življenja
družin in otrok ter ustvarjanju pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Vrtec pri Osnovni šoli Krmelj si predstavljamo kot del fleksibilnega, hitro odzivnega izobraževalnega sistema, ki se
nenehno razvija. Vrtec je prostor, kjer se srečujejo temeljne potrebe vsakega otroka: svoboda, ustvarjalnost, neomejena
radovednost, inovativnost, želja po sprejemanju. Menimo, da mora biti vrtec varen in prijazen prostor za vse otroke in
zaposlene, zato je potrebno gojiti kulturo dialoga, strpnosti in sodelovanja.
Vodilo za delo z otroki so nam načela , zapisana v nacionalnem dokumentu, Kurikulumu za vrtce:


načelo demokratičnosti in pluralizma,



načelo odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu,



načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma,



načelo omogočanja izbire in drugačnosti,



načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti,



načelo uravnoteženosti,



načelo strokovne utemeljenosti kurikuluma in pogojev za izvajanje le-tega,



načelo horizontalne in vertikalne povezanosti,



načelo sodelovanja s starši in okoljem,



načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja,



načelo kritičnega vrednotenja,



načelo razvojno – procesnega pristopa,



načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.
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Poleg delovanja po načelih v dokumentu, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vseh javnih vrtcih, se v našem vrtcu
trudimo delovati v skladu s predpisanimi cilji:


ustvarjamo spodbudno okolje, polno podpore, občutkov varnosti in zaupanja,



omogočamo otroku, da v dejavnostih uveljavlja svoje pridobljene izkušnje in s tem pridobiva nove, ki
spodbujajo njegov razvoj,



so prostori opremljeni z igračami in pripomočki za učenje in so otrokom dosegljivi,



iščemo nove predloge in zamisli, kako narediti dan v vrtcu vesel, zabaven, ne čisto vsakdanji,



se trudimo oblikovati pestrejši program, z veliko bivanja zunaj,



so prehodi iz dejavnosti postopni, brez naglice in hitenja s pospravljanjem,



otroku nudimo veliko časa za pogovor, igro vlog,



otroka v vrtec uvajamo postopno,



starši sodelujejo pri načrtovanju dela in življenja vrtca,



starši aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu,



pri otroku razvijamo skrb za osebno higieno in zdrav način življenja,



skrbimo za zdravo prehrano otrok.

Programe za predšolske otroke, ki jih izvajajo javni vrtci, sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje. Programi vrtcev nudijo, glede na trajanje, dnevne (od 6 do 9 ur), poldnevne (od 4 do 6 ur) in krajše (od
240 do 720 ur letno) programe.
Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih:
- prvo obdobje, v katerega so vključeni otroci v starosti od enega do treh let,
- drugo obdobje, vanj so vključeni otroci od treh let do vstopa v šolo
In v kombiniranem oddelku.
V vrtcu pri Osnovni šoli Krmelj izvajamo samo dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur v dopoldanskem času.
Vrtce obiskujejo otroci od 1. do 6. leta starosti. Institucionalna predšolska vzgoja ni obvezna. Financira se iz deleža
staršev, deleža ustanovitelja vrtca in državnega proračuna.

USTANOVITEV Vrtec pri Osnovni šoli Krmelj je javni vzgojno-varstveni zavod, ki ga je ustanovila Občina
Sevnica. Ustanovitelj Osnovne šole Krmelj je Občina Sevnica, Glavni trg 19 a. Zavod je bil ustanovljen 26. marca 1997,
s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Krmelj ter objavljen v
Uradnem listu RS, št. 22/97.
Vrtec posluje pod skrajšanim imenom Vrtec pri osnovni šoli in ima sedež v Krmelju, Krmelj 104, 8296 Krmelj.
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Zavod je v skladu z zakonom o zavodih vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem z dne 4. 2. 1998, Srg
199700304. Zadnja sprememba vpisa pri subjektu je bila 9. 9. 2009, in sicer sprememba zastopnika subjekta ravnateljice.
Skladno z določilom 34. č ZOFVI je zavod za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa za predšolske otroke
Kurikulum za vrtce vpisan v razvid izvajalcev veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in
šport, pod številko 6033-244/2007 dne 24. 1. 2008. Dejavnost zavoda vodena pod šifro 85.100.
Vrtec vodim ravnateljica, ki sem pedagoški in poslovodni organ zavoda. Opravljam naloge, ki jih odreja 49. člen ZOFVI –
UPB4 Ur. l. RS, št. 16/07.
V oddelkih vrtca delajo strokovne delavke. To so vzgojiteljice, njihove pomočnice in svetovalna delavka vrtca.
Povezujejo se v vzgojiteljski zbor in v strokovne aktive. Z letošnjim letom je začel delovati aktiv prvega starostnega
obdobja in aktiv drugega starostnega obdobja. V šolskem letu 2012/2013 so strokovne delavke izvedle devet srečanj, ki
so bila časovno vezana na aktualne dogodke (prireditve, srečanja s starši.…)
Druga dela v vrtcu opravljajo računovodsko administrativni delavci (računovodja, poslovni sekretar) in tehnična služba
(kuharji, pom. kuharjev, perice, čistilke, hišnik).
Otrokom, vključenim v javni vrtec, zagotavljamo možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.
Vrtec izvaja dnevni program vzgoje in varstva, ki se odvija dopoldan in popoldan in obsega vzgojo, varstvo in prehrano
otrok od 11. mesecev do vstopa otroka v osnovno šolo. Svoje strokovno delo opravlja v skladu z načeli in vodili Kurikula
za vrtce.
Vrtec izvaja tudi program z dodatno strokovno pomočjo za integrirane otroke s posebnimi potrebami v redne oddelke
vrtca. Pri vzgojnem procesu v vrtcu sodelujemo z mobilno specialno pedagoško službo iz Osnovne šole Ana Gale
Sevnica, s Svetovalnim centrom za starše, otroke in mladostnike Ljubljana, Zavodom za šolstvo, Komisijo za
usmerjanje, Zdravstvenim domom Sevnica. V pedagoško obravnavo so bili vključeni trije otroci zaradi slabih socialnih
razmer, trije zaradi zaostanka v govornem razvoju, trije zaradi razvojnih posebnosti, en otrok zaradi težav na socialno –
čustvenem področju in dva otroka zaradi odstopanj na vedenjskem področju. Enemu otroku je bila nudena strokovna
pomoč zaradi spodbujanja govornega razvoja. Trije otroci so imeli odločbo za specialno pedagoško obravnavo.
V vrtcu pri Osnovni šoli Krmelj izvajamo dnevne programe v sedmih oddelkih, tri v oddelkih prvega in štiri v oddelkih
drugega starostnega obdobja. Otroci so v oddelke razporejeni v skladu s 34. členom pravilnika o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
V šolskem letu 2019/2020 izvajamo predšolski program v osmih oddelkih, 133 otrok.
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1.2 POROČILO RAVNATELJICE OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 2020/21
Šola izvaja dejavnost v skladu s cilji zapisanimi v 2. členu Zakona o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) /ZOsnUPB3/ (Ur.l. RS, št. 81/2006, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 -ZUJF). Cilji predšolske vzgoje pa v Zakonu o
vrtcih /ZVrt – UPB2/ (Ur.l. RS, št. 100/2005, 25/2008, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012 -ZUJF).
Šola izvaja dejavnost
- osnovnega izobraževanja splošnega tipa,
- pripravo šolske prehrane za učence, zaposlene,
- in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev.
Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojnoizobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Kratkoročni cilji, naloge in aktivnosti so zapisane v Letnem delovnem načrtu šole, ki ga je v mesecu septembru
obravnaval učiteljski ter vzgojiteljski zbor, svet staršev in sprejel Svet šole.
Uvod – povzetek
Poročilo ravnateljice ob zaključku šolskega leta 2020/21
Za nami je še eno šolsko leto in to prav posebno leto. Tudi to šolsko leto je v večji meri krojila Covid situacija in vsi
ukrepi povezano z njo: nošenje mask, upoštevanje razdalj in higienski ukrepi ter šolanje na daljavo od doma. Šolske
klopi zapuščamo, tako učitelji kot učenci, predvsem z novimi izkušnjami, ki smo si jih pridobili, priučili zaradi COVID-19.
Organizacija dela
1. Pri poročilu je potrebno upoštevati posebne okoliščine. Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in
preprečevanja prenosa okužbe se je od 19. 10. 2020 do 23.10. 2020 za učence od 6. do 9. razreda začel
izvajati pouk na daljavo. Učenci od 1. do 5. razreda so imeli v tem času pouk v šoli.
2. Ker so se epidemiološke razmere v času počitnic poslabšale, je pristojno ministrstvo šole obvestilo, da je zaradi
poslabšanja epidemioloških razmer v državi Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno
veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s
katerim je določila, da se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s
SARSCoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020.
3. Z uredbo pristojnega ministrstva se je od 8. 11. 2020 pričel za vse učence od 1. do 9. razreda izvajati pouk na
daljavo.
4. Vsem staršem smo posredovali Protokol ravnanja izobraževanja na daljavo. Prosili smo jih, da ga posredujejo
in pregledajo skupaj z otrokom.
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5. Pouk na daljavo je potekal po poenotenem, dogovorjenem kanalu, preko Arnesovih moodlovih spletnih
učilnicah. Učenci drugega in tretjega triletja so bili že v šoli seznanjeni z načinom dela, starše prvega triletja pa
smo seznanili na daljavo.
6. Vlada RS je v četrtek, 4. 2. 2021, sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki so bile objavljene v
Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe in dopolnitve odloka so se začele uporabljati 6. februarja 2021,
odlok pa je veljal do 12. februarja 2021. S spremenjenim odlokom se je od torka, 9. 2. 2021 v vseh osnovnih
šolah v R Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo za učenke/učence od 1. do vključno 3. razreda izvajalo v
prostorih šole. Za vse ostale razrede pa še na daljavo.
7. Vsi učenci so se vrnili v šolo 22. 2. 2021.
8. V skladu z načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, so se s 3. 5. 2021 odprla vrata vseh
izobraževalnih ustanov.
9. Sprejmejo se ukrepi, prilagodi se organizacija, razporedijo se dela in naloge nekaterih strokovnih delavcev,
zato, da se lahko organizira delo znotraj mehurčkov.
10. Prilagojen urnik: aktiv RS in PS sta se odločila, tudi v skladu s Protokolom, da zaradi lažje organizacije in
učinkov, ki bi lahko vplivali na učenje in poučevanje, da se pri pouku na daljavo prilagodi urnik dela. Izvaja se
fleksibilni predmetnik, ure so kolikor je možno izvajajo tudi v blok urah. Kar pomeni, da se prva ura izvede
neposredno v živo preko zooma, druga ura pa je namenjena samostojnemu delu učencev, individualnemu delu,
nudenju dodatne strokovne pomoči.
11. Realizacija ur pouka je tudi zaradi epidemioloških razmer nekoliko drugačna. MIZŠ nas je z okrožnico z dne 9.
6. obvestilo, da ker je bil v šolskem letu 2020-21 prekinjen pouk za 5 dni, kar predstavlja 2,6% ur realizacije
programa, ki ga predvideva Predmetnik za OŠ, se zato predvideva minimalno 95% ur realizacije učnega načrta.
Zato se šolam dovoli znotraj 2, 6% izpadlih ur znotraj dovoljenega odstopanja ur.
12. Eno ocenjevalno obdobje
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je podpisala sklep, ki je namesto trenutnih dveh
določila eno ocenjevalno obdobje, ki se je raztegnilo skozi celotno šolsko leto. V praksi je to pomenilo tudi manj
ocen. Po sklepu ministrice ocenjevalno obdobje v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah v šolskem letu trajalo od
1. septembra 2020 do 24. junija 2021, za učence 9. razredov v osnovni šoli pa do 15. junija 2021.
V tem času se je v osnovnih šolah ocenjevanje znanja izvajalo v razredu, v času izobraževanja na daljavo pa
lahko tudi individualno. "Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se
znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Če se predmet, za katerega sta s predmetnikom določeni manj
kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za
katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, pa se znanje ocenjuje najmanj trikrat v šolskem
letu," določa sklep.
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13. Pouk na daljavo Naše sodelovanje, povezanost in neposreden pouk je potekal preko elektronske pošte, preko
socialnih omrežij kot so Messenger, Hangouts, WhatsaApp, Viber, in preko nepogrešljive videokonferenčne
platforme kot sta ZOOM in TEAMs Microsoft, preko katerih smo se tudi videli, ne samo slišali v živo, ob istem
času in z vsemi naenkrat. Učiteljeve razlage so postale bolj konkreten in jasne. Pomemben podatek je, da so se
vsi učenci vključili in odzvali na pouk na daljavo. Pohvaliti je potrebno izredno pripravljenost in skrb vseh
strokovnih delavcev, da so na hiter, učinkovit način pristopili k delu, in da so se bili pripravljeni na hitro tudi
izuriti za uporabo sodobne tehnike. Večina zaposlenih je za delo na daljavo uporabljajo svojo strojno in
programsko opremo ter osebne telefone. Vsem učencem, ki so imeli težave na področju opreme, smo tudi
pomagali. V uporabo smo oddali 14 računalnikov in tri modeme.
Število učencev
V šolskem letu 2020/21 je bilo v šolo vpisanih 116 učencev. Dva učenca sta se zaradi preselitve izpisala, kar pomeni, da
je šolsko leto zaključilo 114 učencev, 61 deklic in 53 dečkov. V šolskem letu je bilo vpisanih v prvi razred 10 učencev,
deveti razred je zaključilo 10 učencev. Na začetku šolskega leta so bili vpisani 3 učenci s statusom tujec, dva sta se
izpisala med letom. V šolo so vpisani tudi učenci iz drugih šolskih okolišev: Šentjanž, Šentrupert in Mokronog.
Organizacija pouka
Pouk je bil organiziran v osmih oddelkih, ker smo zaradi manjšega števila učencev. Izvajali smo kombinacijo z učenci
prvega in drugega razreda, kar je pomenilo, da je v skladu z normativi pri pouku sodelovala še druga strokovna delavka.
Realizacija pouka
Realizacija pouka je v okvirjih načrtovanega, je znotraj 100% realizacije, na nivoju šole 99,1%. najvišja je v 9. razredu
(101,4), najnižja v prvem razredu 97,6%.
Realizacija programa
Zelo smo se trudili, da smo reševali temeljne naloge obveznega in razširjenega programa. Kolikor se je le dalo, smo
delovali tudi na številnih drugih področjih dodatnega in obogatitvenega programa, seveda pa smo bili okrnjeni zaradi
COVID situacije. Kljub uspešnosti menimo, da se bodo odstopanja pokazala, ker znanje pridobljeno na daljavo prav
gotovo ni bilo tako utrjeno, kot če bi imeli pouk v razredu.
V celoti, torej znotraj predpisanega, smo realizirali obvezni program, izvajali tudi jutranje varstvo, podaljšano bivanje,
interesne dejavnosti, izbirne predmete tako obvezne kot neobvezne. Ob finančni pomoči Občine Sevnica so naši učenci
sodelovali na različnih tekmovanjih tako iz področja znanj kot iz športa, saj ta tekmovanja tako iz znanja kot iz športa že
dolgo niso več brezplačna. Številčno so bili realizirani tudi vse dneve dejavnosti, vendar smo vsebine prilagodili tudi
glede način šolanja.
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Spremembe niso vplivale samo na posameznika, ampak tudi na šolo kot celoto, saj je bilo potrebno spreminjati,
prilagajati celotno organizacijo, vsebinske in didaktične prilagoditve, v nekaterih primerih tudi kadrovske premestitve.
Kljub velikemu vložku našega skupnega dela, so se sčasoma pokazale tudi šibkosti sistema, sprememb, prilagoditve.
Ugotavljamo, da je zaradi drugačnega načina dela bil zaznan:
•

padec motivacije, bolj natančno bi lahko opisali kot učna nihanja, kar se je odražalo pri delu, domačih nalogah,
ocenah, kratkotrajnih aktivnostih, kar je od učiteljev zahtevalo ponovno iskanje novih motivacijskih modelov
učenja in poučevanja.

•

pomanjkljivosti v znanju- kar je od učiteljev zahtevalo ponovno razlago, iskanje različnih poti, kako utrditi,
ponoviti, ponovno naučiti določene vsebine,

•

izkazane so bile čustvene socialne stiske, ki smo jih reševali z individualnimi pogovori, dodatnimi razrednimi
urami, pogovori s starši ali drugimi strokovnimi službami.

Šola je izvajala je obvezni program (obvezni predmeti po predmetniku, izbirni predmeti in ure oddelčne skupnosti) in
razširjeni program (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti)
osnovnošolskega programa v skladu s 14. členom ZoŠ.
V 7., 8. in 9. razred smo izvajali neobvezni izbirni predmet nemščina, ravno tako tudi v 4., 5. in 6. razredu. Neobvezni
izbirni predmet – tuji jezik iz angleščine - smo izvajali tudi v 1. razredu, dve uri na teden.
Učenci so v anketi izbrali naslednje izbirne predmete, ki smo jih izvajali v 9 skupinah: šport za sprostitev, izbrani šport,
raziskovanje domačega kraja, obdelava gradiv, sodobna priprava rane, načini prehranjevanja, astronomija, likovno
snovanje, nemščina.
Pouk matematike, slovenščine in angleščine smo izvedli v tretjem triletju znotraj posameznih oddelkov.
V sklopu razširjenega programa smo izvajali tudi dopolnilni in dodatni pouk. Dopolnilni pouk na RS 2,5 uri na teden,
na PS 2 uri na teden. Dodatni pouk na RS 2,5 uri na teden, na PS 2 uri na teden.
Individualna in skupinska pomoč je namenjena nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami. Izvajajo jo učitelji
na razredni in predmetni stopnji. Izvedli smo 2 ure na teden dodatne pomoči za učence s težavami in 2 uri na teden za
nadarjene učence, kar je v skladu s potrjeno sistemizacijo.

Nadarjenim učencem mora šola prilagajati metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dodatni pouk in druge
oblike individualne in skupinske pomoči. Nadarjeni in talentirani učenci poleg običajnih učnih programov potrebujejo tudi
njim prilagojen pouk in dejavnosti, da bi lahko razvijali svoje sposobnosti.
Vsi nadarjeni učenci so bili aktivni v številnih projektih, natečajih, tudi v izven šolskih delavnicah (likovne delavnice) in
prireditvah na šoli in izven kraja ter v dodatnem pouku, kjer so se pripravljali na tekmovanja in dosegli imenitne rezultate.
Vključili smo jih v Ustvarjalnik (razvijanje podjetniških idej), ki ga je v celoti financirala občina.
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Za razvijanje različnih interesov učencev smo realizirali sistemizirane ure (tri) interesnih dejavnosti in so se izvajale s
področja umetnosti, tehnike in tehnologije. V sklopu teh ur so učenci izdelovali tehnične izdelke, umetniški darilni
program, izpeljali program prve pomoči. Na šoli sta zelo uspešno delovala tudi dva pevska zbora, otroški pevski zbor in
mladinski pevski zbor ter vokalna skupina z glasbenim ansamblom.
Učencem omogočamo, da se ob pouku vključujejo v zelo različne interesne dejavnosti in s tem odkrivajo svoje interese
in razvijajo svoja močna področja. Seznam ponujenih dejavnosti je zelo širok, od tistih s kulturnega, družboslovnega,
naravoslovnega do športnega področja.
Učencem smo nudili možnost učenja dveh tujih jezikov, s prvim pričenjamo že v vrtcu, v starejši starostni skupini in z
učenjem nadaljujemo še v 1.razredu kot NIP. Z drugim tujim jezikom začnemo v 2.razredu, tudi kot NIP. Kritično
opažamo, da interes na šoli po učenju dveh tujih jezik upada. Tudi podpora s strani staršev po našem mnenju ni dovolj
opolnomočena.
Šola je zaradi epidemije in ukrepov z učenci 3. in 4.razreda izvedla plavalni tečaj.
Šola je z učenci 5. in 6.razreda izvedla poletno šole v naravi.
Ostale neizvedene dejavnosti zaradi epidemije:
Šola je organizirala in izvedla različne tečaje: kolesarski izpit v 5. razredu, preverjanje plavanja v 6. razredu, plesni tečaj
v 8. in 9. razredu in tečaj prve pomoči v 9. razredu.
Dnevi dejavnosti so bili glede na število izpeljani v celoti, so pa učitelji vsebine prilagodile zaradi epidemioloških razmer
ali zaradi drugačne organizacije pouka.
Poučne ekskurzije v večini niso bile izvedene, razen z učenci drugega triletja (Sečovlje, Cerkno, Arboretum Volčji
Potok).
Sodelovanje na natečajih je bilo ravno tako okrnjeno, čeprav so tudi na daljavo učenci kar veliko likovno ustvarjali.
Izvedli smo dve uspešni razstavi na področji likovne in fotografske umetnosti. Ena razstava je bila postavljena na daljavo
za novo leto v sodelovanju z glasbeno umetnostjo in pevskim zborom, druga pa ob zaključku šolskega leta. Člani
fotografskega krožka so uredili razstavo v prostorih stare šole. Vsi učenci šole pa so v letu sodelovali v projektu Paleta
brez meja in Evropa v šoli.
Učna uspešnost
V šolo je bilo vpisanih 116 učencev, 2 učenca 5.razreda sta se izpisala med šolskim letom, uspešno pa je razred
končalo 113 učencev (99,1%). En učenec ponavlja razred, popravnih izpitov v tem šolskem letu nismo zabeležili.
Učni dosežki
21 učencev je doseglo na področju učenja in znanja povprečno oceno 4,8, kar predstavlja 18,4 % vseh učencev na šoli.
V primerjavi z lanskim letom je takšnih učencev za 0,4% več kot v preteklem letu. Povprečna ocena zaključenih ocen na
nivoju šole je 4,2. Najboljši je učni uspeh v 4.razredu. V 8.razredu je učni uspeh enak kot v preteklem šolskem letu,
poslabšal pa se je učni uspeh v 5., 6., 7. in 9.razredu glede na preteklo leto.
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Najboljšo povprečno oceno beležimo predvsem pri vzgojnih predmetih in izbirnih predmetih, najslabše povprečne ocene
beležimo pri družbi, matematiki in biologi v osmem in devetem razredu.
Dosežki na področju tekmovanj iz znanja
Učenci od 1. do 5. razreda so v šolskem letu 2020/21 tekmovali iz logike, slovenščine, Cankarjevo tekmovanje, vesele
šole, matematično Vegovo tekmovanje, Računanje je igra.
Skupaj so dosegli 23 bronastih priznanj, 2 zlati priznanji iz računanje je igra, 28 priznanj za sodelovanje pri tekmovanju
Mehurčki.
Učenci predmetne stopnje so tekmovali na šolskih tekmovanjih različnih predmetov. Zaradi epidemije so se nekatera
izvajala na daljavo, nekatera pa v šoli. Prav tako so letos spremenili potek tekmovanj, saj so na nekaterih področjih (tja,)
izpustili regijsko raven in je bil le prehod iz šolskega na državno tekmovanja.
Beležimo 2 zlati priznanji (Lea Plazar, Tadej Llapushi), 2 srebrni priznanji in 48 bronastih priznanj.

Vzgojno delovanje in analiza vzgojnega načrta
Vzgojno delovanje na šoli poteka skozi vsak korak neposrednega in posrednega pedagoškega dela. Precejšnje število
oddelčnih ur namenjamo prav vzgojnim in zdravstvenim vsebinam.
V namen realizacije vzgojnega načrta je bila v tem šolskem letu opravljena analiza vzgojnih ukrepov. V tem šolskem letu
je bilo izrečenih 16 neopravičenih izostankov in sicer vsi v času dela na daljavo. V primerjavi z lanskim letom je število
večje za 13 ur. Število izostankov je bilo višje le še leta 2017 in 2016. Večina izostankov (12) je bilo izrečenih štirim
učencem 9. razreda ter 4 izostanki učencu 8. razreda. V ostalih razredih neopravičenih izostankov ni bilo.
Tekom leta so bili najpogosteje izrečeni vzgojni ukrepi, v namen vzgojnega delovanja: ustno opozorilo učitelja, razgovor
z razrednikom pred ali po pouku (enako kot lansko šolsko leto) ter presedanje.
Največ različnih vzgojnih ukrepov so se posluževali v 9. razredu. Le 2 x je bilo potrebno odvzeti telefonski aparat.
Pisnega opomina na podlagi Pravilnika o vzgojnih opominih v osnovni šoli v tem šolskem letu na razredni in predmetni
stopnji znova ni bilo izrečenega.
Kulturno delovanje
je na šoli zelo prepoznavno. Poudariti je potrebno, da sta kulturna vzgoja in vzgoja ter izobraževanje zelo povezani, saj
se kakovost vzgoje in izobraževanje izkazuje tudi skozi kulturno dejavnost šole. Zato šola namenja še posebno skrb
dejavnostim s kulturnega področja, kamor sodijo aktivnosti s področja plesa, folklore, literarnega ustvarjanja, področja
uprizoritvenih umetnosti (gledališča, lutkarstva, sodobni ples), likovne umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, fotografija,
arhitektura, oblikovanje … pevskega zbora, filma. Učencem s tem omogočamo temelje za ustvarjalni in kreativni razvoj
ter odnos do kulture in prispevamo k celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika, sooblikuje njegovo estetsko
občutljivost, kulturno zavest in izražanje ter vzpodbuja vseživljenjsko učenje. Razvijanje teh veščin in zmožnosti
omogoča posameznikovo osebnostno rast, spodbuja različne načine mišljenja in ravnanja ter predstavlja osnovo za
družbo, ki temelji na znanju, ustvarjalnosti in strpnosti. Kulturno-umetnostna vzgoja prispeva k razvoju posameznikovega
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dejavnega odnosa do umetnosti oz. kulture, spodbuja njegovo domišljijo, ustvarjalnost, iniciativnost, inovativnost,
tolerantnost … V letošnjem letu se srečanja skupin (pevskih, lutkovnih, gledaliških, plesnih skupin) niso udeležili (Covid).

Bralna značka
V tem šolskem letu je bilo izposojenih 1060 knjig, kar pomeni 9,3 knjige na učenca, kar je več kot slovensko povprečje.
Knjižnica je delovala tudi v času pouka na daljavo. Izposoja je bila možna na vsakih 14 dni za učence razredne stopnje
in na vsakih 14 dni za učence predmetne stopnje. Največ knjig so si sposodili učenci 2. razreda. Izposoja je nekoliko
manjša kot preteklo leto, delno zaradi pouka na daljavo, delno pa zato, ker je v letošnjem šolskem letu začel delovati
bibliobus, s katerega so si učenci redno sposojali knjižno gradivo.
Bralno značko je osvojilo 75 % učencev, kar je nekoliko manj kot lansko šolsko leto. Ponovno se je povečalo število
učencev 1. in 2. triletja, ki niso uspeli opraviti bralne značke. V 9. razredu je 6 učencev zlatih bralcev, za kar so prejeli
knjižno nagrado. Zaradi epidemije niso bili nagrajeni z obiskom prireditve v Ljubljani, prav tako iz istega razloga nismo
nagradili uspešnih bralcev z ogledom filma.

Zavedamo se pomena ŠPORTA in vseh športnih aktivnosti,
ki jih izvajamo znotraj obveznega in razširjenega programa. Pri športni vzgoji je gotovo na prvem mestu spodbujanje
skladnega telesnega, gibalnega in socialnega razvoja. S pomočjo športa v veliki meri vplivamo tudi na razvoj
učenčeve pozitivne telesne in gibalne samopodobe. Eden izmed glavnih ciljev športne vzgoje je tudi ta, da se učenci
zavedajo odgovornosti v odnosu do sebe, svojega zdravja ter naravnega in družbenega okolja. Učencem skozi obvezni
program omogočamo, da se razvijajo vseh športnih vsebinah, se udeležijo plavalne šole v naravi, opravijo tečaj
plavanja, v 6. razredu opravimo obvezno preverjanje plavanja. Posebno skrb namenjamo športni varnosti, ferplayu,
prilagajmo obseg in intenzivnost vadbe, izvajamo dodatni program (Krpan, Zlati sonček), omogočamo koriščenje statusa
športnika. Omogočamo, da se učenci udeležujejo tudi športnih tekmovanj, saj so le ta so nadgradnja šolske športne
vzgoje in interesnih dejavnosti. Najpomembnejše je, da učencem privzgojimo pomen medsebojnega sodelovanja,
poštene igre ter da se učenci znajo veseliti uspeha in s pokončno glavo prenesti poraz. Športnik leta na šoli je postal
Timotej Krašovec.
Pedagoško delo, vodenje in spremljanje le tega
Kakovostno izobraževanje je močno odvisno od dobrih učiteljev. Temeljna vloga učiteljev v procesu učenja in
poučevanja je celostna skrb za učence, v osebnostnem, poklicnem in družbenem smislu. Paradigma dobrega učitelja
prehaja od učitelja, ki dobro poučuje, k učitelju, ki spodbuja učenje oz. učenje usmerja tako, da učencu omogoča
optimalne dosežke in razvoj. Pomemben vpliv na kakovost učenja učencev najlažje dosežemo, tako da opolnomočimo
učitelje, da bodo prevzemali odgovornosti za lastno profesionalno učenje, spremembe in evalviranje neposrednega
učinka na izboljšanje kakovosti učenja učencev. Učitelji s profesionalnim učenjem razvijajo svoje strokovno znanje ter si
zagotavljajo kritično informiranost in poznavanje strokovnega področja. Učitelji, ki so vključeni v različne profesionalne
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učeče se skupnosti, bolje profesionalno delujejo – spodbujajo učence in zagotavljajo visoko kakovostne učne izkušnje,
kar učencem omogoča, da dosežejo svoje potenciale.
Vsi strokovni delavci se redno vključujejo v izobraževanje preko študijskih skupin Zavoda za šolstvo. Številna
izobraževanja so bila izvedena na daljavo in tudi teh so se učitelji redno udeleževali.
Pomembno je, da imajo učitelji raznolike priložnosti za razvijanje strokovnega znanja in izkušenj s ciljem izboljšati
kakovost učenja in poučevanja. Zato na šoli organiziramo redne kolegije za izmenjavo organizacijskih podatkov in
analizo pedagoškega strokovnega dela. Pomemben del profesionalnega učenja je kritično vrednotenje in raziskovanje
lastnega dela. Vsi učitelji so vključeni tudi v redno pedagoško analizo delo ob zaključku obeh ocenjevalnih obdobij. Na
šoli smo izvedli tudi več strokovnih srečanj in izobraževanj za strokovne delavce šole in vrtca, kakor tudi za vse
zaposlene. Ravnateljica je opravila več spremljav neposrednega pedagoškega dela pri pedagoških delavcev vrtca kot
tudi šole.
Delo šolske svetovalne službe
poteka na več področjih. Delo je potekalo v obliki razvojnih in preventivnih dejavnosti, načrtovanja in evalvacije, skrbi za
telesni, osebni in socialni razvoj otrok, v obliki svetovalnega in posvetovalnega dela. Osnovna področja dela so bila: delo
z učenci z učnimi težavami, delo z otroci z odločbami, delo z učenci z vedenjskimi težavami, poklicna orientacija,
svetovanje staršem, svetovanje in posvetovanje z učitelji, preventivne dejavnosti za učence v obliki razrednih ur, delo z
novinci, koordiniranje dela z nadarjenimi, socialno ekonomske stiske, raziskovanje oz. evalvacije, predavanja in
delavnice za starše, sodelovanje z vodstvom šole in sodelovanje z zunanjimi institucijami. Zelo pohvalno delo svetovalne
delavke pa je bilo opravljeno v času korone, saj je njeno delo zajemalo tudi spremljanje vseh učencih, še posebno pa
tistih, ki so izkazovali kakršnekoli težave.
Izobraževanje zaposlenih
je potekalo v skladu z načrtovanim, vendar se je intenziteta spremenila. Z zunanjim izvajalcem (ŠR) smo skozi
izobraževanja iskali etične vrednote delovanja in krepili medsebojno komunikacijo in prednosti le te. Največ časa pa smo
prav gotovo namenili IKT izobraževanju, tudi preko e-povezav. Na šoli je bilo v sodelovanju Zavoda za šolstva izvedena
študijsko srečanje, ki jo je izvajala naša učiteljica, prav tako so nekateri učitelji izvajali izobraževanja za druge učitelje
izven zavoda. Vključeni smo predvsem v projekte formativnega spremljanja s poudarki na dokazih in zbiranju teh ter na
določanju namenov učenja, kriterijev uspešnosti.
Vsebine letošnjih izobraževanj: Kako vzpostaviti pouk na daljavo s praktičnimi primeri, Kako postaviti spletno učilnico,
Presoja digitalnih kompetenc učitelja in pregled odzivov, Dejavniki učinkovitega komuniciranja 2. del, Krepitev znanja in
spretnosti komunikacije ter za gradnjo boljših odnosov ter šolske klime, Vzgoja trmastega otroka, Razumevanje otrok s
čustvenimi in vedenjskimi težavami, Starševski nadzor pri uporabi tehnologij: da ali ne?, Izobraževanje in delavnice s
seti WeDo 2.0 iz programa LEGO Education, varstvo pri delu in izobraževanja skozi projekt VSOU in POGUM.
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Sodelovanje s starši
ocenjujemo, da je načeloma v redu. Omogočili smo jim obiskovanje pogovornih ur, roditeljskih sestankov, individualnih
pogovorov tudi izven rednih terminov. Želeli bi se večjega obiska in več pomoči pri uresničevanju obogatitvenih
aktivnosti. Večkrat začutimo, da so odličen sogovornik, veseli smo njihovih opažanj o našem dobrem delu, pripravljeni
smo jim prisluhniti, kadar razmišljajo drugače. Zahvaliti se je potrebno tudi članom sveta šole in sveta staršev za
spodbude, podporo in predloge izboljšav.
Sodelovanje s starši je kontinuirano potekalo tudi na daljavo. V vsakem oddelku so bili izvedeni vsaj po trije oddelčni
roditeljski sestanki in vsaj 9 do 10 pogovornih ur. Vsi starši so imeli možnost obiska tudi dopoldanskih pogovornih ur.
Izvedli smo:


3 x roditeljski sestanek v 9. razredu (karierna orientacija)



1 x roditeljski sestanek v 8. razredu (karierna orientacija)



svetovanje v zvezi z učno, vedenjsko in razvojno problematiko otrok (v okviru pogovornih ur in individualnih
razgovorov)



svetovanje v zvezi s postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (4 staršem)



organizacija predavanj za starše:

za starše učencev od 1. – 9. razreda: Marko Juhant (Vzgojni prijemi – Trma) – izvedba predavanja na daljavo
Sodelovanje s starši je potekalo konstruktivno. V času na daljavo večino preko telefona. V primerjavi z ostalimi leti, so se
starši v večji meri obračali po pomoč in svetovanje preko telefona. Intenzivnejše je bilo sodelovanje s starši otrok s
posebnimi potrebami ter otrok s težavami, ki so potrebovali več pomoči razrednika in svetovalne službe.
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo, ki jo v šoli izvajamo redno vsako leto na različnih
področjih z namenom izboljševanja šolskega delovanja in kakovosti učenja in poučevanja. S samoevalvacijo si
pridobimo boljši vpogled in s tem poglobljeno razumevanje, kako se učenci v šoli počutijo, kako se učijo in ne nazadnje,
kako deluje šolski sistem in kako vsa imenovana področja tudi izboljšujemo. Šola ima izdelane tudi kazalnike uspešnosti,
ki zajemajo spremljanje pedagoškega dela in dosežke učencev. Le ti pa so v prvi vrsti namenjeni ugotavljanju učinkov
vzgojno-izobraževalnega dela in s tem pridobivanju podatkov in ustvarjanju argumentov, ki lahko podprejo vsakovrstne
metode in načine dela, s katerimi se v praksi spodbuja in IZBOLJŠUJE učenje, izkušnje učenca in njegovih dosežkov.
Pomembno je, da pedagoški proces osredotočimo na učenca in bistvene elemente, ki naj jih učenec pridobi v šoli:
znanje, spretnosti, veščine in vrednote.
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Evalvacija dela in LDN
Ob zaključku letu smo še posebej evalvirali delo na daljavo. V evalvacijo so bili vključeni vsi učenci šole, njihovi starši in
strokovni delavci šole. Evalvirali smo tudi videnja na izvajanja VIZ procesa ter počutja pri učencih, naredili analizo
vzgojnega načrta. Šola je bila vključena tudi v analizo pouka na daljavo na državni ravni, ki jo je izvedel Pedagoški
inštitut.
Sklepno poročilo o delovanju vrtca
V obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 6. 2021 je bilo v vrtec pri Osnovni šoli Krmelj vključenih 150 otrok v devetih skupinah
(štiri skupine prvega starostnega obdobja, tri skupine drugega starostnega obdobja in dva kombinira oddelka). V vrtcu je
vzgojno-izobraževalno delo opravljalo 22 strokovnih delavcev, ena spremljevalka gibalno oviranega otroka in delavka, ki
opravlja javna dela.
V času od 26. 10. 2020 do 9. 2. 2021 smo v vrtcu zaradi razglasitve epidemije izvajali zgolj nujno varstvo za otroke
staršev, ki so nujno potrebovali varstvo in opravljali dela, ki so pomembna ta delovanje družbe in države oziroma za
starše, ki jim delodajalec ni mogel omogočiti dela na daljavo. Na podlagi sklepa župana smo v vrtcu izvajali nujno
varstvo tudi za otroka iz vrtca Šentjanž. V času novoletnih počitnic je bil vrtec na podlagi sklepa župana zaprt. Starši so
potrebo po varstvu javljali tedensko po elektronski pošti. V času zagotavljanja nujnega varstva je vrtec obiskovalo od 10
– 25 % vpisanih otrok iz vseh osmih oddelkov. V času novoletnih počitnic je bil vrtec na podlagi sklepa župana zaprt. S
1. 3. 2021 smo v prostorih šole odprli deveti oddelek vrtca, za 14 otrok starih od 1-2 leti.
Cilji iz letnih delovnih načrtov zaradi razglasitve pandemije ter izvajanja zgolj nujnega varstva niso v celoti uresničeni. V
času epidemije so strokovne delavke tedensko vzpostavljale stik z otroki in starši preko elektronske pošte ter pripravile
različne dejavnosti za otroke oddelka.
Realizirali smo obogatitvene dejavnosti in prireditve, ki so večinoma potekale na daljavo. Sodelovanje s starši in
praznovanja so potekala na daljavo preko različnih platform. Tako so na daljavo z otroki in njihovimi starši izvedli
dejavnosti v okviru tedna otroka, tradicionalnega slovenskega zajtrka, tradicionalnega Knapčevega pohoda, na daljavo
nas je obiskal tudi dedek Mraz ter za otroke in učence pripravil darila. Obeležili smo Teden pisanja z roko, izvedli pustno
rajanje ter spomladanski Knapčev pohod. Sodelovanje z okoljem je bilo v preteklem šolskem letu zaradi priporočil NIJZ
okrnjeno.
Kljub nepričakovanim razmeram ocenjujemo šolsko leto kot uspešno, saj smo se uspeli prilagoditi in upoštevati vsa
priporočila ter ukrepe pristojnih služb ter hkrati delovati spodbudno in za otroke oblikovati varno učno okolje.
Ugotavljamo, da sta šola in vrtec v letu 2021 opravila vse naloge zastavljene v LDN, na nekaterih področjih so
bili cilji preseženi. Vse spremembe so bile usklajene s svetom staršev in s svetom šole.
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1.3

LETNO POROČILO O DELOVANJU SVETA OSNOVNE ŠOLE KRMELJ V LETU 2021

Svet šole ima mandat do septembra leta 2024 in je sestavljen iz 11 članov:
 petih predstavnikov zavoda (Željka Kukec, Barbara Jazbec, Mateja Mandl Dirnbek, Urška Kugonič in Sanja
Štefanič),
 treh predstavnikov staršev (Matej Končina, Nuša Vidmar in Klementina Žvar),
 treh predstavnikov lokalne skupnosti (Suzana Mirt, Maruška Zupan in Matej Zabukovec).
Na prvi seji Sveta zavoda, ki je bila 24. 9. 2020, so člani izvolili predsednico Sveta zavoda Osnovne šole Krmelj Željko
Kukec, namestnico Barbaro Jazbec, zapisnikarica pa je Sonja Bizjak.
Od januarja 2021 do decembra 2021 se je svet sestal na dveh rednih sejah, ena seja pa je bila korespondenčna.
V mesecu februarju 2021 (12. 2. 2021) je bila sklicala prva korespondenčna seja, na kateri je Svet zavoda sprejel sklep,
da se kadrovsko stanovanje na naslovu Krmelj 86 a, preda lastniku Občini Sevnica. Sklep korespondenčne seje je bil
potrjen tudi na redni seji sveta.
Konec februarja 2021 (24. 2. 2021) je Svet zavoda obravnaval in potrdil Poročilo komisije o popisu, Letno poročilo ter
samoevalvacijsko poročilo za leto 2020. Gospa ravnateljica je podala Program dela, Kadrovski načrt in Finančni načrt za
leto 2021. Svet je obravnaval in potrdil tudi Polletno poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2020/2021. Poleg tega so člani sveta podali oceno delovne uspešnosti gospe ravnateljice v letu 2020. Ocena je bila
posredovana ministrstvu in ustanovitelju.
Septembra 2021 (28. 9. 2021) je Svet zavoda na redni seji (3. redna seja Sveta šole) preko aplikacije ZOOM obravnaval
in potrdil poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 in obravnaval ter sprejel Letni delovni
načrt za šolsko leto 2021/2022.
Vse seje so bile vodene po načelu razpravljanja. Člani so podali svoja mnenja in so bili konstruktivni. Glasovanje na
sejah je potekalo javno.

Željka Kukec,
predsednica Sveta zavoda Osnovne šole Krmelj

1.4

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB

Osnovno šolo Krmelj je ustanovila Občina Sevnica z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
občine Sevnica in jo obiskujejo učenci iz KS Krmelj ter ožje okolice.
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Najvišji organ šole je svet šole. Svet šole z mandatom do leta 2024 je sestavljen iz 11 članov, ki ga sestavljajo: trije
predstavniki sveta staršev Matej Končina (predstavnik vrtca), Klementina Žvar, Nuša Vidmar, trije predstavniki
ustanovitelja (Suzana Mirt, Maruška Zupan, Matej Zabukovec) ter pet predstavnikov zaposlenih (Mateja Mandl Dirnbek,
Barbara Jazbec, Urška Kugonič, Sanja Štefanič, Željka Kukec ).
Predsednica sveta šole je Željka Kukec.
Delo ravnateljice Osnovne šole Krmelj opravlja Gusta Mirt, ki jo je imenoval svet zavoda v letu 2019 imenoval za nov
mandat s 1. 9. 2019 do 31. 8. 2024. Delo pomočnice ravnateljice za vrtec opravlja Anja Mervar, ki je bila imenovana s
sklepom ravnateljice.
Za uresničevaje interesov staršev je bil oblikovan 17 članski svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki posameznega
oddelka šole in vrtca. Predsednica sveta staršev je Nuša Vidmar, ki je s 1. septembrom 2021 pričela nov mandat.
Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni in razredni
aktivi, aktiv vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic.
Vodja aktiva za razredno stopnjo je Renata Mlinarič, za predmetno stopnjo Tatjana Selak, za prvo triletje pa Mojca
Tomažin. Aktiv strokovnih delavk vrtca vodi Urška Kugonič, ki jo trenutno menjuje Anja Kostrevc.
Na šoli imamo še šolsko svetovalno službo, ki jo vodi Barbara Jazbec in knjižnico, ki jo vodi Polona Starič. Upravno
administrativne službe sestavljata tajništvo in računovodstvo. Na delovnem mestu računovodja VI je zaposlena Željka
Kukec, do 1. 3. 2019 pa je bila zaposlena Petra Ribič. Vodja šolske kuhinje je Danijel Kranjec, vodja šolske prehrane
Barbara Bec Bekrić.

SVET ŠOLE

RAVNATELJICA

SVET STARŠEV

UPRAVNO
GOSPODARSKI
SEKTOR

STROKOVNO –
SVETOVALNA
SLUŽBA

PEDAGOŠKO STROKOVNA
SLUŽBA
POMOČNICA
RAVNATELJA ZA
VRTEC

UPRAVA

KUHINJA

SVETOVALNA
SLUŽBA

KNJIŽNICA
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VZDRŽEVALNA
SLUŽBA

RAZREDNIKI

UČITELJSKI
ZBOR

ODDELČNI
UČITELJSKI
ZBOR

AKTIV
VZGOJITELJIC IN
POMOČNIC
VZGOJITELJIC

STROKOVNI
AKTIVI

ŠOLSKI OKOLIŠ IN VARNE POTI V ŠOLO
V šolski okoliš Osnovne šole Krmelj v večji meri spadajo naselja iz KS Krmelj, delno tudi naselja, ki upravno spadajo h
KS Tržišče, KS Šentjanž in KS Boštanj. Obsega približno 6 km2 površine. K šolskemu okolišu krmeljske šole spadajo
kraji: Kamenica, Kamenško, Brezje, Hinjce, Goveji Dol, Križišče, Gabrje, Vrhek, Gabrijele, Krmelj, Polje in Spodnje
Mladetiče. Krmeljsko šolo pa obiskujejo tudi otroci iz naselja Mali Cirnik pri Šentjanžu, ki upravno spada k občini
Šentrupert in v šolski okoliš OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, iz ŠO (šolskega okoliša) Šentjanž, iz Mokronoga in iz
Tržišča. V skladu z zakonskimi določili lahko starši izberejo šolo, kamor bodo vpisali svoje otroke, v tem primeru otroci iz
teh zaselkov obiskujejo Krmeljsko šolo vse od njene ustanovitve.
ŠOLSKI OKOLIŠ VRTCA
Vrtec pri Krmeljski šoli zadovoljuje potrebe krajevnih skupnosti Krmelj, Tržišče in deloma tudi krajevne skupnosti
Šentjanž, predvsem za otroke prvega starostnega obdobja. Zaradi vse večjih potreb v zadnjih letih pa se v vrtec
vključujejo tudi posamezni otroci iz širšega okolja.
ORGANIZACIJA POUKA
Pouk poteka na dveh, 1 km med seboj ločenih lokacijah. V stavbi na naslovu Krmelj 104 poteka pouk učencev 5., 6., 7.,
8., 9. razreda. Na naslovu Krmelj 25 je organizirana predšolska vzgoja otrok z osmimi oddelki in pouk 1., 2. in 3., 4.
razreda ter pouk športa v telovadnici. V kompleks obeh stavb spadata tudi otroški igrišči ob obeh šolah.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od prvega do drugega predšolskega starostnega obdobja v vrtcu in se izvaja v
sedmih oddelkih ter od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Oblikovana imamo 2 oddelka podaljšanega bivanja in
dve skupini varstva vozačev. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku,
določenem z zakonom.
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Pouk je tudi v tem šolskem letu potekal v eni izmeni, v skladu z vsakoletnim delovnim načrtom šole in v skladu z
načrtovano organizacijo dela. Prva ura se je pričela ob 7.30, učenci na razredni stopnji pa so s poukom pričenjali
načeloma prvo ali drugo šolsko uro, to je ob 8.20.
Varstvo se je pričelo ob 6.00 in je trajalo do 8.00, oziroma od 6. do 8.ure- glede na potrebe. Izvajali so ga različni
strokovni delavci. Podaljšano bivanje je bilo organizirano od 11.45 do 16.10 ure. Pred poukom in po končanem pouku je
bil organiziran dopolnilni in dodatni pouk. Pred začetkom pouka in po pouku smo za učence, ki prihajajo v šolo s šolskim
prevozom, organizirali varstvo vozačev – tako v stari šoli kot v novi šoli. Po pouku, v času podaljšanega bivanja,
popoldan in ob koncu tedna so bile organizirane interesne dejavnosti. Od 9.05 do 9.25 so imeli učenci odmor za malico,
od 12.40 do 13.00 pa odmor za kosilo. Učenci so se v času odmora lahko zadrževali v dnevnem prostoru za učence,
obiskovali šolsko knjižnico oz. se igrali in sprehajali na šolskem dvorišču ali igrišču ob šoli.
ORGANIZACIJA DELA V VRTCU
V vrtcu se izvaja dnevni program. Odprt od 5.30 – 16.00 ure. S 1. 9. 2012 se je v dogovoru z Občino Sevnica podaljšal
odpiralni čas vrtca do 16.30. Program vrtca je usklajen s Kurikulum za vrtce, torej z dokumentom, ki je strokovna
podlaga za vzgojno – izobraževalno delo v vseh javnih vrtcih v Sloveniji.
Delo je skrbno načrtovano v obliki Letnega delovnega načrta vrtca in oddelka ter z načrtovanjem vsakodnevnih
dejavnosti v oddelku. Pri načrtovanju dejavnosti so sodelovali tako otroci, glede na starost in njihovi starši ter zunanji
sodelavci. Za popestritev programa v oddelku so ponujeni dodatni in obogatitveni programi. V te programe so vključeni
otroci na skupno željo otrok in njihovih staršev.

1.5

GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU

Osnovna šola Krmelj si prizadeva zagotavljati zaposlenim in učencem čim boljše pogoje za delo in učenje. To, zaradi
ločenosti šolskih zgradb, organizacijsko, izvedbeno in finančno dodatno obremenjuje sredstva, ki jih šola dobi in
namenja za investicijska vlaganja.
Materialni pogoji za nemoteno in sodobno izvajanje pouka se izboljšujejo, vendar pa še vedno nismo v celoti zadovoljni.
Radi bi postorili še več, tako da bi šola izgledala lepša, varnejša in prijaznejša.
Osnovna šola Krmelj se za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti financira iz sredstev proračuna Občine Sevnica in
sredstev proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Osnovna šola Krmelj pridobiva
sredstva za delo iz:
 javnih sredstev,
 sredstev ustanovitelja,
 prispevkov staršev,
 sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
 donacij, prispevkov sponzorjev ter
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 drugih virov.
Preglednica 1: Pregled poslovanja leta 2021 in primerjava z letom 2020 (v EUR)

2021

2020

Indeks

Prihodki

1.876.006,41

1.638.385,35

114,50

Odhodki

1.874.398,32

1.632.766,27

114,80

1.608,09

5.619,08

Poslovni izid

Obrazložitev:
Iz preglednice 1 je razvidno, da so se v letu 2021, v primerjavi s preteklim letom, prihodki povečali za 14,50% in odhodki
za 14,80%. Sestava prihodkov po virih je prikazana v naslednji preglednici, kjer je pojasnjeno povečanje prihodkov.
Preglednica 2:Sestava prihodkov po virih v letih 2021 in 2020 (v EUR)
Vrsta prihodka

2021

2020

Indeks

Prihodki iz javnih sredstev - MIZŠ (država)

977.045,40

824.459,41

118,51

Prihodki iz javnih sredstev - Občina Sevnica (ustanoviteljica)

600.692,66

606.999,05

98,96

Prihodki iz javnih sredstev - ZRSZ (javna dela)

18.843,51

13.733,94

137,20

Prihodki iz javnih sredstev - druge občine, zavodi, min. za kmetijstvo

30.763,55

29.271,62

105,10

1.138,84

2.101,95

54,18

237.414,05

154.488,78

153,68

10.108,40

7.330,60

137,89

1.876.006,41

1.638.385,35

Prihodki iz nejavnih sredstev
Prihodki iz naslova prispevkov učencev in vzgojnin
Prihodki pridobljeni na trgu
Skupaj prihodki

Obrazložitev:
Tudi v letu 2021 se je Osnovna šola soočala z izrednimi razmerami, ko je bila del leta, na območju Republike Slovenije,
še vedno razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je imela vpliv tako na višino kot tudi samo
sestavo prihodkov.
Prihodki iz javnih sredstev Občine Sevnica so se v letu 2021, v primerjavi s preteklim letom, znižali za 1,04% medtem ko
so se prihodki iz javnih sredstev drugih občin in zavodov zvišali za 5,10% ter prihodki iz naslova prispevkov staršev za
53,68%. Vrtci so se v letu 2021 odprli in delovali v polnem obsegu, zaradi česar so se zvišali prihodki iz naslova plačil
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staršev in posledično nekoliko znižali prihodki prejeti s strani občine ustanoviteljice, saj je bil obseg kritja izpada plačila
staršev nižji.
Glavnino prihodkov predstavljajo prihodki realizirani iz sredstev državnega proračuna za pokrivanje stroškov plač in
drugih povračil delavcev zaposlenih v šoli ter del materialnih stroškov, kar je razvidno iz spodnje preglednice. Sledijo
prihodki iz sredstev občinskega proračuna občine ustanoviteljice za pokrivanje stroškov plač in drugih povračil delavcev
zaposlenih v vrtcu, stroškov plač dodatnega programa ter stalnih in drugih materialnih stroškov za izvajanje javne
dejavnosti.

Delež (%) prihodkov v letu
2020

MIZŠ
50,32

Občina
37,05

Starši
9,43

Ostali
3,20

Skupaj
100,00

Delež prihodkov v letu 2021

MIZŠ
52,08

Občina
32,02

Starši
12,66

Ostali
3,24

Skupaj
100,00

Preglednica 3: Vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva (v EUR)
Vrsta opredmetenih OS in DI
Skupaj knjige:
- knjige v knjižnici
- knjige učbeniški sklad
Drobni inventar - oprema za telovadnico, igralnico
Drobni inventar - urejanje okolice
Nabava drobnega inventarja iz presežka prihodkov nad odhodki - 9. oddelek
Nabava vrtnega traktorja (kosilnica)
Nabava čistilcev zraka
Nabava računalniške opreme, projektorja
Računalniška oprema - projekt REAKT EU IKT za VIZ 2021 šola
Računalniška oprema - projekt REAKT EU IKT za VIZ 2021 vrtec
Skupaj nabava

2021
5.196,10
2.587,35
2.608,75
4.030,40
1.027,54
1.060,18
2.756,16
1.698,29
2.582,64
12.723,16
1.872,86
32.947,33

Obrazložitev:
Ravnateljica preko poročil zaposlenih spremlja potrebe po nabavi opreme in drobnega inventarja. V letu 2021 se je
izkazala potreba po obnovitvi opreme za telovadnico in igralnico za vrtec. S pomočjo prejetih sredstev s strani občine
ustanoviteljice za dedka Mraza smo nabavili Piklerjev trikotnik za vrtec, blazine in žoge za telovadnico. Nabavili smo tudi
pripomočke za učenje plavanja.
V preteklem letu smo prodali star šolski kombi in s prejetimi sredstvi nabavili vrtni traktor za ureditev okolice šole in vrtca.
Del sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta smo porabili za nabavo opreme za 9. oddelek,
ki je bil odprt v času od 01. 03. 2021 do 31. 08. 2021.
Iz naslova prejetih zaščitnih sredstev pa smo nabavili 3 čistilce zraka za vrtec.
V letu 2021 smo iz naslova projekta REACT EU IKT za VIZ prejeli računalnike in računalniško opremo za šolo in vrtec.
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1.6

VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE IN VRTCA

Vizija in poslanstvo šole in vrtca
Zaposleni smo na predlog staršev in učencev šole oblikovali vrednote, ki jih je potrdil tudi Svet Osnovne šole Krmelj.
Vrednote so rangirane na podlagi analize anket o vrednotah, ki so jih izpolnjevali učenci, starši in učitelji:
Spoštovanje: Delavci šole pokažejo spoštljiv odnos in primeren način komunikacije do sodelavcev, učencev in staršev.
Učenci razvijajo pozitivno samopodobo, dolžni so biti strpni in spoštovati vse delavce šole, vrstnike in upoštevati šolska
pravila. Starši spoštujejo učiteljevo strokovnost, konflikte rešujejo strpno, z razgovorom, upoštevajoč mnenja učiteljev in
učencev.
Znanje: Zaposleni zagotovijo pogoje za učenje, usmerjajo sebe in učence k iskanju informacij, novih znanj in veščin ter
se strokovno izobražujejo. Učenci redno opravljajo svoje dolžnosti, se držijo dogovorov z učitelji in starši, svoje delovne
in učne navade razvijajo s sprotnim učenjem in pisanjem domačih nalog. Starši spodbujajo svoje otroke k učenju,
ustvarjalnosti, redno spremljajo otrokov napredek in opravljanje domačih obveznosti.
Odgovornost: Zaposleni izkazujejo svojo strokovnost, ustvarjalnost, pravičnost, doslednost in spoštljivost. Učenci
izpolnjujejo svoje dolžnosti in so odgovorni za vse obveznosti in ravnanja, povezana s šolskim delom in življenjem na
šoli. Starši sodelujejo z učitelji oz. šolo in izpolnjujejo obveznosti, vzpodbujajo otroka in spremljajo njegovo delo.
Delovne in učne navade, poštenje, strpnost, dobri medsebojni odnosi, sodelovanje, skrb za okolje in zdravje,
pomoč ljudem v stiski, domovinska in državljanska vzgoja so ostale vrednote, ki so se znašle na naboru vseh
vrednot.
Poslanstvo in vizija šole
Glede na omenjene vrednote smo oblikovali svoje POSLANSTVO, ki se glasi: Z igro do znanja v svet učenosti, skupaj
pojdimo po poti modrosti.
Te vrednote in delo z omenjenim poslanstvom pa so pot do uresničitve VIZIJE, ideala, ki smo si ga zastavili: s
kakovostnim izobraževanjem in s spoštljivimi medsebojnimi odnosi bomo skrbeli za vsestranski razvoj vsakega
posameznika.
Poslanstvo in vizija vrtca
Izjava o poslanstvu vrtca: Z ROKO V ROKI DO USPEHA.
Vizija vrtca: S STROKOVNOSTJO, DOSLEDNOSTJO, LJUBEZNIJO IN VARNOSTJO TER Z MEDSEBOJNIM
SODELOVANJEM ZAGOTAVLJATI ZADOVOLJSTVO OTROK, STARŠEV IN DELAVCEV VRTCA.
Vizija naše šole je bila oblikovana v letu 2008 na pedagoški delavnici pedagoških strokovnih delavcev v okviru projekta
Mreže učečih s:e šol. Takrat smo oblikovali tudi izjavo o našem poslanstvu.
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2

POSLOVNO POROČILO – posebni del

2.1

OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV
1.1.1

ŠTEVILO OTROK IN UČENCEV

V obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 6. 2021 je bilo v vrtec pri Osnovni šoli Krmelj vključenih 150 otrok v devetih skupinah
(štiri skupine prvega starostnega obdobja, tri skupine drugega starostnega obdobja in dva kombinira oddelka). V vrtcu je
vzgojno-izobraževalno delo opravljalo 22 strokovnih delavcev, ena spremljevalka gibalno oviranega otroka in delavka, ki
opravlja javna dela.
V šolskem letu 2020/21 je bilo v šolo vpisanih 116 učencev. Dva učenca sta se zaradi preselitve izpisala, kar pomeni, da
je šolsko leto zaključilo 114 učencev, 61 deklic in 53 dečkov. V šolskem letu je bilo vpisanih v prvi razred 10 učencev,
deveti razred je zaključilo 10 učencev. Na začetku šolskega leta so bili vpisani 3 učenci s statusom tujec, dva sta se
izpisala med letom. V šolo so vpisani tudi učenci iz drugih šolskih okolišev: Šentjanž, Šentrupert in Mokronog.

ŠOLSK

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

21/21

7

7

7

7

7

5

6

6

7

7

7

8

8

8

2

2

2,08

2,64

2,64

1,76

1,9

2,2

2,2

2

2,16

2,40

2

2

103

97

92

91

90

84

86

97

106

110

114

122

116

114

O LETO
Število
odd.
Število
OPB
Število
učencev
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Število učencev po oddelkih
ODDELEK

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ RAZREDNIK, sorazrednik

1.TRILETJE 1.

5

5

10

Marjetka Podlogar

2.

4

4

8

Marjetka Podlogar

3.

11

7

18

Ines Colner

2.TRILETJE 4.

6

6

12

Jure Repovž

5.

7

6

13

Renata Mlinarič

6.

9

7

16

Primož Plazar

3.TRILETJE 7.

7

8

15

Tatjana Selak

8.

6

6

12

Boštjan Repovž

9.

6

4

10

Polona Starič

61

53

114

Skupaj

Šola je izvajala je obvezni program (obvezni predmeti po predmetniku, izbirni predmeti in ure oddelčne skupnosti) in
razširjeni program (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti)
osnovnošolskega programa v skladu s 14. členom ZoŠ.
V 7., 8. in 9. razred smo izvajali neobvezni izbirni predmet nemščina, ravno tako tudi v 4., 5. in 6. razredu. Neobvezni
izbirni predmet – tuji jezik iz angleščine - smo izvajali tudi v 1. razredu, dve uri na teden.
Učenci so v anketi izbrali naslednje izbirne predmete, ki smo jih izvajali v 9 skupinah.
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V šolskem letu 2020/21 smo izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:
Skupine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

Ime predmeta
Šport za sprostitev
Izbrani šport - odbojka
Raziskovanje domačega kraja
Sodobna priprava hrane
Načini prehranjevanja
Astronomija
Obdelava gradiv
Likovno snovanje
Nemščina

Št. učencev
9
22
9
15
6
5
10
14
1

Število ur
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Izvajalec
Primož Plazar
Primož Plazar
Mateja Mandl Dirnbek
Tatjana Selak
Tatjana Selak
Boštjan Repovž
Sabina Vizler
Marija Bedek
Sabina Ribič

Pouk matematike, slovenščine in angleščine smo izvedli v tretjem triletju v učnih skupinah, v okviru normativov.
V sklopu razširjenega programa smo izvajali tudi dopolnilni in dodatni pouk. Dopolnilni pouk na na razredni stopnji 2
uri na teden, na predmetni stopnji 2 uri na teden (slovenščina, angleščina in matematika). Dodatni pouk na razredni
stopnji 2 uri na teden, na predmetni stopnji 2 uri na teden (matematika, slovenščina, kemija).
Individualna in skupinska pomoč je namenjena nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami. Izvajajo jo učitelji
na razredni in predmetni stopnji. Izvedli smo 2 ure na teden dodatne pomoči za učence s težavami in 2 uri na teden s
področja družboslovja in kemije za nadarjene učence, kar je v skladu s potrjeno sistemizacijo.

Nadarjenim učencem mora šola prilagajati metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dodatni pouk in druge
oblike individualne in skupinske pomoči. Nadarjeni in talentirani učenci poleg običajnih učnih programov potrebujejo tudi
njim prilagojen pouk in dejavnosti, da bi lahko razvijali svoje sposobnosti.
Vsi nadarjeni učenci so bili aktivni v številnih projektih, natečajih, tudi v izven šolskih delavnicah (likovne delavnice) in
prireditvah na šoli in izven kraja ter v dodatnem pouku, kjer so se pripravljali na tekmovanja in dosegli imenitne rezultate.
Za razvijanje različnih interesov učencev smo realizirali sistemizirane ure (tri) interesnih dejavnosti in so se izvajale s
področja umetnosti, tehnike in tehnologije. V sklopu teh ur so učenci izdelovali tehnične izdelke, umetniški darilni
program, izpeljali program prve pomoči. Na šoli sta zelo uspešno delovala tudi dva pevska zbora, otroški pevski zbor in
mladinski pevski zbor ter vokalna skupina z glasbenim ansamblom.
Učencem omogočamo, da se ob pouku vključujejo v zelo različne interesne dejavnosti in s tem odkrivajo svoje interese
in razvijajo svoja močna področja. Seznam ponujenih dejavnosti je zelo širok, od tistih s kulturnega, družboslovnega,
naravoslovnega do športnega področja:
- folklorna skupina, lutkarski krožek, gledališki krožek, likovni krožek, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, šolski
ansambel, plesni tečaj, šolsko glasilo, novinarski krožek, angleška, nemška in slovenska bralna značka, zgodovinski
krožek, eko bralna značka, cicivesela šola, lego delavnica, krožek Fisher tehnika, kolesarski krožek, prometni krožek,
badminton, atletika, gimnastika, košarka, planinstvo in še kaj. Prav tako pa ponudimo učencem sodelovanje v mnogih
projektih.
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V šolskem letu 2020/21 smo tako uspešno izpeljali dejavnosti Evropa v šoli, Računanje je igra, Zdravo življenje, Zlati
sonček, Krpan. Učenci se prostovoljno vključujejo v krožke, v lanskem šolskem letu so bili vsi učenci vključeni vsaj v eno
interesno dejavnost. S krožki učenci zastopajo našo šolo na veliko prireditvah in razstavah, v našem kraju ter tudi širše,
v občini in na regijskem področju.
Naše najmočnejše področje je kulturno-umetniško in športno področje. Učenci pod strokovnim vodstvom mentorjev
redno dosegajo uspehe na občinskih in regijskih tekmovanjih, posegajo po prvih treh mestih oz. prejmejo veliko
bronastih, srebrnih in zlatih priznanj, ter se uspejo uvrstiti tudi na državna tekmovanja.
Šola zaradi epidemije in ukrepov z učenci 3. razreda ni izvedla plavalnega tečaja.
Šola je z učenci 5. razreda v juniju izvedla poletno šolo v naravi.
Šola je organizira različne tečaje: kolesarski izpit v 5. razredu je bil realiziran v jeseni, preverjanje plavanja v 6. razredu,
plesni tečaj v 8. in 9. razredu.
Poučne ekskurzije v večini niso bile izvedene zaradi Covid situacije.
Tudi vsi dnevi dejavnosti so bili izpeljani v skladu s spremembami zaradi epidemije. Vsi dnevi pa so bili realizirani,
spremenili so se vsebine.
Za učence vozače je bilo poskrbljeno v dveh skupinah, en oddelek v stari šoli in ena skupina otrok v oddelku v novi šoli,
eno uro pred začetkom in eno uro po končanem pouku. Stroške varstva je pokrila ustanoviteljica Občina Sevnica.
Program osnovne šole:
- se je izvajal v skladu z Učnimi načrti in po Posodobitvah učnih načrtov.
Pouk je potekal v skladu s šolskim koledarjem in Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju MIZŠ -1.del in 2. del.
Realizacija:
Realizacija pouka je v okvirjih načrtovanega, je znotraj 100% realizacije, na nivoju šole 99,1%. Najvišja je v 9. razredu
(101,4), najnižja v prvem razredu 97,6%.
Obdobje od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
Oddelek
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A
9.A

Število ur po
predmetniku
788,0
840,5
883,0
989,0
997,5
1.076,0
1.173,0
1.209,0
1.078,5

I.

I. [%]

I.

I. [%]

769
823
864
980
989,5
1083
1167
1196
1094

97,6
97,9
97,8
99,1
99,2
100,7
99,5
98,9
101,4

769
823
864
980
989,5
1083
1167
1196
1094

97,6
97,9
97,8
99,1
99,2
100,7
99,5
98,9
101,4

31

- Realizacija PODALJŠANEGA BIVANJA –
Tudi ure v treh oddelkih podaljšanega bivanja so bile realizirane.
Za učence vozače je bilo poskrbljeno v dveh oziroma v treh skupinah, en oddelek v stari šoli in ena skupina otrok v
oddelku v novi šoli, eno uro pred začetkom in eno uro po končanem pouku. Stroške varstva je pokrila ustanoviteljica
Občina Sevnica.
Pedagoško delo
Učiteljski zbor je izvajal pedagoške konference, od tega 2 ocenjevalni, ostalo pa tematske, oziroma namenjene
načrtovanju, ocenjevanju in evalvaciji pedagoškega dela. Strokovni delavci šole smo se tedensko sestajali na rednih
kolegijih, kjer smo pregledali aktivnosti preteklega tedna, jih samoevalvirali ter načrtovali aktivnosti za naslednji teden.
Tedensko se spremlja tudi realizacija LDN šole.
Tudi v času pouka na daljavo so se učitelji srečevali, povezovali preko različnih medijih, največkrat preko zooma.
Učitelji predmetnih področij so skupaj z učiteljicami razrednega pouka delovali v okviru 7 aktivov (slovenski jezik, tuji
jeziki, matematika, naravoslovje, vzgojna področja, razredni pouk, šport, glasbene umetnosti). Vsi aktivi so se srečali
vsaj dvakrat v šolskem letu. Deloval je tudi (tedensko) aktiv svetovalnih delavk (šole in vrtca).
Ravnateljica je spremljala in vrednotila pedagoško delo. V šolskem letu 2020/21 je opravila hospitacije v oddelkih
vrtca in v oddelkih šole. Zardi corone je bilo delo hospitiranja v oddelkih zmanjšano, se je pa povečalo spremljanje dela
preko zooma, na daljavo in še več je bilo spremljanja dela preko razrednikov.
Pozornost je bila usmerjena na izbiro in uporaba ustrezne oblike komunikacije, zavedanje in popravljanje napak pri
komunikaciji, opazovanje učenčeve in učiteljeve komunikacije ter aktivnosti pri pouku, vzpostavljanje pozitivne
medosebne komunikacije z in med učenci ter otroki. Pri medsebojnih hospitacijah smo namenili več pozornosti tudi
nadarjenim učencem. Pedagoška prednost spremljanja dela učiteljev in vzgojiteljev je bila naravnana na formativno
spremljanje učenčevega napredka tako v šoli kot otroka v vrtcu.
Spremljanje je bilo izvedeno pri urah angleščine v prvem triletju, glasbe na PS, bralna opismenjenost na RS, formativno
spremljanje v 3., 4. in 5. razredu ter obravnavi umetnostih besedil na razredni stopnji.
Šolska svetovalna služba poteka na več področjih. Delo je potekalo v obliki razvojnih in preventivnih dejavnosti,
načrtovanja in evalvacije, skrbi za telesni, osebni in socialni razvoj otrok, v obliki svetovalnega in posvetovalnega dela.
Osnovna področja dela so bila: delo z učenci z učnimi težavami, delo z otroci z odločbami, delo z učenci z vedenjskimi
težavami, poklicna orientacija, svetovanje staršem, svetovanje in posvetovanje z učitelji, preventivne dejavnosti za
učence v obliki razrednih ur, delo z novinci, koordiniranje dela z nadarjenimi, socialno ekonomske stiske, raziskovanje
oz. evalvacije, predavanja in delavnice za starše, sodelovanje z vodstvom šole in sodelovanje z zunanjimi institucijami.
DNEVI DEJAVNOSTI vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani v skladu z LDN.
Tudi vsi dnevi dejavnosti so bili izpeljani v skladu s sprejetim Letnim delovnim načrtom. Nekaj jih je bilo izvedenih tudi v
okviru življenja v naravi.
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Na šoli je projektno delo zelo pestro. Na področju:
a) razvojnega, pedagoškega delovanja v okviru Zavoda šolstvo smo razvijali razvoj didaktike na področju
procesa ocenjevanja:
– formativno spremljanje učnega napredka, uvajali obvezni drugi tuji jezik, nemščino v zadnje triletje OŠ, na
poti k več jezičnosti in več kulturnosti uvajali prvi tuji jezik v prvo triletje in vpeljevali na razredni in predmetni
stopnji fleksibilni predmetnik.
- INOVACIJSKI IN RAZVOJNI PROJEKTI: Razvojna aplikativna naloga- formativno spremljanje, preverjanje,
projekt POGUM in razvojni projekt VSUO – varno in spodbudno učno okolje, v katerega smo vključeni od
decembra 2020
b) akcijskega raziskovanja, razvijanja življenjskih znanj in konstruktivnega in inovativnega delovanja smo
izvajali samo znotraj samega pedagoškega procesa in znotraj mehurčkov
c) usposabljanja strokovnih delavcev:
Trudimo se, da smo učeča se šola, da smo šola, kjer se ne učijo samo otroci in učenci, ampak da k učenju
pristopamo tudi strokovni delavci šole in vrtca. Vsi strokovni delavci so se redno udeleževali strokovnih srečanj
(študijskih skupin) Zavoda za šolstvo. V poletnih mesecih in jeseni so se vsi učitelji udeležili izobraževanj s
področja uvajanja nove informacijske tehnologije in kako izvajati pouk na daljavo ob uporabo informacijske
tehnologije.

Sodelovanje s starši
Zavedamo se, da je dobro sodelovanje s starši ključnega pomena za spodbuden in optimalen razvoj otrok in učencev,
zato smo organizirali različne oblike sodelovanja: mesečne pogovorne ure, predavanja za starše, delavnice za
starše, družabna srečanja, anketiranje, pisna obvestila, individualno svetovanje staršem, svet staršev,
spletna stran.
Sodelovanje s starši ocenjujemo, da je načeloma v redu. Omogočili smo jim obiskovanje pogovornih ur, roditeljskih
sestankov, individualnih pogovorov tudi izven rednih terminov. Želeli bi se večjega obiska in več pomoči pri
uresničevanju obogatitvenih aktivnosti. Večkrat začutimo, da so odličen sogovornik, veseli smo njihovih opažanj o
našem dobrem delu, pripravljeni smo jim prisluhniti, kadar razmišljajo drugače. Zahvaliti se je potrebno tudi članom
sveta šole in sveta staršev za spodbude, podporo in predloge izboljšav.
Sodelovanje s starši je kontinuirano potekalo tudi na daljavo. V vsakem oddelku so bili izvedeni vsaj po trije oddelčni
roditeljski sestanki in vsaj 9 do 10 pogovornih ur. Vsi starši so imeli možnost obiska tudi dopoldanskih pogovornih ur.
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Izvedli smo:


3 x roditeljski sestanek v 9. razredu (karierna orientacija)



1 x roditeljski sestanek v 8. razredu (karierna orientacija)



svetovanje v zvezi z učno, vedenjsko in razvojno problematiko otrok (v okviru pogovornih ur in individualnih
razgovorov)



svetovanje v zvezi s postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (4 staršem)



organizacija predavanj za starše:

za starše učencev od 1. – 9. razreda: Marko Juhant (Vzgojni prijemi – Trma) – izvedba predavanja na daljavo
Sodelovanje s starši je potekalo konstruktivno. V času na daljavo večino preko telefona. V primerjavi z ostalimi leti, so se
starši v večji meri obračali po pomoč in svetovanje preko telefona. Intenzivnejše je bilo sodelovanje s starši otrok s
posebnimi potrebami ter otrok s težavami, ki so potrebovali več pomoči razrednika in svetovalne službe.

POROČILO O REALIZACIJI LDN VRTEC
V šolskem letu 2020/2021 (obdobje od 1.9. 2020 do 31. 8. 2021) je vrtec pri Osnovni šoli Krmelj obiskovalo 150 otrok v
devetih oddelkih (štirje oddelki prvega starostnega obdobja, dva kombinirana oddelka in trije oddelki drugega
starostnega obdobja). V vrtcu je vzgojno-izobraževalno delo opravljalo 22 strokovnih delavcev, ena spremljevalka
gibalno oviranega otroka in delavka, ki opravlja javna dela.
V času od 26. 10. 2020 do 9. 2. 2021 smo v vrtcu zaradi razglasitve epidemije izvajali zgolj nujno varstvo za otroke
staršev, ki so nujno potrebovali varstvo in opravljali dela, ki so pomembna ta delovanje družbe in države oziroma za
starše, ki jim delodajalec ni mogel omogočiti dela na daljavo. Na podlagi sklepa župana smo v vrtcu izvajali nujno
varstvo tudi za otroka iz vrtca Šentjanž. V času novoletnih počitnic je bil vrtec na podlagi sklepa župana zaprt. Starši so
potrebo po varstvu javljali tedensko po elektronski pošti. V času zagotavljanja nujnega varstva je vrtec obiskovalo od 10
– 25 % vpisanih otrok iz vseh osmih oddelkov. V času novoletnih počitnic je bil vrtec na podlagi sklepa župana zaprt. S
1. 3. 2021 smo v prostorih šole odprli deveti oddelek vrtca, za 14 otrok starih od 1-2 leti. Cilji iz letnih delovnih načrtov
zaradi razglasitve pandemije ter izvajanja zgolj nujnega varstva niso v celoti uresničeni.
Prednostne naloge na ravni celotnega vrtca so bile gibanje, jezik in samostojnost. Strokovne delavke so zaznale težave
pri fini motoriki (drža pribora, pisala) na ravni celotnega vrtca. Na podlagi omenjenega smo nadaljevali s prednostno
nalogo tudi v naslednjem šolskem letu – Razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti, ki smo je še konkretizirali z
dejavnostmi in cilji v povezavi z razvojem fino in grafomotorike. Samostojnost smo spodbujali skozi rutino in načrtovane
dejavnosti, evalvacijo pa smo z otroki izvajali sproti, z opazovanjem in pogovorom. Kljub temu, da so strokovne delavke
po ponovni vključitvi otrok v vrtec (izvajanje nujnega varstva od oktobra 2020 do februarja 2021) zaznale nekoliko
poslabšanje na področju samostojnosti, so bili otroci ob koncu šolskega leta samostojnejši pri hranjenju, urejanju,
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umivanju in toaletnem treningu. Na področju jezika še vedno zaznavamo nekaj težav pri izgovorjavi glasov ter
samostojnem pripovedovanje, predvsem pri starejših otrocih.

Sodelovanje z deležniki v kraju
Sodelovanje z deležniki v kraju je bilo v letu 2021 najbolj okrnjeno, saj zaradi epidemije in ukrepov pristojnih služb
sodelovanja z okoljem nismo realizirali. Realizirali smo obisk čebelarja Cirila Kolenca v okviru tradicionalnega
slovenskega zajtrka, ki se nam je pridružil na daljavo, preko zoom platforme.

Izvedeni projekti in posebni dosežki
Otroci vseh skupin so bili aktivni v različnih projektih in natečajih. Sodelovali smo v projektih Varno s soncem, Mali
sonček, Zdravje v vrtcu, Z igro do prvih turističnih korakov, Evropski teden mobilnosti (podeljevanje smeškov/kiskov),
Naša mala knjižnica, Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, Eko beri, Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec.
Ponovno smo pridobili naziv Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2020/2021.

Sodelovanje s starši
Sodelovanje s starši je potekalo na formalni in neformalni ravni. Vse igralnice so ob začetku šolskega leta izvedle uvodni
roditeljski sestanek v avgustu 2020. Prav tako so vsak mesec potekale oddelčne pogovorne ure. Od oktobra 2020 do
februarja 2021 pogovorne ure zaradi izvajanja zgolj nujnega varstva niso bile izvedene. V mesecu januarju 2021 je bil na
daljavo izveden roditeljski sestanek pred vpisom otrok v šolo. Zaključni roditeljski sestanki so bili zaradi sprejetih ukrepov
izvedeni na daljavo, preko platforme zoom. V okviru neformalnih srečanj smo v vseh oddelkih vrtca izvedli druženje s
starši na daljavo. Tako so na daljavo z otroki in njihovimi starši izvedli dejavnosti v okviru tedna otroka, tradicionalnega
slovenskega zajtrka, tradicionalnega Knapčevega pohoda, na daljavo nas je obiskal tudi dedek Mraz ter za otroke in
učence pripravil darila. Obeležili smo Teden pisanja z roko, izvedli pustno rajanje ter spomladanski Knapčev pohod.
Sodelovanje s starši ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo sodelovali strokovno in korektno. Kot uspešno ocenjujemo
tudi sodelovanje v času izrednih razmer, ko se je v vrtcu izvajalo zgolj nujno varstvo. V tem času je komunikacija
potekala preko elektronske pošte igralnice, kjer smo staršem vsak teden ponudili nabor idej in dejavnosti za preživljanje
časa z otroki. Starši so nam podali tudi povratne informacije. Vzpostavili smo še eden kanal komunikacije, in sicer
sporočanje in izmenjava informacij preko elektronske pošte posameznega oddelka.
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RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE
V vrtcu je bilo od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 devet skupin po naslednjem razporedu:
IGRALNICA

Vijolična

Oranžna

Bela

Zelena

Modra

Rdeča

Rožnata

Rumena

*Zlata

OBDOBJE

Prvo

Prvo

Prvo

Prvo in

Prvo in

Drugo

Drugo

Drugo

Prvo

drugo

drugo

Kombiniran

Kombinira

Heterogen

Heterogen

Heterog

Homoge

en

n

VRSTA

Homogen

Homogen

Heterogen

n
STAROST

1-2

2-3

1-3

2-4

2-4

3-5

4-6

4-6

1-2

Anja

Anja Luzar

Urška

Aleksandr

Špela Škorja

Sanja

Mateja

Petra

Kugonič

a Kopar,

(nadomeščanje

Štefanič

Ručman

Količ

Anja

Mojca Erman in

Mervar

Sonja Kugonič)

Marija Štojs

Marjanca

Ksenija

Ana

Železnik

Vene

Peša

OTROK
DIPL.VZG.

Eva
Lipovec

Kostrevc

VZGOJITELJI
CA

Andreja

Suzana

Barbara

Anja Alesia

Vesna

Čot

Majcen

Ocvirk

Grošelj

Jazbec

*Zlata igralnica – 9. oddelek s 1. 3. 2021

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Poskrbeli smo tudi za izobraževanja strokovnih delavk. Vsa izobraževanju, ki smo jih zapisali v LDN, so bila realizirana v
celoti. Med strokovnimi delavkami so potekala srečanja v obliki pedagoških konferenc, kolegijev in aktivov. Tudi v času
izvajanja nujnega varstva so strokovne delavke ohranjale stik preko pedagoških konferenc na daljavo. Strokovno delo se
je vodilo, spremljalo in evalviralo na kolegijih in pedagoških konferencah. V šolskem letu 2020/2021 smo izvedli dvanajst
kolegijev, štiri aktive in štiri pedagoške konference.

PEDAGOŠKA PRAKSA
V šolskem letu 2020/2021 so v našem vrtcu opravljali prakso kandidatke Šolskega centra Novo mesto in Pedagoške
fakultete na Primorskem.
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Ime in priimek kandidatke:

Klara Možina

Šola, fakulteta:

Šolski center Novo mesto – Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Mentorica:

Eva Lipovec

Skupina, v kateri se izvaja praksa:

Vijolična igralnica

Ime in priimek kandidatke:

Sandra Jene

Šola, fakulteta:

Šolski center Novo mesto – Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Mentorica:

Anja Kostrevc

Ime in priimek kandidatke:

Nina Štih

Šola, fakulteta:

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Mentorica:

Sanja Štefanič

Skupina, v kateri se izvaja praksa:

Rožnata Igralnica

POROČILO O ZAKLJUČENEM JAVNEM VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI KRMELJ
Osnovna šole Krmelj je v času od 1. 3. 2021 do 15. 3. 2021 objavila javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec pri
Osnovni šoli. Razpis je bil objavljen v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani šole in na plakatih po KS Krmelj in
KS Tržišče.
Pisne vloge za vpis otroka v vrtec so starši lahko dobili v tajništvu Osnovne šole Krmelj in na spletni strani šole
(www.oskrmelj.si).
Do konca razpisa je na naslov Osnovne šole Krmelj, Krmelj 104, in preko elektronske pošte prispelo triintrideset
popolnih vlog. Od prispelih vlog je štiriindvajset vlog za otroke, ki bi se vključili v oddelke prvega starostnega in devet
vlog za vpis v drugo starostno obdobje. Enajst otrok prvega starostnega obdobja bo 1.9.2021 izpolnjevalo starostni
pogoj za vključitev. Pri trinajstih vlogah otroci s 1. 9. 2021 še ne izpolnjujejo pogojev za vpis. Eden otrok izpolnjuje
pogoje v septembru, dva otroka bosta izpolnila pogoje v oktobru, dva v novembru, štirje otroci v decembru, dva januarju
2022 in dva v februarju 2022. Vloge otrok, ki ne dopolnijo starostne zahteve za vpis ali želene vključitve v koledarskem
letu 2021 smo pregledali, vendar jih nismo vključili v formirane skupine (sedem otrok, ki bi se vključili v letu 2022).
V šolskem letu 2021/2022 bo v šolo odšlo enaintrideset otrok. Izmed enaintridesetih vstopnikov se bo šolanje odložilo pri
enem otroku.
Po trenutni razporeditvi je po upoštevanju fleksibilnega normativa določenega s strani ustanoviteljice (+2) eno prosto
mesto v homogenem oddelku prvega starostnega obdobja od 1 – 2 leti ter dve prosti mesti v heterogenem oddelku
drugega starostnega obdobja od 3 do 6 let. Sedem otrok prvega starostnega obdobja, ki bi se v vrtec vključili v januarju
2022, februarju in marcu 2022 nismo vključili v formirane skupine.
VIZIJA
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V naslednjem šolskem letu načrtujemo poglobljeno delo na področju predbralnih in predpisalnih sposobnosti. Dejavnosti
konkretiziramo z urjenjem fine in grafomotorike. Prav tako se bo izdelal ponovni akcijski načrt za spremljanje in
spodbujanje gibanja in samostojnosti.
ZAKLJUČEK
Dosedanje delo ocenjujemo kot uspešno, pokazatelj tega so povratne informacije staršev pridobljene na
različnih oblikah sodelovanja ter počutje otrok, zaznano preko opazovanja strokovnih delavk. Kljub izvajanju
zgolj nujnega varstva od oktobra 2020 do februarja 2021, šolsko leto ocenjujemo kot zelo uspešno. Naš vrtec
obiskuje vedno več zadovoljnih otrok in kar je pomembno, nam svoje otroke zaupa več zadovoljnih staršev, saj
smo s 1. 3. 2021 uspeli izpeljati tudi odprtje devetega oddelka za 14 otrok, starih od 1-2 leti.
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3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OSNOVNE ŠOLE KRMELJ ZA
LETO 2021
3.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE
 Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 8/96),
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
 ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
 Akt o ustanovitvi št. 022-15/84-11 z dne 14. 2.1985, št. 60100-25/92-9 z dne 4. 6.1992, št. 38-1/2002 z dne 8. 4.
2002, spr. št. 6-11/2007 z dne 11. 6. 2007, spr. 27-3/2009 z dne 14. 10. 2009 in spr. 32-6/2010 z dne 21. 4. 2010,
 Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11–uradno prečiščeno besedilo,14/13, 101/13),
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in
102/10; odslej Navodilo o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročilo o doseženih ciljih in
rezultatih),
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99 in 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list
RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011, 86/16
in 80/19),
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03,
34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15; odslej Pravilnik o razčlenjevanju
prihodkov in odhodkov,
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list
RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št.
45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št.
108/13),
 Pravilnik o računovodstvu za zavod Osnovna šola Krmelj,
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 –
ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122).
 Zakon o vrtcih
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo
 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca
 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
 Odredba o postopnem uvajanju Kurikuluma za vrtce
 Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja z
nacionalnimi preizkusi ob koncu obdobij v 9-letni OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v OŠ
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
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3.2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA
DELA IN RAZVOJA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV
“Učenje je jedrna dejavnost šole.
Seveda se v šoli ne učijo samo učenci; če bi trdili to, bi pomenilo, da ena skupina učenje vsiljuje drugi in da je prva
skupina končala vse učenje, ki ga potrebuje.
V svetu, ki se spreminja tako hitro kot naš, je taka trditev skrajno nespametna. Vsakdo v šoli je učenec. Smoter, h
kateremu bi morala težiti vsaka šola, je postati učeča se skupnost”.
(Bowring-Carr, v: Davies et al. 2005)
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Razvojnem načrtu Osnovne šole Krmelj, ta pa predstavlja dokument, v katerem so
zapisane prednostne naloge:


na pedagoškem in vzgojnem področju ter



na področju urejanja šolskega prostora, ki jih bomo razvijali in jih želimo doseči v letih od 2019 do 2024.

Razvojni načrt predstavlja splošne smernice razvoja Osnovne šole Krmelj in je nastal s sistematičnim pristopom h
kakovosti poučevanja in vzgoje naših učencev z dobrim sodelovanjem med zaposlenimi, učenci, starši ter lokalno
skupnostjo.
Naš Razvojni načrt smo v letu 2019 dopolnili in sledi nacionalnim smernicam, ki temeljijo na KAKOVOSTI z vidika
odličnosti predvsem na področju spodbujanja nadarjenosti, talentov, inovativnosti, na MEDNARODNI ODPRTOSTI,
odprtost navznoter in tudi odprtost navzven, in našim učencem zagotoviti vse pogoje na tej poti (večjezičnost,
večkulturnost, skozi obvezni, razširjeni in projektni program). Seveda pa pri tem ne smemo zanemariti nacionalnost in
skrb za nacionalne vrednote. Tretje področje je SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM, se povezati z gospodarskimi
institucijami in s tem dati učencem skozi različne projekte tudi možnosti za poznavanje gospodarskih in drugih poslovnih
poti.
V letu 2021 smo Razvojni načrt Osnovne šole Krmelj dopolnili s smernicami Učnega kompasa 2030 OECD-ja. Učni
kompas OECD 2030, produkt projekta OECD, ki zajema prihodnost izobraževanja in spretnosti do 2030, je razvijajoči
se učni okvir, ki postavlja ambiciozno vizijo prihodnosti izobraževanja.
Podpira širše cilje izobraževanja in daje usmeritve v prihodnost, ki jo želimo: individualno in kolektivno blaginjo.
Temeljni temelji za leto 2030 so temeljne veščine, znanje, stališča in vrednote, ki so predpogoj za nadaljnje učenje.
Koliko možnosti imajo učenci, da razvijajo veščine, stališča, vrednote…ali spoznavajo samo dejstva?
Kompas temelji na 3 smerokazih:
Vključujejo:
- kognitivne temelje, ki vključujejo pismenost in računanje, na katerih je mogoče graditi digitalno in podatkovno
pismenost
- zdravstvene temelje, vključno s fizičnim in duševnim zdravjem, ter dobro počutje
- socialne in čustvene temelje, vključno z moralno in etiko.
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V šolah še vedno razmišljamo o šolskih predmetih, ampak svet ni tako razdeljen. Danes je treba znati razmišljati
multidisciplinarno in znati je treba povezovati. To so zelo pomembni delčki, ki jih moramo dodati že uveljavljeni sliki.
Danes ne šteje več največ to, kar znaš, Google ve vse, ampak je pomembno, kaj lahko delaš s tem, kar znaš. Takim
veščinam moramo nameniti več pozornosti, če želimo zagotoviti, da bodo vsi mladi uspešni.
Zato naše delo krepimo na projektu POGUM, ki izpostavlja in pri učencih omogoča razvijanje veščin in različne
kompetence: kritičnega mišljenja, sodelovanja komunikacije, reševanje problemov, učenje z raziskovanje, delo z viri in
skozi projekt VSUO, skozi katerega razvijamo in spodbujamo varno in spodbudno učno okolje.
Da bomo lahko uresničevali zapisane cilje in sledili zgoraj opisanim smernicam, potrebujemo podporna okolja,
nove pristope, opolnomočene učitelje, izzive, da bomo lahko gradili ne le šolski prostor, ampak posledično tudi
okolje, v katerem, šola deluje.
Program osnovne šole
Delo in življenje šole temelji na zapisanem programu dela šole, ki je opredeljen v Razvojnem načrtu šole s kratkoročnimi
in dolgoročnimi cilji, v Programu dela in za vsako leto tudi v Letnem delovnem načrtu šole.
Pri načrtovanju pa upoštevamo Evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki je bil pripravljen
in sprejet leta 2006. Okvir določa osem ključnih kompetenc in prečnih tem, ki so kombinacija znanja, veščin in
pravilnega odnosa. Ta področja veljajo za ključna področja, ki omogočajo osebno izpopolnitev in osebnostni razvoj,
aktivno državljanstvo, vključenost v družbo in trg dela. Ključne kompetence so po naravi medpredmetne, zato ji lahko
obravnavamo pri vseh predmetih in vseh šolskih aktivnostih. VIR: https://www.schooleducationgateway.eu
Da dosegamo zastavljene cilje in ker še naprej želimo biti šola, ki se bo čim bolj približala ključnim kompetencam za
vseživljenjsko učenje, je šola:
 dajala učencem taka znanja, da bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki v državah Evropske unije,
 spodbujala dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji (zaposlenimi) in starši,
 spodbujala oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe, razvijanje odgovornosti,
 v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nudila učencu bogastvo izkušenj in priložnosti za razvoj različnih
spretnosti in veščina,
 delovala kot zdrava šola in okolju prijazna šola,
 zagotavljala ustrezne prostorske pogoje učencem in učiteljem.
Vrtec pri OŠ Krmelj si predstavljamo kot del fleksibilnega, hitro odzivnega izobraževalnega sistema, ki se nenehno
razvija. Vrtec je prostor, kjer se srečujejo temeljne potrebe vsakega otroka: svoboda, ustvarjalnost, neomejena
radovednost, inovativnost, želja po sprejemanju. Menimo, da mora biti vrtec varen in prijazen prostor za vse otroke in
zaposlene, zato je potrebno gojiti kulturo dialoga, strpnosti in sodelovanja.
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V našem vrtcu se trudimo, da v skladu s predpisanimi cilji:


ustvarjamo spodbudno okolje, polno podpore, občutkov varnosti in zaupanja,



omogočamo otroku, da v dejavnostih uveljavlja svoje pridobljene izkušnje in s tem pridobivanje novih, ki spodbujajo
njegov razvoj,



zagotavljamo prostore opremljene z igračami in pripomočki za učenje, ki so otrokom dosegljivi,



iščemo nove predloge in zamisli, kako narediti dan v vrtcu vesel, zabaven, ne čisto vsakdanji,



oblikujemo pestrejši program, z veliko bivanja zunaj,



so prehodi iz dejavnosti postopni, brez naglice in hitenja s pospravljanjem,



otroku nudimo veliko časa za pogovor, igro vlog,



otroka v vrtec uvajamo postopno,



starši sodelujejo pri načrtovanju dela in življenja vrtca,



starši aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu,



pri otroku razvijamo skrb za osebno higieno in zdrav način življenja,



skrbimo za zdravo prehrano otrok.

Kratkoročni cilji so zapisani v Letnem delovnem načrtu šole, ki ga za vsako šolsko leto posebej meseca septembra
sprejme Svet šole in se na podlagi Akcijskih načrtov kot posledica Samoevalvacije dopolnjujejo.
ANALIZA STANJA IN IZKAZANIH POTREB na področju INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
Šola vsako leto izdela več zavezujočih dokumentov, med drugim tudi Program dela zavoda, ki jih potrdi Svet šole, kjer
so opredeljene potrebe, te pa se izkazujejo v kratkoročnih in dolgoročnih ciljih. Že več let izkazujemo potrebo po
izgradnji šole na eni lokaciji. Razlogi za to so številni: prometno-varnostni (saj so v času pouka zaradi športa večkrat na
dan izpostavljani različnim prometnim nevarnostim), pedagoški, organizacijski, nenazadnje pa tudi materialni, saj so
stroški vzdrževanja zaradi delovanja na več lokacijah in starosti obeh šolskih zgradb vsako leto večji. Posledično se nam
dogaja, da tudi težko opredelimo samo eno prioriteto pri načrtovanju investicijskih del, saj se izkazuje več potreb
naenkrat.
Zavedamo se in cenimo, da je bilo v zadnjem obdobju v prenovo in posodobitev vloženih precej sredstev, a kljub temu
stavbam botrujejo razmere (starost objektov, dotrajanost opreme), na katere pa žal težko vplivamo.
V kolikor se ne bo pristopilo k reševanju zgoraj omenjene problematike, je smiselno razmisliti tudi o energetski prenovi
zgradbe stare šole.
Kljub skrbi po gospodarnem ravnanju in sprotnem vzdrževanju objektov, delovnih prostorov in opreme nam vzdrževanje
starih dotrajanih naprav dodatno obremenjuje finančni proračun, vsako leto pa nam večji strošek predstavlja tudi
strošek rednih (in izrednih) servisov različnih naprav in sistemov.
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Čim prej bi bilo potrebno celostno pristopiti k sanaciji oziroma temeljiti prenovi kuhinje, na kar smo že večkrat opozorili,
saj bi bilo nujno pristopiti k sanaciji vodovodnih instalacij z odtoki, prezračevalnega sistema, zamenjavi keramike, k
zamenjavi opreme (nov je samo kotel), predvsem pa konvektomata, saj tudi velikostno ne ustreza več.
Ob tem pa me obveščajo, da postaja vse večja tudi prostorska stiska v kuhinji, kjer se pripravlja približno 700 obrokov
dnevno, vse več je tudi diet. Ni prostora za shranjevanje suhih živil, saj smo ob izgradnji hladilnice izgubili prostore
shrambe, za posode za vsakodnevno rabo, premalo je delovnih površin za pripravo hrane za vse večje HCCP zahteve,
ni prostora za ekonomsko vodenje dela. Zaposleni imajo svojo garderobo in prostor za preobleko v manjšem
predprostoru pred WC.
Na vse skupaj nas je že večkrat ob pregledu opozoril tudi zdravstveni inšpektorat in inšpektorat za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin.
Opozarjamo tudi na dotrajane vodne instalacije v zgradbi nove šole (v sanitarnih prostorih, učilnicah in v kuhinji), na
naslovu Krmelj 25, kar je tudi že večletni problem. Kljub temu da hišnik poskuša vse odtoke in nasploh instalacije v
sanitarijah redno vzdrževati, sanirati, imamo čedalje več stroškov na področju zamenjav dotrajane opreme in
posameznih delov. Težave imamo tudi s smradom, ne več samo ob nizkem pritisku v ozračju, ampak je prisoten ne
glede na vremenske situacije. Tudi v preteklosti smo ga že reševali (skupaj s Komunalo Sevnica in oddelkom) v eni
izmed učilnic, saj je bil tako močan, da skoraj mesec dni nismo mogli izvajati pouka. Najpogosteje se širi v vse prostore
(garderoba, jedilnica, ki je med sanitarijami in kuhinjo).
V stari šoli se sicer ne srečujemo s tako hudimi zgoraj opisanimi težavami, bi bilo pa nujno preveriti in seveda tudi
urediti odtok fekalnih odplak z ureditvijo greznice. Te ni pri stavbi stare šole, ampak je urejen pretočni sistem, ki se
zaključi z greznico pod šolo ob glavni cesti.
V zadnjih treh letih je bilo v zgradbi nove šole okvarjenih tudi več ogrevalnih elementov (radiatorjev), ki smo jih
sanirali sami ali pa s pomočjo zunanjega izvajalca. Ker smo k odpravi napak pristopili hitro, ni prišlo do večjih okvar še
talnih površin. Ker se to dogaja tudi v telovadnici, tu pa imamo nov parket, predlagamo, da se izvede možnost
zamenjave vseh radiatorjev v novi šoli, kot je bilo izvedeno tudi v stari šoli.
Predlagamo, da se pričnejo tudi dela za izgraditev športnega parka. Smo tudi šola brez lastnih športnih površin, zato
zunanje športne aktivnosti izvajamo na rokometnem igrišču ali na travnatih površinah ob igrišču, ki pa so večkrat
poplavljene in razmočene. V prvi fazi predlagamo ureditev atletske steze.
Še vedno se ni pristopilo k regulaciji Hinje ob zgradbi nove šole in vrtca, zato prosim, če na Oddelku za okolje in
prostor ponovno preverite, kako je s sanacijo posledic septembrskih poplav iz leta 2014 tudi za omenjeno območje.
Spomnimo se, da so bili takrat prostori vrtca zelo izpostavljeni poplavnim nevarnostim.
Z zgoraj navedenimi predlogi je bil seznanjen tudi oddelek za družbene dejavnosti Občine Sevnica.
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a.

Dolgoročni cilji

PODROČJE

DOLGOROČNI CIILJ

IZHODIŠČ
NO LETO

1. Priprava projektne dokumentacije za graditev šole na eni lokaciji
2. Dograditev šole na eni lokaciji

2019-2024

3. Gospodarno ravnanje in sprotno vzdrževanje objektov oziroma delovnih
prostorov stara infrastruktura (električna in komunalna napeljava) v zgradbi
nove šole,
prostorska stiska v kuhinji (ni prostora za shranjevanje suhih živil,
premalo delovnih površin za pripravo hrane, ni prostora za
ekonomsko vodenje dela) in stara napeljava,
MATERIALNI

problematika odvodnjavanja v okolici nove šole ter telovadnice,

POGOJI

problematika poda (parketa) v prostorih (učilnicah, večnamenski
prostor nove šole in v učilnicah stare šole),
potreba po preureditvi sanitarnih prostorih za učencev v prvem
nadstropju stare in nove šole,
potreba po energetski sanaciji (okna, vrata, ovoj šole) stare šole,
zamenjava asfaltnih površin pri vhodu v staro šolo,
sanacija razsvetljave, osvetljenosti v novi šoli in stari šoli.
4.Redno posodobljenje IKT opreme.

V skladu z
možnostmi

5. VRTEC- temeljna posodobitev otroškega igrišča z igrali
VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNO
DELO

1.Optimalno napredovanje v višji razred vseh učencev
2. Razvoj podjetnih kompetenc in doseganje trajnosti

2019-2024

3. Skrb za kakovostno in trajnostno znanje, tudi z uporabo IKT
4. Permanentno izobraževanje vseh zaposlenih

SODELOVANJE Z
DELŽNIKI

1.Ohranjati in razvijati (povečati) sodelovanje s starši na konstruktivni

- STARŠI

podlagi

- LOKALNA

2. Z lokalno skupnostjo iskati skupne rešitve za izboljšanje pogojev dela

SKUPNOST

2019-2024

3. Organizacija dosedanjih dejavnosti za promocijo zdravja

- ZAPOSLENI
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Realizacija kratkoročnih ciljev:

PODROČJE

IZHODIŠČNO

KRATKOROČNI CILJI

LETO
Urejeno

Na podlagi pogodbe o financiranju investicijskih vzdrževalnih del
MATERIALNI
POGOJI

so bila opravljena naslednja dela:
- sanacija podpornega zidu pri stari šoli

2020/21

- obnova tlakov v vrtcu v skupnih prostorih

1.Optimalno napredovanje v višji razred vseh učencev

Doseženo

2. Skrb za kakovostno in trajnostno znanje
VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNO
DELO

3. Pospešeno izobraževanje na področju uporabe IKT, učenci in
strokovni delavci

2020/21

4. Permanentno izobraževanje vseh zaposlenih na področju
digitalnih kompetenc, kompetenc podjetnosti in varnega ter
spodbudnega učnega okolja

SODELOVANJE Z
DELŽNIKI:
STARŠI

1.Ohranjati in razvijati (povečati) sodelovanje s starši na

Doseženo

konstruktivni podlagi
2. Z lokalno skupnostjo iskati skupne rešitve za izboljšanje

LOKALNA

pogojev dela

SKUPNOST

3. Organizacija dosedanjih dejavnosti za promocijo zdravja na

ZAPOSLENI

delovnem mestu

2020/21

Uresničeni kratkoročni cilji na področju zagotavljanja materialnih pogojev v šolskem letu 2020/21:
-

Izvedene investicije šole:

-

Sanacija odstopanj ugotovljenih pri meritvah elektroinštalacij, popravilo inštalacij, montaža luči v računalniški
učilnici, montažo projektorjev, zamenjavo žarnic, v sklopu zamenjave stropov v vrednosti (Aneks št. 1 k
pogodbi št.:35281-0016/2020-3)

-

Dobava in montaža stropov, sanacija balkonov, sanacija podpornega zidu pri stari šoli ( pogodba št. 352810016/2020-3
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-

Vrtec:

-

Obnova tlaka Sika Comfortfloor pogodba št. 35281-0016/2020-8

Pregledi, nadzori in revizije:

VSEBINA

OCENA PREGLEDA

DATUM

Otroško igrišče s travnato

Novejša igrala so opremljena z ustreznimi certifikati. Vsa

MAJ 2020

površino 14 igrali primernimi za

igrala se redno preverjajo in vzdržujejo. Igrišče je varovano z

predšolske otroke

ograjo in vrati, ki ustrezajo predpisanim normativom. Vrtec

PREGLEDA/NADZORA/REVIZIJE
1.

vodi vso potrebno evidenco s Knjigo otroških igral z
odgovornimi osebami, pred uporabo se opravljajo RUTINSKI
VIZUALNI PREGLEDI, na tri mesece FUNKCIONALNI
PREGLEDI v avgustu, novembru, februarju in maju. Vse
opažanja in potrebe po popravilih so zapisane v določenih
obrazcih in LETNI PREGLED IGRAL. Letne preglede
opravlja pooblaščene podjetje Lipovec d. o. o., pregled je bil
izveden v mesecu maju 2020. Odpravili smo vse
pomanjkljivosti, ki se pojavljajo zaradi starosti igral.
V času covid razmer se igrala niso uporabljala od marca
2021 do decembra 2021.
2.

Meritve gasilnih aparatov in

Omrežje je tehnično brezhibno.

hidrantov
3.

Pregled strelovodnih napeljav

JANUAR
2021

Iz rezultatov meritev je razvidno, da izmerjena vrednosti

FEBRUAR

upornosti strelovodne zaščite (odvodov) ustrezajo predpisom

2019 / 2022

na lokaciji Krmelj 25. Naslednji pregled imamo v februarju
2022.
4.

Zdravstveno-higienski režim

V vseh kuhinjah in prostorih vrtca smo izvajali dogovorjen

SEPTEMBER

zdravstveno-higienski režim. Na vseh lokacijah smo

2021

periodično izvajali notranji nadzor, zdravstveni inšpektorat je
po svojih kriterijih izvajal zunanji nadzor.
5.

Zdravstveno higienski pregled, z

V vseh kuhinjah in prostorih vrtca smo izvajali higienski

V mesecu

odvzemom brisov za snažnost in

pregled. Bris je bil odvzet iz zajemalke, lončka, krožnika,

SEPTEMBER

vzorcev živil za mikrobiološko

PVC posode za kruh in pladnja. Iz poročila o mikrobiološki

2021

preiskavo v kuhinji šole

preiskavi brisov na snažnost je razvidno, da je bila snažnost
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kuhinjske posode, pribora in opreme zelo dobra, saj so bili
vsi odvzeti brisi ustrezni. Vzorec gotove lazanje, ki so jo
odvzeli za mikrobiološki preizkus je bil glede na preiskane
parametre po Smernicah za mikrobiološko varnost živil, ki so
namenjene končnemu potrošniku. Izmerjena temperatura v
priročnem hladilniku je bila ustrezna.
Na podlagi zdravstvenega higienskega pregleda in
mikrobioloških poročil ter preverjanja temperatur je bilo
ugotovljeno, da se je v šolski kuhinji vzdrževal ustrezen
higienski režim.
6.
7

Periodični zdravstveni pregled

V letu 2021 je bilo na zdravniškem pregledu 17

vseh zaposlenih

oseb.

Odvoz organskih odpadkov ter

Pregled deratizacije je bil izveden v marcu 2021. V kuhinji

poskrbljeno za dezinfekcije,

OŠ Krmelj je bila opravljena kontrola in nova nastavitev

dezinfekcije in deratizacije

zastrupljenih vab za glodalce, po sistemu HACCP. Vse vabe

PERIODIČNO
MAREC 2021

so bile cele, nenagrižene in zamenjane z novimi. Istega dne
so bile vabe položene v toplotno postajo, zunanjo shrambo
orodja in prostor za računalniški servis. Povsod so bile vabe
cele.
8.

Usposabljanje s preizkusom za

38 zaposlenih je v letu 2021 opravljalo tudi usposabljanje s

varno opravljanje dela

preizkusom za varno opravljanje dela po programu, ki je

Periodično

sprejet v Izjavi o varnosti z oceno tveganja in v skladu z
veljavno zakonodajo (Zakon o varnosti in zdravju pri delu) in
Požarnega varstva.
NOTRANJA REVIZIJA NA

Ekonomske, organizacijske in svetovalne storitve, Jožica Barbo Hrastar s.

PODROČJU FINAČNIH IZPLAČIL

p., je na podlagi opravljene revizije, ki jo je vodila revizorka Jožica Barbo
Hrastar, mag. financ in računovodstva, pregledala poslovanje s poudarkom v
delu, ki se nanaša na delovanje knjižnice in učbeniškega sklada. Odprave
pomanjkljivostih se bodo reševale s strokovnim timom v sodelovanju z
vodstvom.

9.

INŠPEKCIJSKI PREGLED –

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano,

INŠPEKTORAT ZA VARNO

inšpekcija za varno hrano je 3. 8. 2017 ob rednem inšpekcijskem pregledu v

HRANO

centralni kuhinji Osnovne šole Krmelj ugotovila nekatere nepravilnosti, ki jih je
šola odpravila in zato od Inšpekcije 4.9.2017 dobila sklep o ustavitvi postopka.
Nepravilnosti so se nanašale na higiensko stanje, beljenje, na sanitarno
odtočni kanal, na ločenost živil po sklopih v skrinji, na pregled sadja in
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zelenjave, na dokumentacijo o odpadkih in Haccp, evidenco preverjanja
vbodnih termometrov, zamenjavo stolov.
10 INŠPEKCIJSKI PREGLED –

Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi

INŠPEKTORAT RS ZA

nesrečami je 13. 12. 2021 opravil redni inšpekcijski pregled v prostorih

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN

Osnovne šole Krmelj. Namen nadzora je preverjanje izvajanja ukrepov zaradi

DRUGIMI NESREČAMI

preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19. Obseg in predmet nadzora je bilo spoštovanje prebolevnosti,
cepljenja ali testiranja za zaposlene in učence, spoštovanje ukrepa nošenja
mask in obveznega razkuževanja rok v zaprtih prostorih.
Na naslovu Krmelj 25 je bilo ugotovljeno, da zagotavljamo predpisom nošenja
mask, uporabljamo ustrezna razkužila, ki so uvrščena v Register biocidnih
proizvodov, izobešena so vsa obvestila za stranke, ustrezno preverjamo
izpolnjevanje pogojev PCT, ustrezno vodimo predpisane evidenčne liste za
HAG samo testiranje, cepljenje in prebolevnost.

3.3.

LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA
NAČRTA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA ZA LETO 2021

PREDNOSTNE NALOGE in izvedene aktivnosti za doseganje ciljev V ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Temeljni cilji, ki so zapisani v predpisani šolski zakonodaji so naše vodilo za nadaljnje delo. V njej znamo vgraditi vsa
dosedanja spoznanja in izkušnje ter iskati in odpirati nove vizije in poti pri iskanju znanja in razvijanju sposobnosti
učencev. Učenje je proces, ki traja vse življenje in se je potrebno do njega celostno opredeliti. Čeprav se na moč zdi, da
so cilji postavljeni zelo ambiciozno, se moramo truditi, da jih uresničujemo v čim večji meri. To nam bo uspevalo, če
bomo ustvarjali hkrati tudi spodbudno učno okolje, da bi s tem omogočili čim bolj optimalne pogoje za ustvarjalno in
uspešno učenje.
Naša učiteljeva prednost je prav gotovo v kakovostnem delu v razredu, ki bo nudilo učencem dovolj kvalitetnega znanja
za uspešno nadaljevanja šolanja, v iskanju učenčevih močnih področij, v razvijanju raziskovalnega duha, v učenju
odgovornosti za lastno delovanje in učenje, v spoštljivih medsebojnih odnosih ter s sodelovanjem do prijetne in
ustvarjalne klime, v spoštovanju do narave.
S kakovostnim načrtovanim in strokovnim delom smo se skozi celotno šolsko leto trudili, da smo realizirali prednostne
naloge, ki smo jih napisali v LDN šole v šolskem letu 2020/21.
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PREDNOSTNE NALOGE v letu

IZVEDENE AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV IN UGOTOVITVE

2020/21
Razvijati kakovostno znanje na

Spremljanje strokovnega dela pedagoških delavcev, hospitacije, izvedba

vseh stopnjah in na vseh nivojih

strokovnih razprav.
Učitelji so v neposredno pedagoško delo v skladu s predpisanimi UN vnašali
različne strategije poučevanja, naloge različnih taksonomskih ravni in
upoštevali različne prilagoditve.
Iz učiteljevih (različnih) poročil je razvidno, da se učenci hitro naučijo osnovnih
strategij reševanja nalog, imajo pa težave pri reševanju strukturiranih nalog
(zahtevnejših taksonomskih ravni)..

Izobraževanje na področju IKT

Izobraževanje vseh zaposlenih in uporaba in razvoj kompetenc tudi pri
učencih
Tudi zaradi situacije je potrebno ustvariti sodoben način poučevanja, način
poučevanja, ki uporablja sodobna orodja. Spretnosti in obvladovanje teh orodji
so ena pomembnejših kompetenc v 21. stoletju. Ker nam to orodje omogoča
dostop do velikega števila informacij, je poleg tega, da jih znamo poiskati,
pomembno tudi to, da jih znamo ovrednotiti in smiselno uporabiti v
vsakdanjem življenju.

Vzgoja za zdravje je naša

Sistematično izvajanje tematskih razrednih ur na temo varovanje in krepitev

dolžnost-varovanje in krepitev

zdravja.

zdravja

Vsako leto temu področju namenjamo vse več časa.
Ugotavljamo, da se je stanje glede rednega prehranjevanja (zajtrk) izboljšalo,
vse več otrok v šoli tudi je, se prehranjuje.
Imajo pozitiven odnos do hrane.
Izpostavljamo skrb, da je vse več učencev, ki zelo skromno skrbi za svojo
osebno higieno (se ne umijejo rok pred jedjo, po uporabi WC, po športnih
aktivnostih…).

Uvajanje in spremljanje

Timsko načrtovanje in realizacija VI procesa

kombiniranega pouka

Medsebojne hospitacije
Pouk v kombiniranem oddelku je potek skozi celo šolsko leto v načrtovanih
okvirih. Tak pouk prinaša medsebojno, medgeneracijsko sodelovanje, večjo
odgovornost, medsebojno pomoč.

Zagotavljanje kakovosti dela s

Spremljanje prisotnosti staršev na govorilnih urah in roditeljskih sestankih

cilji

Pogovorne ure in oddelčni roditeljski sestanki so bolje obiskani kot skupni

kvalitetnejšega sodelovanja s

roditeljski sestanki.

starši (kako in na katerih

Pozitivna vzajemna naravnanost vseh deležnikov ima velik vpliv tudi na
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področjih)

kakovost dela v oddelku.

Skrb za lastno znanje v procesu

Spremljanje procesa učenja pri učencih in uvajanje učenja učenja v VI proces

učenja

Pri procesu ocenjevanja navajanje učencev na spremljanje lastnega dela in
lastnih dosežkov
Učitelji so pri svojem delu vključevali elemente formativnega spremljanja.
Učencem, kjer je bilo omogočeno skozi različne elemente FS spremljati lastni
napredek, so tudi izboljšali: svoje delovne navade, domače delo, ocene,
predvsem pa različne načine učenja. Dober primer prakse je bil izveden pri
pouku v 5. razredu in pri pouku slovenščine na predmetni stopnji.

Razvijanje kritičnega mišljenja

V pedagoški proces vključevati (učenje veščin) veščine kritičnega mišljenja,

(novo)

ustvarjanje različnih situacij in priložnosti za razvijanje KM (postavljanje
vprašanj, analiza, argumentiranje) s primeri iz vsakdanjega življenja
(življenjska znanja).

Kazalci uspešnosti:
Šola ima izdelane kazalnike uspešnosti, ki zajemajo spremljanje pedagoškega dela in dosežke učencev. Le ti pa so v
prvi vrsti namenjeni ugotavljanju učinkov vzgojno-izobraževalnega dela in s tem pridobivanju podatkov in ustvarjanju
argumentov, ki lahko podprejo vsakovrstne metode in načine dela, s katerimi se v praksi spodbuja in IZBOLJŠUJE
učene izkušnje učenca in njegovih dosežkov. Pomembno je, da pedagoški proces osredotočimo na učenca in
bistvene elemente, ki naj jih učenec pridobi v šoli: znanje, spretnosti, veščine in vrednote
KAZALNIKI USPEŠNOSTI ZA Š.L. 2020/2021
Področja uspešnosti

KAZALCI USPEŠNOSTI

Učni dosežki – v

- število učencev, ki so uspešno zaključili šolsko leto,

skladu s Pravilnikom o

- število popravnih izpitov,

podeljevanju pohval,

- število učencev s popravnimi izpiti,

priznanj in nagrad

- število učencev s povprečno oceno (4,8) vseh zaključenih ocen
DOSEŽKI-2021
Šolsko leto 2020/2021 je uspešno zaključilo 113 učencev. En učenec ni uspešno
zaključil letošnjega šolskega leta, zato bo ponavljal 6. razred. Popravnih izpitov ni bilo.
Na področju učenja in znanja je povprečje 4,8 doseglo 21 učencev, kar predstavlja
18,4 % vseh učencev na šoli. To pomeni 0,4 % več kot lani.

Učni uspeh po

- povprečna ocena posameznega oddelka in njihov napredek
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posameznih oddelkih
DOSEŽEK – 2021
Na podlagi podatkov, pridobljenih iz e-asistenta je razvidno, da je povprečje ocen kar
nekako enako povprečju v preteklih letih, čeprav je nekoliko nižje od lanskega, saj je
padlo za 0,1. Najboljši je učni uspeh v 4.r. V 8.r je učni uspeh enak kot v preteklem
šolskem letu, poslabšal pa se je učni uspeh v 5., 6., 7. in 9.r. V 6.r in 7.r je razvidno,
da učni uspeh pada, v 8.r pa je učni uspeh ves čas enak.
Nacionalni preizkus

- število učencev, ki so se udeležili preverjanja,

znanja v 6. in 9.

- rezultati posameznih učencev v primerjavi z lastnim dosežkom,

razredu

- rezultati učencev 9. razreda v primerjavi z njihovimi dosežki v 6.razredu
- rezultati v primerjavi z nacionalnimi dosežki
DOSEŽEK 2021
Nacionalnega preverjanja znanja so se udeležili vsi učenci 6. razreda (16) in vsi
učenci 9. razreda (10). Vsi učenci so k reševanju NPZ pristopili resno in odgovorno.
Dosežki učencev 6. razreda so bili pri vseh treh predmetih nad pričakovanimi, pri
matematiki 1,4 % nad državnim povprečjem, pri slovenščini 0,3 % nad državnim
povprečjem, pri angleščini pa 6,7 % pod državnim povprečjem, s čimer smo lahko
glede na specifike razreda zelo zadovoljni. Še posebej razveseljuje dejstvo, da so
posamezni učenci pri določenih predmetih presegli 90 %.
Dosežki učencev 9. razreda so bili glede na njihovo sprotno delo in glede na njihove
dosežke skozi vsa leta in tudi glede na dosežke v 6. razredu precej nad pričakovanji.
Pri slovenščini so državno povprečje presegli za slabih 11 %, pri matematiki za skoraj
6 %, pri angleščini pa je bil rezultat sicer 6,2 % pod povprečjem, kar je bil zelo dober
dosežek. Splošna ugotovitev je, da smo z dosežki večine učencev 9. razreda lahko
zadovoljni.

Športno- vzgojni

-število učencev, ki je doseglo boljše rezultate v primerjavi s preteklim letom,

karton

splošna ocena

Spremljanje telesnega
in gibalnega razvoja
otrok
DOSEŽEK - 2021
Dosežki v letošnjem letu so primerjani z dosežki na meritvah v letu 2019
Podatkov za letošnji 1. in 2. razred tako ni bilo mogoče primerjati. Rezultati za prvi
razred v tem šolskem letu kažejo pri fantih slabo sliko z izjemo enega učenca, deklice
malenkost boljša slika, a še vedno nekje okoli povprečja.
V drugem razredu je en učenec izjemno sposoben, ostali so krepko pod povprečjem,
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pri učenkah ena deklica nad povprečjem ostale precej nizko.
3. razred: 18 učencev (6 učencev in 1 učenka so boljši)
4. razred: 12 učencev (3 učenci in 4 učenke so boljše)
5. razred: 13 učencev (2 učenca in 2 učenki so boljši)
6. razred: 16 učencev (2 učenca in 3 učenke so boljši)
7. razred: 15 učencev (3 učenci so boljši)
8. razred: 12 učencev (3 učenci in 5 učenk je boljših)i
9. razred: 10 učencev (4 učenci so boljši)
Nekateri učenci (38) so izboljšali svoje dosežke, potrebno je poudariti, da so ostali
nazadovali ali ostali približno na enakem nivoju. Delež učencev se ni dalo primerjati,
ker nimajo opravljenih vseh meritev (17 učencev na šoli).
Ugotavljam, da se je občutno povečal indeks telesne mase, predvsem zaradi
povečanega deleža podkožne maščobe (občutno povečanje pri meritvah kožne gube
nadlahti. Velika negativna sprememba se kaže tudi v moči rok (vesa v zgibi) ter
eksplozivni moči nog (skok v daljino z mesta), pri ostalih testih ni tako velikih
odstopanj. Še posebno skrbi nenapredovanje pri dekletih, z izjemo deklet osmega
razreda. S šolskim in izven-šolskim delom bomo vsekakor želi narediti napredek v
naslednjem šolskem letu.
Dosežki učencev na
področju tekmovanj in
znanja
DOSEŽEK - 2021
Učenci od 1. do 5. razreda so v šolskem letu 2020/21 tekmovali iz logike,
slovenščine - Mehurčki, - 1. triletje, Cankarjevo tekmovanje, vesele šole,
matematično Vegovo tekmovanje, Računanje je igra, samo 5. razred.
BRONASTO PRIZNANJE: 16 B - logika učencev od 2. do 5. r; 4 B Cankarjevo
priznanje učencev 4. in 5. razreda, 28 priznanj Mehurčki , 3B - VŠ - 4. in 5. razreda,
2Z RJI;
SKUPAJ PRIZNANJ IZ ZNANJA UČENCEV OD 1. DO 5. RAZREDA: 23 bronastih
priznanj, 2 zlato RJI, 28 priznanj za sodelovanje Mehurčki.
Učenci 6. - 9. razred
Učenci predmetne stopnje so tekmovali na šolskih tekmovanjih različnih predmetov.
Zaradi epidemije so se nekatera izvajala na daljavo, nekatera pa v šoli. Prav tako so
letos spremenili potek tekmovanj, saj so na nekaterih področjih ( tja, ) izpustili regijsko
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raven in je bil le prehod iz šolskega na državno tekmovanja.
Zlato priznanje: 2x; Srebrno priznanje: 3x; Bronasto priznanje: 48x
Zlato priznanje: Lea Plazar (slo), Tadej Llapushi ( mat)
Srebrno priznanje: Lea Plazar (mat; fiz); Timotej Krašovec (fizika)
Bronasto priznanje: Julija Vidmar (slo, ast,geo,VŠ,logika); Anej Žaja (logika, mat,
geo); Anže Žaja ( mat); Ula Majcen ( ast); Zoja Roškarič (slo, logika); Gal Jamšek
(logika); Zala Kovaljev (slo); Nika Tisu (slo, geo, mat); Lea Plazar (slo, mat, fiz; zgo;
geo; logika); Timotej Krašovec (slo, mat;fiz; ast; zgo; geo; bio; logika); Tjaša Svenšek
(mat); Hana Plazar (mat; VŠ; logika);Tim Kukec (zgo); Kaja Gole (mat, fiz, ast; zgo;
VŠ: logika); Jakob Jamnik (fiz); Tara Kozolc (zgo; VŠ); Ema Gruden (logika); Tadej
Llapushi (slo)
Vzgojno delovanje

število vzgojnih ukrepov
Število neopravičenih ur,
- število izrečenih pohval, priznanj, nagrad – meritve,
- število dosežkov Bistre Knapčeve glave,
- dosežki naj razreda
DOSEŽEK - 2021
V tem šolskem letu je bilo izrečenih 16 neopravičenih izostankov in sicer vsi v času
dela na daljavo. V primerjavi z lanskim letom je število večje za 13 ur. Število
izostankov je bilo višje le še leta 2017 in 2016. Večina izostankov (12) je bilo izrečenih
štirim učencem 9. razreda ter 4 izostanki učencu 8. razreda. V ostalih razredih
neopravičenih izostankov ni bilo.
Tekom leta so bili najpogosteje izrečeni vzgojni ukrepi, v namen vzgojnega delovanja:
ustno opozorilo učitelja, razgovor z razrednikom pred ali po pouku (enako kot lansko
šolsko leto) ter presedanje.
Največ različnih vzgojnih ukrepov so se posluževali v 9. razredu. Le 2 x je bilo
potrebno odvzeti telefonski aparat. Pisnega opomina na podlagi Pravilnika o vzgojnih
opominih v osnovni šoli v tem šolskem letu na razredni in predmetni stopnji znova ni
bilo izrečenega.
Na področju dosežkov iz znanja so učenci predmetne stopnje v tem šolskem letu
dosegli 2 zlati, 4 srebrna in 47 bronastih priznanj. Najuspešnejši so bili učenci 8
razreda, kateri so prejeli 26 priznanj.
Knapčeve spretne in bistre glave je naslov za kotiček, kjer na naši šoli predstavimo
največje

dosežke

naših

učencev.

To

so

dosežki

na

področju:

-znanja, športa, glasbe, kuharskih veščin, kolesarskih veščin in znanja o prometu.
Sten-čas z omenjenimi dosežki prikazujemo že peto šolsko leto in je za učence naše
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šole velik izziv, saj je biti javno izpostavljen s svojimi dosežki želja vsakega učenca.
Mesečno izbiramo tudi »Naj razred«, kjer učitelji s pomočjo desetih kriterijev točkujejo,
oziroma mesečno vrednotijo posamezni razred. To so kriteriji, ki so jih na Šolski
skupnosti izoblikovali in predlagali učenci. V letošnjem šolskem letu nam je pot do
naziva naj razred preprečila karantena in pouk na daljavo. Naj razred smo izbrali le
enkrat; naj razred je bil 8. razred.

Bralna kultura

- število izposojenih knjig za učence,
- naj bralni razred,
- bralna kultura v primerjavi s preteklim letom
- število doseženih bralnih značk
DOSEŽEK - 2021
V tem šolskem letu je bilo izposojenih 1060 knjig, kar pomeni 9,3 knjige na učenca,
kar je več kot slovensko povprečje. Knjižnica je delovala tudi v času pouka na daljavo.
Izposoja je bila možna na vsakih 14 dni za učence razredne stopnje in na vsakih 14
dni za učence predmetne stopnje. Največ knjig so si sposodili učenci 2. razreda.
Izposoja je nekoliko manjša kot preteklo leto, delno zaradi pouka na daljavo, delno pa
zato, ker je v letošnjem šolskem letu začel delovati bibliobus, s katerega so si učenci
redno sposojali knjižno gradivo.
Bralno značko je osvojilo 75 % učencev, kar je nekoliko manj kot lansko šolsko leto.
Ponovno se je povečalo število učencev 1. in 2. triletja, ki niso uspeli opraviti bralne
značke. V 9. razredu je 6 učencev zlatih bralcev, za kar so prejeli knjižno nagrado.
Zaradi epidemije niso bili nagrajeni z obiskom prireditve v Ljubljani, prav tako iz istega
razloga nismo nagradili uspešnih bralcev z ogledom filma.

Poročila ostalih dejavnosti na šoli:
Poročilo o šolanju na daljavo
Pri delu na daljavo smo se na Osnovni šoli Krmelj posluževali več različnih internetnih aplikacij. Uporabljali smo
Arnesove spletne učilnice, Zoom video srečanja, Arnes vid, elektronsko pošto, preko katere smo komunicirali s starši in
učenci, in različna socialna omrežja (messenger, viber …). Pri delu na daljavo se je pouk začel z video srečanjem, pri
katerem so učitelji predstavili potek pouka (“jutranji pozdrav”). Več ur na dan so se učenci vključili v pouk v živo (video
konference), ki so potekale po predhodno določenem urniku. Poleg tega so dobili učenci v spletnih učilnicah naloge, ki
so jih morali dnevno oddajati. Glede na starost otrok se je razlikovalo število ur pouka v živo (1. triletje - 1-2 uri dnevno,
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2. triletje 2-3 ure dnevno, 3. triletje 4-5 ur dnevno). Vsi učenci so redno obiskovali pouk na daljavo. Glede na predhodne
izkušnje smo učencem posodili šolsko opremo (računalniki, internetni modemi, kamere, slušalke …).
Poročilo o delovanju šolske knjižnice
Šolska knjižnica deluje na dveh lokacijah, v stari in novi šoli. Še vedno se staro knjižno gradivo postopoma vpisuje v
sistem COBISS, vpisanih je nekaj več kot 4000 knjig. Gradivo učbeniškega sklada je v celoti vpisano v COBISS. Za
učence od 4. do 9. razreda je izposoja potekala preko sistema COBISS, za učence od 1. do 3. razreda pa še s pomočjo
kartončkov.
Knjižnica je delovala tudi v času pouka na daljavo, in sicer izmenično na vsakih 14 dni za razredno in predmetno
stopnjo. Učenci so imeli možnost izposoje in vračila knjižnega gradiva. Izposojenih je bilo 1060 knjig, kar je 9,3 knjige na
učenca. Največ knjig so se sposodili učenci 2. razreda. Poleg tega so si učenci redno sposojali tudi knjige z bibliobusa.
V vseh razredih so bile izvedene knjižnične ure. Učenci 1. razreda so ob prvem vstopu v knjižnico prejeli knjižno gradivo.
Učenci 7. razreda so obiskali sevniško knjižnico v okviru projekta Rastem s knjigo in prav tako prejeli knjižno nagrado. V
šolski knjižnici je bilo izvedenih 20 knjižničnih ur.
Poročilo o delovanju šolskega športnega društva Mladost NA OŠ KRMELJ
Športno društvo Mladost je v tem šolskem letu pričelo z vadbo rokometa, kjer se kaže zelo velik interes učencev od
četrtega razreda naprej. Izvajali smo tudi vadbo gimnastike, ki pa je zaradi ukrepov delovanja v mehurčku v času
epidemije niso uspeli izvajati vsi razredi. Priprav na šolska športna tekmovanja in izvedb tekmovanj v tem šolskem letu
zaradi vseh ukrepov ni bilo.
Poročilo o izvajanju fleksibilnega predmetnika (z medpredmetnimi povezavami)
Fleksibilni predmetnik je bil za šolsko leto 2020/21 v 1. triletju sicer načrtovan, se pa je zaradi izrednih korona razmer
izvajal v nekoliko okrnjeni obliki. Organizacijske oblike, ki so bile izvedene, so se izvajale predvsem v sklopu dnevov
dejavnosti, ostale načrtovane dejavnosti (obeleženje spominskih ur, ŠPO, tradicionalni zajtrk …) pa so bile izvedene v
mehurčkih.
V šolskem letu 2020/2021 je bil fleksibilni predmetnik izvajan v organizacijski obliki in delno tudi vsebinsko. Učitelji, ki so
izvajali fleksibilni predmetnik na področju drugega VIO na OŠ KRMELJ so bili: Primož Plazar, Renata Mlinarič, Jure
Repovž in Janja Podgrajšek.
Organizacijske oblike, ki so bile izvedene so bile blok ure, medrazredne in medpredmetne povezave, medrazredne
povezave v sklopu dnevov dejavnosti.
Z organizacijo ni bilo večjih težav in vse ure so bile izvedene po načrtu. Vsebinsko se je FP izvajal predvsem v obliki dni
dejavnosti. Povezovali so se učenci 2. VIO. Učenci so tak način izvajanja lepo sprejeli, medsebojno sodelovali in se
družili po vseh zdravstvenih priporočilih zaradi Covid 19. Učenci so bili motivirani za delo, razvijali so samostojnost,
sprejemali različna mišljenja, podajali povratne informacije, učinkovitost pouka se je izboljšala.
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Z organizacijo ni bilo večjih težav in vse ure so bile izvedene po načrtu. Vsebinsko se je FP izvajal predvsem v obliki dni
dejavnosti. Povezovali so se učenci 2. VIO. Učenci so tak način izvajanja lepo sprejeli, medsebojno sodelovali in se
družili po vseh zdravstvenih priporočilih zaradi Covid 19. Učenci so bili motivirani za delo, razvijali so samostojnost,
sprejemali različna mišljenja, podajali povratne informacije, učinkovitost pouka se je izboljšala.
V šolskem letu 2020/2021 se je fleksibilni predmetnik na predmetni stopnji izvajal v organizacijski obliki in delno tudi
vsebinsko v okviru dnevov dejavnosti.
V 6. razredu so bile fleksibilno izvedene ure zgodovine, geografije, gospodinjstva in dopolnilnega pouka slovenščine. V
7. razredu se fleksibilni predmetnik v organizacijski obliki ni izvajal. V 8. razredu so fleksibilno potekale ure slovenščine,
biologije, geografije in dodatnega pouka kemije, v 9. razredu pa ure slovenščine, športa za sprostitev, dopolnilnega
pouka kemije in interesne dejavnosti prva pomoč.
Ure so bile izvedene, kot smo načrtovali. Zaradi pouka na daljavo so se ure interesne dejavnosti prva pomoč delno
premaknile v spomladanski čas.
Učencem je takšen način dela všeč, manj so obremenjeni, če imajo določene dejavnosti bolj strnjene na krajši čas, so
tudi bolj motivirani za delo.
Poročilo o ekoloških dejavnostih
Zbiralne akcije
Podjetje Bitea d.o.o. že nekaj let skrbi za odpadne materiale. Njihova glavna naloga je, da jih odstranijo na okolju
prijazen način. Ker je pomembno, da se v ločeno zbiranje vključi tudi širša množica, so se odločili, da k sodelovanju
povabijo tudi vrtce in šole, med katerimi je že nekaj let tudi Osnovna šola Krmelj. Vsako leto razredniki septembra
staršem predstavimo projekt in jih povabimo k sodelovanju. Z izpolnitvijo obrazca se kot podjetje lahko priključijo akciji.
Podjetje Bitea nekajkrat letno obišče posamezna podjetja in poskrbi za odvoz odpadnih tonerjev in kartuš. V letu 2021
(1. obdobje: 1. 1. 2021-30. 6. 2021) je bilo zbranih 13 kg kartuš s strani Doge Galvane in Armata, kar je zneslo 2,42 €.
Zbiralna akcija starega papirja: V šolskem letu 2020/21 so bile na Osnovni šoli Krmelj organizirane tri zbiralne akcije
starega papirja.
3. 3. 2021 je bilo zbranega 3860 kg, 28. 4. 2021 3840 kg in 22. 6. 2021 2180 kg starega papirja.
Urejanje okolice
Na Osnovni šoli Krmelj so bili v šolskem letu 2020/2021 vsi učenci vpeti v akcijo urejanja okolja, saj so vsi skrbeli za red
in čistočo šole in njene okolice. Poleg skrbi za čisto okolico šole, so se učenci odpravili tudi po kraju in na dan Zemlje, po
Krmelju pobrali kar nekaj smeti.
Učenci 4. razreda, pod mentorstvom učiteljice Bernarde Pelko, pa so vestno in skrbno urejali šolski vrt in zelišča, ki
rastejo na njem.
Ekobralna značka
Učenci so s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje, se aktivno vključevali v okolje, svoje
znanje so lahko medpredmetno povezovali in izmenjavali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami. Razvijali so
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svoj kritični odnos do okoljske problematike. Učenci so v sklopu slovenske BZ dobili zraven še seznam različnih eko
knjig, ki so jim bila na voljo. Knjige so se razlikovale glede na starostno stopnjo. Vsak učenec je za opravljeno eko BZ
moral prebrati eno (3. r dve) eko knjigo in jo predstaviti učiteljici ali pa celo sošolcem. Opravilo jo je v 1.razredu 10
učencev, v 2. razredu 8 učencev, v 3. razredu 15 učencev, v 4. razredu 12 učencev. Vsak učenec, ki je sodeloval in
opravil eko bralno značko, je dobil potrdilo o opravljeni eko bralni znački.

Poročilo o prometnih dejavnostih
Poročilo o kolesarskih izpitih Kolesarski izpit je opravljalo 13 učencev 5. razreda v celoti in 16 učencev 6. razreda le
praktični del izpita. Priprave na izpit so potekale vsako sredo od 13.00 do 13.45, kjer so se učenci seznanili in ponovili
teoretični del. V septembru 2020 je 16 učencev 6. razreda opravljalo praktično vožnjo, saj je zaradi covid19 v mesecu
juniju niso smeli. 14 učencev je uspešno opravilo tudi praktični del izpita, 2 učenca pa sta svoje veščine in znanje
pokazala zopet junija 2021, vendar še vedno nista dosegla kriterijev znanja, da bi pridobila kolesarski izpit. 13 učencev
5. razreda pa je v tem šolskem letu uspešno opravilo tako teoretični kot tudi praktični del izpita. Učenci so se doma urili v
spretnostih na poligonu, prometni poligon in vožnjo v prometu pa so opravili v mesecu juniju. Izvedli smo športni dan, ki
je bil v celoti namenjen urjenju veščin in preverjanju spretnosti na spretnostnemu in prometnemu poligonu. Realiziranih
je bilo 37 ur, v katere je vključena teorija s teoretičnim delom izpita ter utrjevanje teoretičnega znanja.
Projekt Pasavček Učenci 4. razreda so bili v šolskem letu 2020/2021 vključeni v projekt Pasavček. Ker so učenci nekaj
znanja o cestnem prometu že osvojili, smo pri projektu večji poudarki namenili varnemu prihodu v šolo. Ugotovili smo, da
se več kot polovica otrok v šolo pripelje z avtom ali s šolskim prevozom. Učenci zelo lepo poznajo rek “red je vedno pas
pripet,” vendar tudi tu nastanejo težave. Ni pomembno le to, da je pas pripet, pomembno je tudi kako v avtu, kombiju ali
avtobusu sedimo. Ugotovili smo, da se kar nekaj učencev v avtomobilu vozi s torbo na ramenih, kar pa je sila nevarno. S
pomočjo interaktivne table smo si ogledali možne posledice, ki nastanejo, v primeru, če pride do prometne nesreče in
ima učenec na ramenih šolsko torbo. Učenci so bili nad prikazom zelo presenečeni, saj se niso zavedali, da lahko šolska
torba povzroči tako hude poškodbe. Teorijo smo nato prenesli v prakso in drug drugega vestno opozarjali na varnost.
Poročilo o prometni vzgoji Izvedene so bile različne prometno-vzgojne aktivnosti in akcije. Z njimi je bila učencem
zagotovljena ustrezna varnost v prometu, predvsem varnost otrok na cestah. V prvem tednu pouka so potekale različne
preventivne aktivnosti. Učenci so bili seznanjeni o prometu in varnosti, ogledali so si različne posnetke, prehodili varno
pot od stare do nove šole ter ponovili pomen prometnih znakov, ki jih učenci vsakodnevno opazujejo na poti v in iz šole.
Prostovoljci – prometniki so varovali prehode za pešce v krožišču in prehod pri podjetju Inkos. Opazovali so promet in
opozarjali najmlajše šolarje, kako pravilno prečkati cesto na prehodu za pešce. V dneh pred začetkom pouka so bili pred
nevarnimi mesti nameščeni obcestni triopani »otroci na cesti«, ki so opozarjali voznike na večjo previdnost. Učenci 1.
triletja, še posebej prvošolčki, so vestno nosili rumene rutice, s katerimi so udeležence v prometu še posebej opozarjali
nase. Učenci od 1. do 5. razreda so bili vključeni v projekt Kokoška Rozi, ki prav tako spodbuja in opozarja na nevarnosti
v prometu, v sklopu projekta se raziskuje okolica šole in promet v njej, hkrati pa spodbuja in razvija trajnostno mobilnost.
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Učenci 5. razreda so se skozi šolsko leto intenzivno pripravljali in pridobivali spretnosti za vožnjo s kolesom in kolesarski
izpit ter urili svoje veščine in izpopolnjevali svoja znanja v projektu Varno na kolesu. Učencem je bil na prvih razrednih
urah predstavljen načrt VARNE POTI v šolo, starši pa opozorjeni nanj na prvem roditeljskem sestanku.
V šolskem letu 2020/2021 je bilo učencem zagotovljeno spremstvo in vožnja s šolskim kombijem med obema lokacijama
šole (na športno vzgojo in iz nje ter na ostale dejavnosti, ki so potekale na eni ali drugi lokaciji v času pouka). Učitelji pa
so učence tudi sami spremljali na tej poti.
Vsako leto so aktivnosti kontinuirano izvajane, dopolnjene in nadgrajene. V letošnjem šolskem letu pa so bile tudi zaradi
izrednih razmer in dela od doma precej okrnjene.
Trajnostna mobilnost
Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, posledično
onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov ter porabo energije. Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko
sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva.
Tudi na naši šoli podpiramo trajnostno mobilnost in želimo učencem ter učenkam čim bolj približati vrednote trajnostnega
razvoja. S tem namenom smo se v letošnjem šolskem letu priključili projektu »Gremo peš s kokoško Rozi!«
V tednu, od 25. 9. do 2. 10. 2020, smo z učenci od 1 do 5. razreda izvedli dejavnost, pri kateri smo ob rednem dnevnem
beleženju prihodov v šolo naših učencev in učenk presegli zastavljeno 7-odstotno povečanje prihodov otrok v šolo na
trajnostni način glede na izhodiščno stanje. Povečali smo jih za dobrih 30 % in tako kokoški Rozi pripeli srebrno medaljo.
Poročilo o plavalnem tečaju v 3.razredu
Učni načrt za osnovno šolo opredeljuje obvezno organizacijo (izvedbo) 20-urnega plavalnega tečaja v 2. ali 3. razredu.
Tečaj je za otroke obvezen in je sestavni del pouka športne vzgoje. Osnovni cilj je naučiti otroke plavati. Glede na
starostno stopnjo naj bi otroci znali plavati najmanj 25m v elementarni tehniki prsno (žabica), s čimer si pridobijo oceno
zlati morski konjiček. Otrok postane plavalec, ko samostojno preplava 50 m v poljubni tehniki s skokom v vodo na noge.
Plavalni tečaj smo s tretješolci in četrtošolci (lansko leto jim je zaradi izrednih korona razmer odpadel) izvedli 14.-18. 6.
2021 na bazenu na Otočcu. Poleg razrednikov so otroke spremljali Primož Plazar (učitelj ŠPO) ter učiteljici plavanja
Mateja Ručman in Urška Kugonič. Učenci so bili prvi dan na podlagi preverjanja (pred)znanja plavanja razvrščeni v tri
skupine, kjer so pri omenjenih učiteljih osvajali veščine tehnike plavanja. V 3. r. je bilo 8 neplavalcev, od katerih sta do
konca tečaja 2 učenca postala plavalca.
Poročilo o izvedbi življenja v naravi na razredni stopnji s plavalnim tečajem
V času od 20. 6. do 24. 6. 2021 sta bila razreda na plavalnem tečaju v Cerknem z namenom učenja in izpopolnjevanja
znanja plavanja. V ta namen je bilo prvi dan izvedeno preverjanje znanja ter razvrščanje učencev v čim bolj homogene
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skupine glede na znanje plavanja. V prvem dnevu je bilo izmed 29 učencev pet učencev neplavalcev, ostali so bili glede
znanja primerljivi. V ostalih dneh je vsaka skupina delala po programu plavalne šole. Vsebine:
tehnika prsno z dihanjem in potapljanjem glave, tehnika kravl z dihanjem, tehnika hrbtno, skoki v vodo, pravila in
opozorila ter osnove reševanja oziroma pomoči plavalcu.
V zadnjem dnevu smo izvedli ponovno preverjanje znanja plavanja in podelili tudi priznanja: 2 delfinčka, 12 bronastih
delfinčkov (plavalci) in 15 srebrnih delfinčkov (dobri plavalci) tehnično bolj dovršeno plavanje.
Vsebine plavanja so popestrile tudi dejavnosti orientacije v kraju, pohodniški izlet, ogled Bolnice Franja, izdelava bivakov
in prepoznavanje drevesnih vrst, zaključni ples.
Življenje v naravi je bilo uspešno, ni bilo vzgojnih težav več je bilo stisk učencev ob spremembi okolja in odsotnosti od
staršev. Vse težave smo uspešno rešili. Življenje v naravi je bilo uspešno zaključeno, vsi učenci so se vrnili domov
zdravi, nekateri z opozorilom o spremljavi učenca na zdravstvenem področju. Bilo je namreč kar nekaj ugrizov klopa, ki
so bili hitro in uspešno odstranjeni.
Poročilo o izvedbi življenja v naravi na predmetni stopnji
Učenci 7. razreda so preživeli športno naravoslovni teden v Fiesi. Bivali so v domu Breženka med 5. in 9. oktobrom
2020. Njihov teden je bil naravoslovno obarvan, saj so spoznavali morski in obmorski pas, jezera v Fiesi ter rastlinstvo.
Športni del pa je zajemal pohod, orientacijo, kanuizem, plavanje in lokostrelstvo. Udeležilo se ga je 15 učencev in dve
spremljevalki.
Učenci 8. in 9. razreda so preživeli življenje v naravi v CŠOD Bohinj, in sicer od 28. 9. do 2. 10 2020. Izvedena sta bila
dva športna dneva, dva naravoslovna dneva in en tehniški dan. Spoznali so Bohinj z okolico, njegovo zgodovino in
njegove značilnosti, se veliko ukvarjali z vodami v Bohinju in jih biološko in kemijsko analizirali, spoznavali Triglavski
narodni park. Od športnih aktivnosti so izvedli kolesarjenje, pohodništvo, veslanje in plezanje. Življenja v naravi se je
udeležilo 12 učencev 8. razreda, 10 učencev 9. razreda in 2 spremljevalca.
Ustvarjalni vikend intenzivnih vaj in raziskovalnih dejavnostih
Intenzivne vaje MPZ, V četrtek, 17.5.2021 je mladinski pevski zbor imel intenzivne vaje. Vaje so potekale od 14. do 17.
ure. Zbor se je pod mentorstvom Janje Podgrajšek pripravljal na proslavo ob dnevu državnosti in na prireditev ob
zaključku šolskega leta. Poudarek je bil na vokalni tehniki in interpretaciji skladb Moja dežela, Sing, sing, Najlepše pesmi
in Zdravljica.

Projekt podjetništva – Mladim se dogaja Osnovna šola Krmelj je bila izbrana na javnem razpisu Javne agencije
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), ob finančni
podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zato bomo v šolskem letu 2020/2021 na šoli izvajali projekt
Mladim se dogaja 2020.
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Projekt Mladim se dogaja je namenjen financiranju aktivnosti usmerjenih v spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in
inovativnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2020/21.
Start up vikend – PODJETNIŠKI TABOR smo izvedli v petek, 25. 9. 2020 in soboto, 26. 9. 2020. Trideset učencev iz
Osnovne šole Krmelj in Osnovne šole Boštanj so sodelovali v dvodnevni aktivnosti, kjer so poiskali podjetniški problem
in ga v skupini razvijali od prototipa do poslovne ideje. Program je obsegal razvoj ali poglobljeno delo ter predstavitev
poslovnih modelov Canvas (načrtovanje rešitve: izdelek, storitev, kombinacija obojega, projekt).
Startup vikend se je končal s predstavitvijo (pitchem) pred komisijo v sestavi: Klementina Žvar (KS Krmelj), Matic Breznik
(v imenu skupine izvajalcev) in Vesna Vidic Jeraj (OŠ Boštanj). Učenci Jakob Jamnik, Filip Baloh in Gal Završnik iz
Osnovne šole Krmelj so bili nagrajeni za naj pitch, ob tem pa predstavili inovacijo na trgu na področju športne opreme
pod imenom odbojkarska mreža. Pri nagradi Naj ideja so učenke Lara Lisec, Zala Androjna, Lucija Redenšek, Lea
Simončič iz OŠ Boštanj za inovacijo LZ termometer dobile 100 eur za namene prototipa svoje poslovne ideje (nadaljnji
razvoj).
Pohvaliti pa je potrebno vse sodelujoče učenke in učence, saj so skozi projekt Mladim se dogaja pokazali interes po
podjetnosti, svojo ustvarjalnost in inovativnost. Bili smo priča osmim odličnim poslovnim idejam. Tudi podjetniški trg bi jih
bil zelo vesel.
Poročila razvojnih in drugih projektov, ki razvijajo kompetence učnega kompasa
Projekt POGUM
Osnovna šola je v projekt vključena že četrto leto (aktivno 2 leti). To šolsko leto je bil cilj projekta razvijati kompetence
podjetnosti v okviru raziskovalnega vprašanja: Kako razviti učinkovito, spoštljivo in ustrezno medsebojno komunikacijo v
vsakodnevni šolski rutini ter med neposrednim pedagoškim delom? Še vedno so se kompetence podjetnosti razvijale v
okviru področja Šola kot središče skupnosti. V ta namen je bila med drugim izpeljana dejavnost pisanja razglednic ob
dnevu žena vsem mamam učencev ter starejšim ženam v kraju, katera je doživela pozitiven odziv. V projekt so bili
znova povabljeni vsi strokovni delavci šole (tudi novo zaposleni). Cilj letošnjega dela je bil urjenje kompetenc podjetnosti
predvsem znotraj obveznega programa (posameznih pedagoških ur) in ne toliko v okviru dnevov dejavnosti in
razširjenega programa. Pri izvedbi načrtovanih aktivnosti je prišlo do medpredmetnega povezovanja pri slovenščini,
domovinski in državljanski kulturi in etiki, likovni umetnosti in gospodinjstvu. Pogosto se je projekt POGUM povezoval z
oblikami formativnega spremljanja. Zaradi dela na daljavo so bile številne načrtovane dejavnosti v tem šolskem letu
nerealizirane oz. spremenjene. Izziv za naslednje šolsko leto ostaja izvedba večjega števila pedagoških ur, znotraj
katerih bodo strokovni delavci poglobljeno in načrtno razvijali kompetence podjetnosti na višjih ravneh
Projekt varno in spodbudno učno okolje
V mesecu januarju smo vstopili v 3 - letni projekt Zavoda za šolstvo z naslovom Varno in spodbudno učno okolje. Poteka
v obliki web seminarjev. V letošnjem letu smo opravili 4 module, ki člane tima izobražujejo za delovanje na različnih
področjih. Le -ti pa svoje znanje prenašajo na učence in sodelavce. V letošnjem letu smo tudi izpeljali tehnični dan
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Zavedam se, da sem edinstven in neponovljiv. Učenci so v 5. delavnicah krepili svoje znanje s področja sodelovalnega
učenja, skupinskih igre, čustev, stresa in spoznavanja samega sebe.
V naslednjem letu še potekajo izobraževanja za tim, prav tako pa tudi prenos na učence.
Razvojna aplikativna naloga- Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme
Nosilka: Renata Mlinarič V šolskem letu 2020/2021 se projekt ni izvajal, še vedno pa se je nadaljevalo izvajanje pouka
po načelih FS, s poudarki na dokazih in zbiranju teh ter na določanju namenov učenja, kriterijev uspešnosti.
Cilji:


Spodbuditi individualni razvoj učencev, izboljšati kakovost in trajnost znanja ter druge učne dosežke.



Posodobiti didaktiko pouka skladno s formativnim spremljanjem.



Spodbuditi razvoj šolske prakse skladno s pričakovanji, individualnimi potrebami in zmožnostmi učencev.



Učencem zagotoviti dejavno vlogo v vseh fazah učnega procesa.



Izboljšati motiviranost učencev za učenje in drugo šolsko delo.



Spodbuditi razvoj višjih ravni mišljenja, inovativnost, ustvarjalnost, odgovornost in samoregulativnost učencev
ter strokovnih udeležencev.



Spodbuditi medvrstniško sodelovanje in učenje (izmenjava znanja in izkušenj, medsebojna pomoč in podajanje
povratnih informacij).



Ustvariti spodbudno učno okolje, v katerem se učenci počutijo sprejete, vključene in imajo ustrezne pogoje za
optimalni razvoj.

Cilji so bili doseženi v večji meri. Načela FS so bila upoštevana tudi pri delu na daljavo. Podane so bile PI, ugotavljani
nameni učenja, skupaj oblikovani kriteriji uspešnosti, zbrani dokazi o napredku in doseganju ciljev, samovrednotenje in
vrstniško vrednotenje dela.
Razvoj didaktike na področju procesa ocenjevanja znanja
V letošnjem šolskem letu se je na področju formativnega spremljanja začel projekt oz. razvojna naloga Ustvarjanje učnih
okolij za 21. stoletje. Nadaljujejo se načela formativnega spremljanja, nekaj več je poudarka na aktivnostih pri pouku na
daljavo. V letošnjem letu ima prednost oblikovanje kriterijev skupaj z učenci - na podlagi že prej izvajanih aktivnosti,
posledično pa tudi ocenjevanje znanja.
Izvedeni sta bili dve srečanji, obe na daljavo. Prvo srečanje je bilo namenjeno predstavitvi projekta, kaj je cilj projekta,
kako bo delo potekalo in kakšne so naloge in zadolžitve udeležencev. Drugo srečanje je bilo namenjeno predstavitvi
primerov iz prakse in izmenjavi izkušenj.
Poročilo s področja VZGOJNEGA delovanja

V namen realizacije vzgojnega načrta je bila v tem šolskem letu opravljena:
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Analiza vzgojnih ukrepov v šolskem letu 2020/2021
Najpogosteje uporabljeni vzgojni ukrepi v tem šolskem letu, katerih se je posluževalo večino učiteljev, so bili:
-

ustno opozorilo učitelja, razgovor z razrednikom pred ali po pouku ter presedanje.
V manjši meri so se učitelji posluževali reševanja vzgojne problematike s tem, da so:

-

učenca vpisali v dnevnik, poslali učenca na razgovor k svetovalni delavki oz. ravnateljici, zahtevali od učenca ustno
opravičilo, izvedli razgovor s starši in učenci, odvzeli telefon ter izvedli umik učenca od pouka v drugo skupino ali k
prostemu učitelju.
Pisnih opominov ni bilo izrečenih. V namen vzgojnega delovanja ni bilo potrebno organizirati dodatnega spremstva
učencu/-em, pisno obveščati starše o vzgojnem ukrepu, ukiniti ugodnost učencu/-em, poravnati materialno škodo,
zahtevati od učenca pisno opravičilo, dodeliti učencem dodatne zadolžitve oz. učencem prepovedati udeležbo na
dejavnostih, katere se izvajajo zunaj prostora šole.
Izdelan je bil protokol v času dela na daljavo in s tem povezana pravila v okviru video učnih ur. Učiteljski zbor je
predlagal dopolnitev Pravil šolskega reda v točki Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti pod alinejo
Neopravičeni izostanki.
Poročilo s področja knjižnične dejavnosti in delovanja šolske knjižnice v letu 2021
V knjižnici svoj prostor najdejo tako učenci kot tudi učitelji. Naša knjižnica je še v postopku vključevanja v sistem Cobiss.
Leto 2021 je tudi delo v knjižnici zaznamovala epidemija SARS-CoV-2. Aktivnosti v knjižnici (tudi na daljavo) so bile
usmerjene v širjenje bralne kulture in spodbujanje branja.
Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva po lokacijah
2021
KNJIŽNICA

Knjižno gradivo

2648

Odpisano gradivo

538

VRTEC

Knjižno gradivo

57

NOVA ŠOLA

Knjižno gradivo

2669

Odpisano gradivo

143
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V letu 2021 smo odpisali večje število gradiva, saj še vedno urejamo knjižnično zbirko. Sezname odpisanega gradiva
smo posredovali NUK-u. Odpisali smo predvsem gradivo, ki je jezikovno, terminološko zastarelo ali poškodovano ali je
shranjeno na zastarelem nosilcu. Gradivo (stari fond) še vpisujemo v COBISS. Do sedaj smo vpisali vse gradivo
(leposlovje in poučno gradivo), ki je v knjižnici in v novi šoli na voljo za učence. Čaka nas še vpis gradiva, ki je v zbornici
in po učilnicah.
Učbeniški sklad
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki se uporabljajo v šolskem letu 2021/2022, je bil po predlogu strokovnih aktivov
učiteljev in ravnateljevi potrditvi s pisnim soglasjem sprejet na seji sveta staršev. V juniju so se evidentirale potrebe po
izposoji. Pripravili smo naročilo novih, manjkajočih učbenikov. Sredi junija smo na spletni strani šole objavili seznam
vseh učnih potrebščin. Učbenike iz učbeniškega sklada si je izposodilo 107 učencev od 2. do 9. razreda. Učenci so
učbenike prevzeli prvi šolski dan.
V letu 2021 smo kupili delovne zvezke za učence 1., 2. in 3. razreda.
Opravili smo dokupe manjkajočih učbenikov. Največ dokupov je bilo za 9. razred.
2021
Učbeniški sklad

1125

Bibliopedagoško delo
V okviru bibliopedagoškega dela so bile organizirane in izpeljane naslednje aktivnosti:


knjižnično – informacijska znanja po programu LDN 2020/2021 in 2021/2022, izvedena znotraj različnih ur
pouka (v šolskem letu 2020/2021 so bile nekatere ure izpeljane tudi na daljavo v sodelovanju z učitelji),



tematske knjižne razstave ob pomembnejših obletnicah in dogodkih,



bibliopedagoške ure v sodelovanju s Knjižnico Sevnica,



pravljične urice za napovedane skupine otrok vrtca.

Izposoja ter zaloga, nabava in oprema knjižničnega gradiva
V letu 2021 je izposoja potekala po urniku. V koledarskem letu 2021 je bilo zabeleženih 1002 izposoj gradiva in 1309
obiskov (brez učbeniškega sklada). V knjižnici smo imeli na dan 31. 12. 2021 5357 aktivnih enot knjižničnega gradiva
(brez učbeniškega sklada).
Nabava in obdelava poteka centralizirano, izposoja pa na vseh lokacijah. V vrtcu gradivo izposojajo vzgojiteljice ročno, v
knjižnici šole in v novi šoli pa se gradivo izposoja v sistemu COBISS. Zaradi aktualizacije zbirke smo nekaj gradiva med
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prehodom na COBISS odpisali. Prirasta knjižničnega gradiva je bilo 192 enot, od tega je bilo 201 enot nakupa in 9 enot
darov.
Pri nabavi knjižnično gradivo izbiramo glede na aktualnost, tematiko in glede na pobude strokovnih delavcev. Skrbimo
tudi za nakup gradiva za strokovne delavce. Pri izbiri strokovnega gradiva poskrbimo, da se o gradivu pogovorimo s
strokovnimi delavci in se potem skupaj odločimo za nakup. Skrbimo tudi za posodabljanje zbirke s strokovno literaturo
za strokovne delavce, s čimer skrbimo za profesionalni razvoj zaposlenih, ki je ključen za kakovostno opravljanje
svojega poslanstva (vzgoje in izobraževanja).
Poročilo učbeniškega sklada
Tudi v tem šolskem letu je deloval učbeniški sklad. V avgustu je bilo nekaj učnega gradiva posodobljenega, prav tako je
bilo naročeno gradivo za učence 1. triletja. Vse gradivo učbeniškega sklada je vneseno v sistem COBISS. V tem letu
izposoja za učence še ni bila urejena v COBISS-u, za prihodnje šolsko leto pa je načrtovano tudi to.
Rastem s knjigo
Z učenci 1. razreda smo septembra izvedli knjižnično uro, s katero smo jih svečano sprejeli v šolsko knjižnico, ob tem so
prejeli knjižno gradivo. Z učenci 7. razreda smo zaradi epidemioloških razmer šele v mesecu juniju obiskali Knjižnico
Sevnica, kjer so se spoznali z delom v knjižnici, z različno vrsto knjižničnega gradiva ter z možnostmi, ki jih knjižnica
nudi uporabnikom. Praktično so tudi iskali knjižnično gradivo. Prejeli so knjižno darilo.
Poročila s področja šolske prehrane
Poročilo o delovanju Šolske sheme
S projektom Šolska shema smo obogatili ponudbo šolske prehrane z dodatnim sadjem, zelenjavo ali mlekom brez
dodatnih stroškov za starše, saj sredstva za to prihajajo iz EU. Zaradi zaprtja šole nismo uspeli porabiti vseh sredstev
namenjenih za Šolsko shemo mleka. Smo pa porabili skoraj vsa sredstva za Šolsko shemo sadja.
Dobavljali smo sezonsko sadje lokalnih pridelovalcev, ki ga imajo otroci radi, zato razporeditev delitev ni bila
enakomerna. Več sadja smo razdelili proti koncu šolskega leta, od maja naprej, ker smo denar prihranili za jagode,
češnje in marelice. Z dodatnimi izdelki iz SŠ spodbujamo uživanje domačega sezonskega sadja, zelenjave, lokalnega
domačega mleka, mlečnih proizvodov in s tem skrbimo za zdrav način življenja naših otrok. Popestrili smo redno šolsko
prehrano, ponudili smo boljšo kakovost.
Najpogosteje smo sadje, zelenjavo, mleko ali mlečne izdelke v okviru šolske sheme delili enkrat do dvakrat na teden, v
času šolske malice, kot dodatek k obroku. Na jedilniku je vedno ustrezno označeno, da je to sadje, zelenjava, mleko,
mlečni izdelek iz EU Šolske sheme.
Od oktobra do junija smo v okviru šolske sheme razdelili 315 litrov mleka lokalnih pridelovalcev (Oblak Janez, Cilka
Kranjc), 116 komadov po 350 ml tekočega navadnega jogurta (Miloš Majcen) in 20 l tekočega navadnega jogurta
lokalnega pridelovalca (Cilka Kranjc). Razdelili smo tudi 246 kg svežega sadja (EKO jabolka, hruške, jagode, češnje,
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marelice), 2 kg lešnikov, 3 kg kislega zelja, 9 kg sveže zelenjave (rdeča paprika). Sadje in zelenjavo smo naročali pri
naslednjih dobaviteljih: Kmetija Repovž, Zakladi doline Mirne (ZDM, d.o.o., PE) in Nataša Lenček.
Skupaj smo tako izvedli 17 delitev sadja in zelenjave ter 19 delitev svežega mleka in navadnega jogurta.
V letošnjem šolskem letu niso bile v celoti realizirane izobraževalne in promocijske dejavnosti za učence, starše in
zaposlene zaradi izobraževanja na daljavo, po vrnitvi nazaj pa zaradi ukrepov, ki smo se jih morali držati zaradi
epidemije.
Učenci 4., 6., 8. razreda so izpolnili anketo Šolska shema v mesecu juniju, ki jo vsako leto pripravlja NIJZ.
Predlogi za naprej:
Poglavitna naloga za naslednje šolsko leto je povečati delež zelenjave in nekoliko zmanjšati delež sadja.
Porabiti vsa sredstva, ki bodo določena v odločbi o odobritvi.
Motivirati učence, da bodo v čim večjem številu mleko popili, pojedli mlečne izdelke, sadje in zelenjavo. Izboljšati odnos
učencev do prej naštetih živil.
Popestriti redno prehrano, ponuditi boljšo kakovost živil - dobavljati pri lokalnih dobaviteljih.
Z vključevanjem sadja/zelenjave oziroma mleka/mlečnih izdelkov iz Šolske sheme nadomestiti katero prehransko manj
ustrezno živilo na šolskem jedilniku.
Izvesti izobraževalne in/ali promocijske dejavnosti za učence, starše, delavce šole. V promocijske dejavnosti vključiti
lokalne pridelovalce.
Poročilo o šolski prehrani
Pri sestavljanju in prilagajanju tedenskih jedilnikov za šolo in vrtec je potrebno upoštevati smernice zdravega
prehranjevanja, javni razpis in razmere v kuhinji. Pri sestavi jedilnikov občasno upoštevamo želje učencev, ki so jih
posredovali učitelji. V jedilnike vključujemo tudi živila lokalnih pridelovalcev (Butik testenin Gabaroni, Bruno Gabrijele,
Kranjc, Ribogojništvo Goričar, KZ Sevnica, Zabukovec, Beci, Domačija Repovž…).
V delo organizatorja šolske prehrane sodi vnašanje dobavnic. Vodja kuhinje pa nato vnese porabo.
V kuhinji je delo potekalo po ustaljenem ritmu. Kuhali so za 138 otrok vrtca (kasneje 141), 116 otrok šole, malice in nekaj
kosil za zaposlene, pripravljali so hrano z dietami za nekaj otrok vrtca in eno deklico iz šole (laktozna intoleranca,
alergija na jajca in preobčutljivost na arašide, dieta brez kravjega mleka). Število diet se je skozi šolsko leto povečevalo.
Ob koncu šolskega leta je bilo skupaj 10 diet.
Pripravljala se je velika količina hrane, ki se je delila iz treh mest. Iz vrtca – razdelilne kuhinje, iz razdelilne kuhinje stare
šole, iz kuhinje nove šole. V kuhinji so zaposleni Danijel Kranjc, Jožica Martinčič in Jožica Divjak, Dražena Višekruna.
V času zaprtja šol in vrtcev je šolska kuhinja OŠ Krmelj pripravljala obroke za otroke vrtca pri OŠ Krmelj, ki so
potrebovali nujno varstvo. Pripravljali pa so tudi topel obrok – kosilo, med poukom na daljavo, za učence s
subvencionirano prehrano, ki obiskujejo OŠ Krmelj, OŠ Tržišče, OŠ Milana Majcna Šentjanž in dijake srednjih šol, ki
živijo v okoliških krajih. Na brezplačni topel obrok so se morali učenci predhodno prijaviti. Učenci oziroma njihovi starši
so obrok prevzeli na OŠ Krmelj.
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Pripravljeni so bili Preventivni ukrepi na področju varnosti živil v času COVID-19 – spremljajoči higienski program. O
preventivnih ukrepih so bili seznanjeni zaposleni v šolski kuhinji OŠ Krmelj. Vsi, ki prihajajo v stik s hrano so izpolnili
obrazca: Individualna izjava o bolezenskih znakih in Zdravstveno stanje zaposlenih.
Po ponovnem odprtju šole smo jedilnike, transport in delitve hrane prilagajali ukrepom za zajezitev širjenja okužb.
Upoštevali smo navodila in priporočila za preprečevanje okužb s SARS-Cov-2: maske, higiena rok in pripomočkov,
razkuževanje, temeljito prezračevanje, malice in kosila po razredih…
Izobraževanja:
1. Seminar HACCP IN PRAKTIČNE SMERNICE ZA NAČRTOVANJE JEDILNIKOV V ŠOLAH IN VRTCIH, 22. 9. 2020,
Knjižnica Mirana Jarca v Novem mestu. Seminarja sta se udeležila tudi kuharja Danijel Kranjc in Jožica Divjak.
2. 21. 8. 2021 sestanek v okviru študijske skupine za Gospodinjstvo in šolsko prehrano – na daljavo.
3. PRIPRAVA HRANE V ČASU COVID-19 in PO NJEM-WEBINAR-17.3.2021, Marija Gajšek, univ. dipl. inž. živ. teh.;
4. Izobraževanje šolska prehrana – na daljavo MS Teams, sreda, 27. 1. 2021; Irena Simčič (Zavod RS za šolstvo).
5. 21. aprila 2021 se je tudi kuharska ekipa: Danijel Kranjc, Jožica Martinčič in Jožica Divjak udeležila strokovnega
usposabljanja na daljavo: Dobra higienska praksa in sistem HACCP za odgovorne osebe.
V juniju je bila izvedena anketa za starše. Na anketo se je odzvalo manjše število staršev. Pridobili smo 31 odgovorov.
Analizo ankete predstavimo naknadno.
Komisija za prehrano se v letošnjem šolskem letu ni sestala, načrtujemo sestanek na začetku prihodnjega šolskega
leta.
Pri pripravi jedilnikov sledimo Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Nacionalnem
programu prehranske politike, uporabljamo pa tudi Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja. Pri pripravi hrane pa
dosledno upoštevamo HCCAP zahteve.
Skladno z vsemi temi načeli učencem zagotavljamo ustrezno hrano, hkrati pa jim prisluhnemo in v okviru možnosti
upoštevamo tudi njihove želje, ki jih pogosto izražajo neposredno organizatorki šolske prehrane, na šolskem parlamentu
ali pa razrednikom.
V ponedeljek, 21. 6. 2021, ob 13.30, je bil sklican sestanek glede prehrane v vrtcu in šoli. Sestanka smo se udeležili
gospa ravnateljica Gusta Mirt, pomočnica ravnateljice za vrtec Anja Mervar, nekaj vzgojiteljic in vsi zaposleni v šolski
kuhinji. Sestanek je bil nujno potreben, poučen, koristen. Potekala je izmenjava izkušenj in povratnih informacij.
Pomembno je slišati kakšne so težave, ker jih je le tako možno odpraviti, se pogovoriti o tem, kaj je možno in kaj ni
možno izboljšati.
Poročilo o subvencionirani šolski prehrani
Tudi v tem šolskem letu so bili učenci upravičeni do subvencije malice oz. kosila in sicer tisti, pri katerih povprečni
mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ni presega 563,60 evrov za malico oz.
382,82 evrov za kosilo.
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Ker je omenjena subvencija vezana na dohodek družine oz. odločbo o višini otroškega dodatka, se je število učencev s
subvencionirano malico oz. kosilom tekom leta spreminjalo. V mesecu juniju 2021 je imelo subvencionirano malico 69
učencev in subvencionirano kosilo 14 učencev.
Poročila s področja ZDRAVJE V ŠOLI
Zdravje v šoli in vrtcu
Na šoli smo se tudi v letošnjem šolskem letu trudili in spodbujali zdrav način življenja. Tako smo vključevali v sam
vzgojno-izobraževalni proces kar nekaj dejavnosti s področja zdrave prehrane in telesne aktivnosti. Rdeča nit zdravih šol
v tem šolskem letu je bila “Čas za zdravje je čas za nas”. Rdeča nit naše šole pa je bila poleg omenjene tako kot v
lanskem šolskem letu “ 10 sekund za zdravje”, ki je vključevalo razgibavanje med samim poukom. Tako smo vsak dan
ob 10. uri vsi na šoli naredili nekaj razgibalnih vaj in nadaljevali s poukom. V jeseni sem pripravila tudi načrt dela zdrave
šole skozi šolsko leto. Le tega smo skušali kljub izrednim razmeram realizirati, čeprav se vsega pač ni dalo opraviti.
Veliko časa smo namenili skrbi za zdravo prehrano delavcev in učencev naše šole, izvedli tradicionalni zajtrk v
novembru na daljavo in v juniju v živo. Ta dan smo na obisk povabili tudi predstavnika čebelarjev naše okolice, ki je
učencem 1. triletja predstavil čebelji panj z živimi čebelami. V njegovi družbi smo preživeli zanimivo urico. V tednu
mobilnosti v septembru smo še bolj poskrbeli za gibanje in se tako odpravili na različne pohode v okolici šole in opravili
tudi druge gibalne aktivnosti. V februarju smo sodelovali v likovnem natečaju NIJZ Voda in jaz. Učenci 1. triletja so
ustvarjali na to temo, izdelali zanimive likovne izdelke. Iz nabora smo izbrali 10 likovnih stvaritev in jih poslali v Novo
mesto, koordinatorki mrež zdravih šol gospe Tei Kordiš. Likovni izdelki so bili objavljeni in razstavljeni na zadnjem
srečanju vodij mrež zdravih šol.
V 1.triletju smo v oktobru in sicer v tednu otroka izpeljali športni dan z naslovom Kolesa se vrte, kjer so se učenci
pomerili s kolesarskih spretnostih in tako spet poskrbeli za gibanje.
V mesecu marcu ob svetovnem dnevu spanja smo se v 1. triletju dotaknili te teme in se pri uri SPO pogovarjali o
pomenu zadostnega spanja otrok in odraslih, razmišljali, kako je to pomembno pri zbranosti pri učenju in delu v šoli ali
v službi.
V okviru pouka Sodobna priprava hrane je bilo izpeljano delo na daljavo. Pod vodstvom mentorice Tatjane Selak so
učenci predmetne stopnje spoznavali tradicionalne jedi slovenskih pokrajin. Doma so jih po navodilu tudi kuhali,
narejene jedi poslikali in pripravili predstavitve za razred. Predstavitve so potekale po vrnitvi v šolo.
Z ZD Sevnica tesno sodelujemo že več let in se tako vključujemo v njihove programe. V letošnjem šolskem letu so bila
predvidena predavanja za vse razrede, a jih zaradi epidemioloških razmer nismo izpeljali. V oktobru je ZD Sevnica
izpeljal samo enourno predavanje o COVIDU -19 in to v vseh razredih na šoli.
Program Vzgoja za zdravje – Center za krepitev zdravja ZD Sevnica, šolsko leto 2020- 21
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PREDVIDENA PREDAVANJA ZA UČENCE O ZDRAVEM NAČINU ŽIVLJENJA:
1. razred: - Zdrave navade, maj - ni bilo izpeljano
2. razred: - Osebna higiena, maj – ni bilo izpeljano
3. razred: - Zdrav način življenja – ni bilo izpeljano
4. razred: - Preprečevanje poškodb – marec, ni bilo izpeljano
5. razred: - Zasvojenost – oktober – ni bilo izpeljano
6. razred: - Odraščanje – december, ni bilo izpeljano
7. razred: - Pozitivna samopodoba in stres – ni bilo izpeljano
8. razred: - Medosebni odnosi - ni bilo izpeljano
9. razred: - Vzgoja za zdravo spolnost – ni bilo izpeljano
Izvedeni pa so bili tudi zobozdravniški in zdravniški pregledi v ZD Krmelj. Učenci 9. razreda so uspešno opravili tudi
PP.
Ves čas epidemije smo spremljali in upoštevali priporočila NIJZ in tako skrbeli za zdravje učencev in delavcev šole
(nošenje maske, priporočena razdalja, razkuževanje prostorov, zračenje…) Spodbujali smo k rednemu testiranju
zaposlenih in k cepljenju. Veliko poudarka pa smo dali pomenu gibanja in zdravega prehranjevanja v obdobju pouka na
daljavo, saj smo bili v tem času prisiljeni veliko več sedeti za računalniki in smo se posledično tudi manj gibali.
Vsakodnevno smo predvsem učiteljice razredne stopnje učence spodbujale k sprehodih v naravo, igranje z žogo v
primernem vremenu, kolesarjenju.
Nekatere načrtovane aktivnosti za zaposlene, ki bi jih morali izpeljati že v lanskem šolskem letu, so zaradi razmer tudi
tokrat odpadle in jih še nismo opravili (Test hoje za delavce šole in Oživljanje). Upamo, da jih bomo lahko v prihodnjem
letu.
ZDRAVJE V VRTCU
Vrtec pri OŠ Krmelj se redno vključuje v različne projekte tako na lokalni kot tudi na državni ravni, zato že deseto leto
zapored sodelujemo v programu Zdravje v vrtcu v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Namen projekta, ki
vključuje vseh osem oddelkov, je v vzgojne programe vrtca vnesti zdravstveno-vzgojne vsebine, ki bodo otrokom
pomagale odrasti v zdrave, samozavestne in uspešne odrasle, ki bodo znali svoje znanje posredovati tudi širši in ožji
okolici. Osrednja tema načrtovanih dejavnosti in aktivnosti je bila »Počutim se dobro«, zato smo se strokovne delavke
osredotočile izvajati aktivnosti skozi celo leto preko obogatitvenih dejavnosti in praznovanj. Redno smo tudi skrbeli za
urejanje igralnic, prezračevanje prostorov ter otroke spodbujale pri skrbi za osebno higieno. Rojstne dneve otrok smo
praznovali na zdrav način, in sicer s pripravo sadne malice ter svežih sadnih sokov. V mlajših skupinah so strokovne
delavke malčke spodbujale k doslednem umivanju rok pred obroki in po uporabi sanitarij. Vsakodnevno so otroci čistili
mize pred obrokom ter uporabljali prtičke. Spoznavali so sadje ter zelenjavo ter jo okušali in pripravljali zdrave obroke.
Starejši otroci so v okviru zdrave prehrane spoznali prehransko piramido ter pomen in način zdravega načina življenja in
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prehranjevanja. Raziskovali so značilnosti človeškega telesa, čutil ter rojstva. Projekt Zdravje v vrtcu smo uspešno
zaključili, saj smo realizirali vse zastavljene cilje. Otroci so pri načrtovanih dejavnostih sodelovali, raziskovali ter
ponotranjili pravila in vrednote ohranjanja zdravega načina življenja.
Poročilo o zdravniških pregledih

1.razred: Sistematski pregled v mesecu februarju 2021: udeležili so se ga vsi učenci 1.razreda. Otroci so bili pregledani
in cepljeni. Nekateri posamezniki pa so bili napoteni k specialistom. Zobozdravniški pregled brez posebnosti, otroci
napoteni k svojim zobozdravnikom.
2. razred: Opravljen zobozdravniški pregled konec maja 2021. Udeležili so se ga vsi učenci, pohvaljena za čiste in
urejene zobke dva učenca, ostali napoteni k svojim zobozdravnikom.
3. razred: 12. 2. 2021 so imeli tretješolci splošni zdravniški iz zobozdravstveni pregled v ZD Krmelj. Otroci so bili
cepljeni proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (razen enega učenca, ki je bil bolan in se je nato cepil kasneje).
Posebnosti ni bilo, starše nekaterih učencev sem po navodilu zobozdravnice obvestila, naj z otroki obiščejo osebnega
zobozdravnika.
4.razred
Opravljen zobozdravniški pregled v aprilu 2021. Udeležili so se ga vsi učenci, posebnosti ni bilo. Posamezni učenci so
dobili navodila za nadaljnje naročanje oziroma za nadaljnjo obravnavo pri osebnem zobozdravniku.
5.razred
Opravljen zobozdravniški pregled. Udeležili so se ga vsi učenci, posebnosti ni bilo. Posamezniki so dobili navodila, da
se naročijo pri osebnih zobozdravnikih za nadaljnjo obravnavo.
6.razred
Opravljen sistematični in zobozdravniški pregled. Udeležili so se ga vsi učenci, posebnosti ni bilo. Posamezni učenci so
dobili navodila za nadaljnje naročanje oziroma za nadaljnjo obravnavo pri osebnem zdravniku oz. zobozdravniku.
7.razred
Opravljen zobozdravniški pregled.. Udeležili so se ga vsi učenci, posebnosti ni bilo. Posamezni učenci so dobili
navodila za nadaljnje naročanje oziroma za nadaljnjo obravnavo pri osebnem zobozdravniku.
8.razred
Opravljena sta bila zdravniški in zobozdravniški pregled. Udeležili so se ga vsi učenci 8. razreda. Posamezni učenci so
dobili navodila za nadaljnje naročanje oz. za nadaljnjo obravnavo pri osebnem zdravniku in zobozdravniku.
9.razred
Opravljen je bil zobozdravniški pregled. Udeležili so se ga vsi učenci. Posamezni učenci so dobili navodila za nadaljnje
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naročanje pri osebnem zobozdravniku.

Poročilo s področje šolske svetovalne službe

Osnovna področja dela v tem šolskem letu so bila: učenje in poučevanje; šolska kultura, klima, vzgoja in red; telesni,
osebni in socialni razvoj učencev; karierna orientacija; socialno-ekonomske stiske; strokovno izobraževanje in
izpopolnjevanje; sodelovanje ter druge dejavnosti.
V postopek identifikacije nadarjenih učencev so bili vključeni 4 učenci, evidentirana kot morebitno nadarjena pa sta bila 2
učenca.
V individualno in skupinsko pomoč – učne težave je bilo tekom leta vključenih 14 učencev. V času dela na daljavo je bilo
v učno pomoč tutorjev vključenih 28 učencev.
Na ZRSŠ Novo mesto so bilo tekom leta podane 3 zahteve za usmeritev (1 Zahteva za spremembo usmeritve zaradi
menjave ravni izobraževanja, 1 Zahteva za spremembo usmeritve zaradi ne zagotavljanja ustreznega kadra ter 1
Zahteva za usmeritev kot 5. korak v postopku pomoči učencu).
V dodatno strokovno pomoč je bilo v šolskem letu 2020/21 vključenih 15 učencev s posebnimi potrebami. V proces
svetovanja oz. nudenja strokovne pomoči s strani svetovalne delavke je bilo vključenih 11 učencev. Za 3 učence z
izrazitejšimi težavami je bil oblikovan IDPP oz. individualni načrt pomoči.
V namen učenja (zlasti organizacije in načrtovanja učenja) je bila nudena individualna pomoč s strani svetovalne službe
3 učencem.
Neposredna pomoč oz. organizacija pomoči učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami je bila nudena 2 učencema.
Razrednikom so bile tekom leta večkrat nudene smernice za učinkovito delo z učenci z vzgojnimi in disciplinskimi
težavami, zlasti razredničarki 3. razreda.
Pri učencih 9. razreda je bila izvedena anketa o zadovoljstvu učencev v šoli oz. s šolo. Z učenci od 5. do 9. razreda ter
starši učencev od 1. do 9. razreda pa je bila izvedena spletna anketa o delu na daljavo.
Šolska svetovalna služba je sodelovala tudi na šolskem parlamentu.
Delo na področju telesnega, osebnega in socialnega razvoja je vključevalo neposredno svetovanje in pomoč učencem,
izvedbo preventivnih dejavnosti, koordinacijo zunanjih strokovnih delavcev za izvedbo preventivnih vsebin, posredovanje
preventivnih zgibank učencem iz omenjenega področja.
Preventivno delo z učenci je zajemalo naslednja področja: spletno varnost, zasvojenost-odvisnost, učenje učenja,
socialno-čustveno pismenost ter zdravstveno vzgojo.
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Neposredno svetovanje in pomoč učencem je bilo tekom leta zaradi socialno-čustvenih težav nudeno 5 učencem. Na
področju organizacije in učnih težav pa 3 učencem.
Svetovalna služba je urejala tudi vpis v 1. razred, v katerega se bo s 1. 9. 2021 vključilo 15 učencev.
Na področju karierne orientacije so bile z učenci 9. in 8. razreda opravljene številne aktivnosti.
Zaradi epidemije je bila karierna orientacija v večini izvedena na daljavo. S strani svetovalne delavke je bila
vzpostavljena spletna učilnica Karierna orientacija za učence 8. in 9. razreda, v kateri so bila objavljena vsa pomembna
obvestila, povezave in informacije glede poklicev, srednjih šol, programa Kam in kako, postopka vpisa…
Enkrat tedensko je bila v času dela na daljavo za učence 9. razreda na voljo video ura s strani svetovalne delavke v
namen individualnega kariernega svetovanja. Starši učencev 8. in 9. r. so bili o aktualnih temah s področja karierne
orientacije obveščeni preko e-pošte in roditeljskih sestankov (izvedeni na daljavo).
Subvencija za plačilo stroškov ŽVN-ja in plavalnega tečaja s strani Šolskega sklada je bila odobrene za 5 učencev. V
projekt Botrstvo je bilo v tem šolskem letu vključenih 7 učencev. Sredstva so se v večini namenjala za nakup oblačil,
obutve, šolskih potrebščin in plačilo ekskurzij. Letovanj otrok iz socialno ogroženih družin zaradi epidemije v tem
šolskem letu ni bilo. V tem letu smo se vključili v številne humanitarne akcije. Zbirali smo finančna sredstva za otroke v
potresu na Hrvaškem v mestu Petrinje. Zbirali smo zvezke za socialno ogrožene otroke v okviru akcije Pokloni zvezek
ter skupaj z vrtcem zbrali 100 zvezkov ter 16 tempera barvic.
Čut do sočloveka smo v posebej težkih časih (času epidemije) izkazali do starostnikov v kraju in naši občini. Polepšali
smo novoletne praznike starostnikom z voščilnicami in mislimi. Z glasbeno voščilnico smo polepšali praznične dni
stanovalcem doma starostnikov v Loki in Sevnici. Vključili smo se v humanitarno akcijo Mladinskega centra Sevnica, kjer
smo zbirali barvice, pobarvanke, enostavne družabne igre… za stanovalce Doma upokojencev Sevnica in jim s tem
popestrili korona dneve, ki jih zaradi omejitev druženja preživljajo večino v svojih sobah.
V času dela na daljavo smo na šoli zagotavljali topli obrok (kosilo) za socialno ogrožene učence (2), ter tehnično
podporo za delo na daljavo. Izposodili smo 12 prenosnih računalnikov ter 3 modeme.
Svetovalna služba je sodelovala s starši v sklopu roditeljskih sestankov (8. in 9. razred); svetovanj v zvezi z učno,
vedenjsko in razvojno problematiko otrok; kariernega svetovanja; svetovanje v zvezi s postopki usmerjanja otrok s
posebnimi potrebami; rednih pogovornih ur ter organizirala 1 predavanje za starše.
Sodelovala je tudi s strokovnimi delavci šole (v okviru individualnih razgovorov, timskih sestankov, pedagoških in
ocenjevalnih konferenc) ter zunanjimi institucijami.
Svetovalna služba se je vključevala tudi v druge dejavnosti po navodilu ravnateljice.
V šolskem letu 2020/2021 je bila na podlagi odločbe o usmeritvi nudena DSP 15 učencem. Pomoč pri odpravljanju
primanjkljajev oz. ovir je nudila mobilna pedagoška služba iz OŠ Ana Gale Sevnica ( 3 strokovne delavke: 3 socialne
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pedagoginje) ter strokovne delavke iz OŠ Krmelj (3 strokovne delavke: 1 specialna pedagoginja in 2 pedagoginji). DSP s
strani mobilne specialno pedagoške službe se je izvajala tudi v času dela na daljavo. Zaradi pomanjkanje kadra
(logopeda in specialnega pedagoga) so se 3 ure izvajale s strani nadomestnega kadra, s čimer so se strinjali starši
usmerjenih otrok. O nastali situaciji je bil seznanjen tudi ZRSŠ Novo mesto.
Poročilo o delovanju šolske skupnosti in o šolskem parlamentu
Šolska skupnost učencev šole je sestavljena iz predstavnikov oddelčnih, oziroma razrednih skupnosti. Namenjena je
uveljavljanju interesov in pravic oddelčnih skupnosti glede življenja in dela na šoli, ki lahko preko svojih predstavnikov lete predstavijo. Šolska skupnost učencev tudi izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Na letošnjem uvodnem
sestanku je bila za predsednico Šolske skupnosti učencev OŠ Krmelj izvoljena učenka devetega razreda Sara
Podlogar.
Šolska skupnost učencev ima svoje naloge, cilje in letni program dela. Posebej organizira šolski parlament, ki je izvršilni
organ šolske skupnosti. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
Šolski parlament- vključeni so predstavniki razrednih skupnosti od 3.- 9.razreda. Tema letošnjega parlamenta je bila
»MOJA POKLICNA PRIHODNOST«. Šolski parlament smo izvedli več krat. Prvič v tednu otroka, in nato še trikrat do
meseca februarja, predvsem preko ZOOM srečanja. Pripravljali in udeležili smo se tudi občinskega parlamenta, ki je
letos potekal preko ZOOM srečanja. Našo šolo so na občinskem parlamentu zastopali Sara Podlogar, Tim Kukec in
Julija Vidmar.
Knapčeve spretne in bistre glave je naslov za kotiček, kjer na naši šoli predstavimo največje dosežke naših učencev.
To so dosežki na področju:
-znanja, športa, glasbe, kuharskih veščin, kolesarskih veščin in znanja o prometu. Sten-čas z omenjenimi dosežki
prikazujemo že peto šolsko leto in je za učence naše šole velik izziv, saj je biti javno izpostavljen s svojimi dosežki želja
vsakega učenca. Mesečno izbiramo tudi »Naj razred«, kjer učitelji s pomočjo desetih kriterijev točkujejo, oziroma
mesečno vrednotijo posamezni razred. To so kriteriji, ki so jih na Šolski skupnosti izoblikovali in predlagali učenci. V
letošnjem šolskem letu nam je pot do naziva naj razred preprečila karantena in pouk na daljavo. Naj razred smo izbrali le
enkrat; naj razred je bil 8. razred.
Poročilo s področja karierne orientacije
Zaradi dela na daljavo je bila karierna orientacija v tem šolskem letu v večini izvedena na daljavo. S strani svetovalne
delavke je bila vzpostavljena spletna učilnica Karierna orientacija za učence 8. in 9. razreda, v kateri so bila objavljena
vsa pomembna obvestila, povezave in informacije glede poklicev, srednjih šol, programa Kam in kako, postopka vpisa…
Enkrat tedensko je bila v času dela na daljavo za učence 9. razreda na voljo video ura s strani svetovalne delavke v
namen individualnega kariernega svetovanja. Zainteresiranost za individualno svetovanje glede karierne orientacije s
strani učencev 9. razreda ni bila velika.
Z učenci 9. razreda so bile v letošnjem šolskem letu opravljene naslednje aktivnosti:
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-

koordiniranje obiskov na daljavo na dnevih odprtih vrat v SŠ, Dnevu odprtih vrat slovenskega gospodarstva,
13. informativi – sejmu izobraževanja in poklicev, informativnih dnevih

–

priprava rokovnika za vpis (za učence in starše)

–

individualno karierno svetovanje vsem učencem (na daljavo)

–

izvedba 3 roditeljskih sestankov za starše (rokovnik za vpis v SŠ, informiranje o mreži šol, merila ob omejitvi
vpisa, informativni dan, postopek vpisa v SŠ, štipendiranje…)

–

ugotavljanje poklicnih interesov s pomočjo rač. programa »Kam in kako«,

–

pomoč pri vpisnem postopku (individualno izpolnjevanje prijav) in informiranje o fazah vpisnega postopka,

–

kontakti s srednjimi šolami v zvezi s postopkom vpisa,

–

informiranje učencev in staršev o štipendijah (osebno in preko e-kanalov),

–

sodelovanje na Šolskem parlamentu na temo Moja poklicna prihodnost,

–

Karierna orientacija v okviru razrednih ur (v živo in na daljavo): Spoznavanje srednjih šol, programov in
poklicev, vpisnega postopka, štipendiranja…

Z učenci 8. razreda so bile v letošnjem šolskem letu opravljene naslednje aktivnosti:
–

karierna orientacija v okviru razrednih ur v drugi polovici šolskega leta (Organizacija srednjega šolstva, Moje
sposobnosti in lastnosti, Spoznavanje panog in poklicev),

–

izvedba 1 roditeljskega sestanka za starše (Dejavniki poklicnega odločanja),

–

individualno informiranje učencev o možnostih nadaljnjega izobraževanja (svetovalna delavka),

–

uporaba računalniškega programa Kam in kako za odkrivanje poklicnih interesov,

–

koordiniranje obiskov na daljavo na dnevih odprtih vrat v SŠ, Dnevu odprtih vrat slovenskega gospodarstva,
13. informativi – sejmu izobraževanja in poklicev, informativnih dnevih.

Poročila s področja humanitarnih akcij
PROJEKT BOTRSTVO V SLOVENIJI
V projekt Botrstvo je bilo v tem šolskem letu vključenih 7 učencev. Sredstva so se v večini namenjala za nakup oblačil,
obutve, šolskih potrebščin in plačilo šole v naravi. S strani ZPMS je bilo prejetih 3000,00 Eur. Porabljenih je bilo 3.543,83
Eur. Stanje na dan 31.12.2021 je 592,11 Eur.
LETOVANJE OTROK IZ SOCIALNO OGROŽENIH DRUŽIN
V tem šolskem letu letovanj s strani RK Sevnica na Debelem Rtiču zaradi epidemije ni bilo, tako da na letovanje nismo
napotili nobenega od učencev.
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HUMANITARNE AKCIJE
V tem letu smo se vključili v številne humanitarne akcije. Zbirali smo finančna sredstva za otroke v potresu na Hrvaškem
v mestu Petrinje. Zbirali smo zvezke za socialno ogrožene otroke v okviru akcije Pokloni zvezek ter skupaj z vrtcem
zbrali 100 zvezkov ter 16 tempera barvic.
Čut do sočloveka smo v posebej težkih časih (času epidemije) izkazali do starostnikov v kraju in naši občini. Polepšali
smo novoletne praznike starostnikom z voščilnicami in mislimi. Z glasbeno voščilnico smo polepšali praznične dni
stanovalcem doma starostnikov v Loki in Sevnici.
Vključili smo se v humanitarno akcijo Mladinskega centra Sevnica, kjer smo zbirali barvice, pobarvanke, enostavne
družabne igre… za stanovalce Doma upokojencev Sevnica in jim s tem popestrili korona dneve, ki jih zaradi omejitev
druženja preživljajo večino v svojih sobah.
DRUGA POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM
V času dela na daljavo smo na šoli zagotavljali topli obrok (kosilo) za socialno ogrožene učence (2), ter tehnično
podporo za delo na daljavo. Izposodili smo 12 prenosnih računalnikov ter 3 modeme.

PREDNOSTNE NALOGE V VRTCU IN KAZALNIKI USPEŠNOSTI
V šolskem letu 2021/2022 smo na podlagi evalvacije preteklega šolskega leta, ki je zaznala težave pri fini motoriki (drža
pribora, pisala), določili prednostno nalogo na ravni celotnega vrtca. Na podlagi omenjenega je bila prednostna naloga
vseh oddelkov razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti s poudarkom na razvijanju finomotorike. Ob začetku leta je
bil izdelan akcijski načrt ter začetna analiza stanja. Zaradi razglašene epidemije in zagotavljanja zgolj nujnega varstva v
obdobju od oktobra 2021 do februarja 2022 izvajanje dejavnosti in ciljev akcijskega načrta ni potekalo. Ob ponovni
vključitvi smo tako ponovno opravili analizo stanja ter prilagodili cilje. Prav tako smo si že ob začetku šolskega leta zadali
sistematično spremljanje, evalviranje in beleženje razvoja otrok ter izbrali področje gibanja in samostojnosti, kar je
postala že stalnica. Na področju gibanja smo se v prvem starostnem obdobju osredotočili na razvoj osnovnih gibalnih
sposobnosti (hoja, tek, plazenje), pri starejših otrocih smo se osredotočili na elementarne igre z žogo in gibalne igre. Na
področju samostojnosti so bila področja spremljave na ravni celotnega vrtca samostojnost pri higieni, hranjenju,
obuvanju in oblačenju. Pri izvajanju dejavnosti so strokovne delavke uporabljale različne metode dela, kot so
raziskovanje, opazovanje, demonstracija, pogovor, poslušanje, pripovedovanje, prevladujoča metoda dela pa je igra,
spontana, ustvarjalna aktivnost, ki pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja. Oblike dela so skupna,
skupinska, individualna in delo v dvojicah. S sleditvijo ciljem, ki smo jih zapisali v akcijski načrt, bomo v prihodnje še
nadaljevali. Strokovne delavke so zaradi sistematičnega spremljanja bolj opazile napredek otrok, podatke so lahko bolj
natančno posredovale staršem. Dobile so dober vpogled v otrokova šibka in močna področja.

74

Kazalci uspešnosti:
Na vseh področjih spremljanja smo opazili napredek. Ker so cilji procesno naravnani, bomo omenjena področja
spremljali in izvajali tudi v prihodnje. Pri tem bomo pozorni na pripravo na pedagoško delo, način izvajanja dejavnosti ter
spodbude in pohvale pri uspešni izvedbi otrok pri začrtanih dejavnostih. Zaradi razglasitve epidemije in prekinitve
vzgojno-izobraževalnega dela od oktobra 2020 do februarja 2021 nismo mogli izvesti vseh načrtovanih dejavnosti. Na
podlagi omenjenega smo se odločili, da s prednostnimi nalogami s področja jezika, gibanja in samostojnosti nadaljujemo
tudi v naslednjem šolskem letu. Kljub oviram ocenjujemo, da je zaznan napredek, saj so strokovne delavke zaznale
izboljšanje otrokove risbe in drže pisala v drugem starostnem obdobju, v prvem starostnem obdobju so bili otroci bolj
natančni pri drži in uporabi pribora. Na gibalnem področju zaznavamo izboljšanje pri gibalnih sposobnostih ter pri
naravnih oblikah gibanja, kar lahko povezujemo tudi z razvojem otrok. Na področju samostojnosti zaznamo najmanj
napredka, kar povezujemo z začasno prekinitvijo vzgojno-izobraževalnega dela. Kljub temu so otroci so otroci prvega
starostnega obdobja samostojnejši pri hranjenju, pitju iz lončka ter uporabi kahlice. Pri starejših otrocih je ob dodatnih
spodbudah zaznati večjo samostojnost pri obuvanju, oblačenju ter toaletnem treningu. Že od samega začetka obstoja
vrtca se zaposleni vrtca in vodstvo vrtca ter šole prizadevamo, da ni namen vrtca le zagotavljanje varstva predšolskih
otrok, temveč tudi dopolnjevanje družinske vzgoje, dvig kakovosti življenja predšolskega otroka in skrb za otrokov
celostni razvoj s poudarkom na socializaciji otroka, razvoju telesnih, intelektualnih, čustvenih, moralnih in estetskih
sposobnosti ter pomoč otroku pri vstopu v šolo. Starše o napredku vsakega posameznega otroka, morebitnih
odstopanjih in dodatnih usmeritvah redno obveščamo preko pogovornih ur, roditeljskih sestankov ter predavanj za
starše. V prihodnjem šolskem letu nameravamo nadaljevati s prednostnimi nalogami, ki jih bomo še nadgradili ter
konkretizirali. Poleg ciljev, s katerimi bomo nadaljevali, bodo strokovne delavke v vsaki skupini dodajale še zahtevnejše,
če bodo otroci prvotne v celoti dosegli. Ob spremljanju bomo upoštevali elemente formativnega spremljanja.

3.4.

OCENA USPEHA, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE IZ LETNEGA PROGRAMA ZA
LETO 2019

V letu 2019 ocenjujemo, da so bile začrtane naloge, cilji in aktivnosti v tako na poslovnem kot na pedagoškem
področju v celoti realizirane. Prav tako smo imeli realizirane vse finančne transfere, ki so nam bili v skladu z
zakonodajo, pogodbami, aneksi, sklepi o financiranju zagotovljeni.
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Preglednica 8: Prihodki in odhodki po denarnem toku za leto 2021 (v EUR)

Prihodki / odhodki
Skupaj prihodki

2021

2020

Indeks

1.915.137,00

1.612.540,67

118,77

9.745,60

7.730,82

126,06

217.089,50

178.233,31

121,80

- od tega prejete donacije

0,00

656,00

0,00

- od tega prihodki od prodaje motornih vozil

0,00

2.700,00

0,00

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

1.018.511,45

793.892,16

128,29

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

651.236,11

619.045,00

105,20

27.057,66

41.408,87

65,34

18.554,34

13.639,38

136,04

1.899.560,59

1.628.404,80

116,65

15.576,41

-15.864,13

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

- od tega za investicije

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Skupaj odhodki
Poslovni izid po denarnem toku

Obrazložitev:
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (plačani realizaciji) spremlja gibanje prihodkov in odhodkov za
izvajanje javne službe kot tudi prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu predstavljajo prihodki iz naslova prehrane zaposlenih, ki so se v letu 2021, v
primerjavi s preteklim letom, zvišali za 26,06%. Šole in vrtci so se v letu 2021 začeli odpirati, zato je bilo več zaposlenih
ponovno na svojih delovnih mestih, kar je povečalo naročilo kosil.
Zvišanje drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe v višini 21,80% in sredstev iz državnega proračuna v
višini 28,29% se nanaša na večje število otrok prisotnih v vrtcu in šoli. Posledično se je povečala tudi prisotnost vseh
zaposlenih v zavodu, kar vpliva na zvišanje stroškov plač zaposlenih (manj odsotnosti) zaradi česar so večji prihodki.
Iz preglednice 8 je razvidno, da so se odhodki povečali za manjši delež kot so se povečali prihodki, kar pomeni presežek
prihodkov nad odhodki, in sicer v višini 15.576,41 EUR.
S strani MIZŠ smo prejeli Sklep o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2021, v katerem navajajo skupno vrednost
sredstev za pokrivanje stroškov dela in programske materialne stroške.


V spodnji preglednici so prikazani zneski prejeti s strani MIZŠ na podlagi Sklepa o obsegu financiranja
dejavnosti. Kot je razvidno iz preglednice so bila sredstva za stroške dela in sredstva za programske materialne
stroške, do leta 2017, določena ločeno. Od leta 2017 naprej pa je določena samo skupna vrednost sredstev.
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Vir financiranja PO SKLEPU

Skupna vrednost
sredstev

Strošek dela

Programski materialni
stroški

MIZŠ 2014

503.564,33

488.744,94

14.819,39

MIZŠ december 2014

500.217,37

485.397,98

14.819,39

MIZŠ april 2015

503.105,61

489.779,21

13.326,40

MIZŠ december 2015

510.213,65

496.460,55

13.753,10

MIZŠ marec do 5.09.2016

398.040,40

387.031,29

11.009,11

MIZŠ september do 30. 11. 2016

489.568,70

475.972,98

13.595,72

MIZŠ december za leto 2016

535.598,17

520.847,29

14.750,88

MIZŠ za leto 2017

577.711,27

MIZŠ za leto 2018

640.920,78

MIZŠ za leto 2019

683.058,65

MIZŠ za leto 2020

700.917,40

MIZŠ za leto 2021

708.306,65



Gibanje sredstev MIZŠ je prikazano v spodnjem grafu.



Graf 1: Skupna vrednost sredstev po sklepih o obsegu financiranja dejavnosti po letih (MIZŠ)
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Kot je razvidno se sredstva z leti počasi zvišujejo, kar je posledica večjega števila oddelkov, več zaposlenih in s tem tudi
večjih stroškov dela.
Osnovna šola Krmelj se za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti financira iz sredstev proračuna Občine Sevnica in
sredstev proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.
Osnovna šola Krmelj za svoje delo pridobiva:


javna sredstva,



sredstva ustanovitelja,



prispevke staršev,



sredstva od prodaje storitev in izdelkov,



donacije, prispevke sponzorjev ter



sredstva iz drugih virov.

Izhodišča za pripravo finančnega poslovanja so:


Soglasje k sistemizaciji delovnih mest MIZŠ, št. 100-152/2020, z dne 18. 11. 2020,



Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri Osnovni šoli Krmelj,
številka 602-0010/2020, z dne 25. 9. 2020 in 602-0007/2021, z dne 23. 9. 2021.

OBČINA SEVNICA:


Pogodba št. 600-0016/2020 o sofinanciranju dejavnosti v letu 2021, z dne 30. 12. 2020 in Aneks št. 1 k Pogodbi
št. 600-0016/2020 o sofinanciranju dejavnosti v letu 2021, z dne 31. 01. 2022.



Pogodba št. 602-0026/2020 o sofinanciranju dejavnosti predšolske vzgoje v Enoti vrtca v letu 2021, z dne 06.
01. 2021,



Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/2021,



Najava za oblikovanje oddelkov in število učencev za naslednje šolsko leto 2020/2021,



Oblikovanje oddelkov po javnem razpisu za vpis v vrtec za šolsko leto 2020/2021.

MIZŠ:


Sklep o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2021, 406-48/2020/12-165,



Navodila MIZŠ za financiranje dejavnosti javne službe v šolskem letu 2020/2021.

INVESTICIJE:


Pogodba št. 35281-0016/2020-3 o financiranju investicijsko vzdrževalnih del v letu 2021 –šola. Dobava in
montaža stropov, sanacija balkonov ter sanacija podpornega zidu pri stari šoli.



Pogodba št. 35281-0016/2020-8 o financiranju investicijsko vzdrževalnih del v letu 2021 – vrtec. Obnova tlaka
Sika Comfortfloor.
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OSTALO:


Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Krmelj



Akt o sistemizaciji



Delovni program s Kadrovskim načrtom Osnovne šole Krmelj za leto 2021



Zakon o javnih financah,



Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov



Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ter



druge zakonodajne podlage.

Sredstva z ustanoviteljem so dogovorjena na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti v letu 2021. S pogodbo je
določeno sofinanciranje materialnih stroškov (stalni in drugi materialni stroški), nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča in sredstva za dodatne dejavnosti (varstvo vozačev - VV, sofinanciranje kuharice).

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stalni
materialni
stroški

27.057,00

27.086,00

24.492,00

27.547,00

25.760,00

23.435,00

20.074,01

20.135,00

21.480,96

18.758,16

22.558,06

Drugi
materialni
stroški

6.913,26

11.259,00

11.200,00

14.000,00

18.000,00

16.200,00

21.319,00

21.319,00

21.560,00

21.560,00

19.764,00

Nadomestilo
za uporabo
stavbnega
zemljišča
Sredstva za
dodatne
dejavnosti

315,21

9.033,00

10.665,75

10.454,00

12.076,00

11.964,00

12.790,83

12.271,04

12.702,85

13.785,70

14.734,53

18.305,64

SKUPAJ

43.003,26

49.010,75

46.146,00

53.623,00

55.724,00

52.425,83

53.664,05

54.156,85

56.826,66

55.052,69

60.942,91

Mesečno
nakazilo

3.007,50

4.084,23

3.845,50

4.468,58

4.643,66

4.369,07

1.775,75

1.776,58

1.803,36

1.796,67

1.647,00

Mesečno nakazilo s strani ustanovitelja, od leta 2017, vključuje samo sredstva za druge materialne stroške. Stalni
materialni stroški, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (od leta 2021) in sredstva za dodatne dejavnosti, se
povrnejo po dejanskih stroških na podlagi izdanih računov.
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Graf 2: Gibanje stalnih materialnih stroškov po letih

V zgornjem grafu je prikaz gibanja stalnih materialnih stroškov skozi leta. Razvidno je, da so se stalni materialni stroški v
letu 2021, v primerjavi s preteklimi leti, zvišali. Na zvišanje je vplivalo odprtje šole in vrtca ter s tem večja poraba
elektrike in ogrevanja. Zaradi bolj pogostejšega čiščenja in razkuževanja so se zvišali tudi stroški vode in odvoza
odpadkov.
Graf 2: Gibanje drugih materialnih stroškov po letih
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Zaradi zvišanja stalnih materialnih stroškov je občina ustanoviteljica znižala obseg sredstev namenjen pokrivanju drugih
materialnih stroškov za 1/12 planiranih sredstev. Sem uvrščamo mesečne stroške varovanja, varstva pri delu,
vzdrževanje računalniških / računovodskih programov, bančne stroške kot tudi stroške vzdrževanja celotne zgradbe,
zavarovanja premoženja, registracije šolskega vozila.

Poročilo dela šolskega sklada Osnovne šole Krmelj za leto 2021
Člani Upravnega odbora Šolskega sklada:
Renata Mlinarič, Tatjana Selak, Ksenija Vene, Anja Kostrevc, Nina Meserko, Simona Žaja, Klementina Žvar.
Upravni odbor šolskega sklada deluje preko srečanj in predvsem preko korespondenčnih sej, ki jih sklicuje predsednica
odbora.
V letu 2021 se je na novo oblikoval upravni odbor šolskega sklada. Prva seja je bila 21.12.2021. Prvo sejo je sklicala
predsednica Sveta staršev ga Nuša Vidmar. Potrjena so bila Pravila o delovanju šolskega sklada. Za zapisnikarje je bila
izvoljena gospa Sonja Bizjak.
Državni zbor je z novelo ZOFVI (Ur. l. RS, št. 172/21) končno pravno uredil področje delovanje šolskega sklada.
Novela je stopila v veljavo dne 13. 11. 2021. Ker se spremembe nanašajo tudi na upravičenost do donacij iz naslova
dohodnin, je UO šolskega sklada na podlagi omenjene novele do 31. 12. 2021 uredil status šolskega sklada tako, da
bodo lahko starši otrok, zaposleni in drugi lahko namenili del dohodnine šolskemu skladu in da bo šolski sklad leta 2022
že uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine.
Na seji Upravnega odbora šolskega sklada smo se dogovorili, da se bodo sredstva pridobivala na različne načine in sicer
z zbiranjem starega papirja, z donacijskimi sredstvi, bazarjem in z vstopninami od šolskih predstav ter z raznimi drugimi
donacijskimi sredstvi s strani posameznikov, podjetij in raznih organizacij.
Stanje na računu dne 31. 1. 2021 je 986,90 Eur.
Sofinanciran je bil plavalni tečaj učencev 2. in 3. razreda.
V letu 2021 zaradi corone ni bil izvedena vsakoletna tržnica.
Poročilo o subvencionirani prehrani v letu 2021
S 1. 9. 2017 je imelo subvencijo malice 71 učencev. Vseh malic je bilo 114, kot je bilo vseh učencev šole v začetku šol.
leta. Delež subvencionirane prehrane je bil 62 %. Subvencija kosila je pripadala 24 učencem, učencev s kosilom je bilo
95, torej je delež subvencioniranih kosil 25%.
Število subvencij se nenehno spreminja, saj starši različno pridobivajo nove odločbe o otroških dodatkih in se jim tako
zaradi spremenjene finančne situacije spremeni tudi pravica do subvencionirane prehrane.
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Tako je bilo maja 2018 število subvencij malice 75, malico je imelo 115 učencev, delež subvencionirane malice je 65%.
Subvencij za kosilo (100% subvencija) je bilo 25, kar je 27%, brez subvencije pa je imelo kosilo 68 učencev, skupno je
93 kosil.
S 1. 9. 2018 je imelo subvencijo malice 77 učencev. Vseh malic je bilo 122, kot je bilo vseh učencev šole v začetku šol.
leta. Delež subvencionirane prehrane je bil 63 %. Subvencija kosila je pripadala 27 učencem, učencev s kosilom je bilo
105, torej je delež subvencioniranih kosil 25,7%.
Število subvencij se nenehno spreminja, saj starši različno pridobivajo nove odločbe o otroških dodatkih in se jim tako
zaradi spremenjene finančne situacije spremeni tudi pravica do subvencionirane prehrane.
Tako je bilo maja 2019 število subvencij malice 80, malico je imelo 122 učencev, delež subvencionirane malice je
65,6%. Subvencij za kosilo (100% subvencija) je bilo 29, kar je 38%, brez subvencije pa je imelo kosilo 76 učencev,
skupno je 105 kosil.
S 1. 9. 2020 je imelo subvencijo malice 72 učencev. Vseh malic je bilo 116, kot je bilo vseh učencev šole v začetku šol.
leta. Delež subvencionirane prehrane je bil 61 %. Subvencija kosila je pripadala 24 učencem, učencev s kosilom je bilo
109, torej je delež subvencioniranih kosil 22%.
Število subvencij se nenehno spreminja, saj starši različno pridobivajo nove odločbe o otroških dodatkih in se jim tako
zaradi spremenjene finančne situacije spremeni tudi pravica do subvencionirane prehrane.
Tako je bilo maja 2020 število subvencij malice 71, malico je imelo 116 učencev, delež subvencionirane malice je
61,2%. Subvencij za kosilo (100% subvencija) je bilo 27, kar je 28,7%, brez subvencije pa je imelo kosilo 67 učencev,
skupno je 94 kosil.
S 1. 9. 2021 je imelo subvencijo malice 66 učencev. Vseh malic je bilo 122, kot je bilo vseh učencev šole v začetku šol.
leta. Delež subvencionirane prehrane je bil 54 %. Subvencija kosila je pripadala 23 učencem, učencev s kosilom je bilo
115, torej je delež subvencioniranih kosil 20 %.
Število subvencij se nenehno spreminja, saj starši različno pridobivajo nove odločbe o otroških dodatkih in se jim tako
zaradi spremenjene finančne situacije spremeni tudi pravica do subvencionirane prehrane.
Tako je bilo maja 2021 število subvencij malice 69, malico je imelo 114 učencev, delež subvencionirane malice je 60,5
%. Subvencij za kosilo (100% subvencija) je bilo 19, kar je 19,2 %, brez subvencije pa je imelo kosilo 80 učencev,
skupno je 99 kosil.
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Finančno poslovanje vrtca
Sistem financiranja predšolske vzgoje temelji na izračunu cen programov, ki jih vrtci izvajajo. Cene programov vrtci
oblikujejo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. Kljub enotni metodologiji za
oblikovanje cen so cene programov v vrtcih po Sloveniji različne in neprimerljive. Programi predšolske vzgoje se
financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov.
Vrtec izračuna ceno programa vrtca, na katerega da soglasje ustanovitelj. Cena programa vrtca je izračunana na podlagi
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur.l. RS, št.: 97/2003, 77/2005, 120/2005), ki izvajajo
javno službo.
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Cene programov v našem zavodu so bile predlagane iz strani vrtca in potrjene s strani ustanovitelja (Občinski svet
Občine Sevnica) in objavljen v Uradnem listu št. 159 z dne 1.10.2021. Cena za 1. starostno obdobje 558,03 EUR, 2.
starostno obdobje (3 – 6 let) 402,77 EUR in kombiniran oddelek (1-4 let) 444,68 EUR.
Cena je podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je v vrtcu
skladno z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno bivališče.
Vrtec mesečno izstavi račun staršem in lokalni skupnosti. Elementi za oblikovanje cene programov so stroški dela,
stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke.
Prispevek staršev ureja Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št.: 129/2006, 79/2008, 102/2009) in
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Ur. l. RS, št.:
76/2008). Starši lahko uveljavljajo pravico o znižanju plačila za vrtec.
Znižano plačilo vrtca lahko po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/2011)
uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz
občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po
vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na
priznanje pravice. Višina plačila določi Center za socialno delo, glede na povprečni mesečni dohodek na osebo v družini.
Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok so plačila za mlajšega otroka oproščeni, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje
javnih financ. Oproščeni so tudi plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, neglede na to
ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.
Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge, vložene v letu 2021, na podlagi povprečne plače za leto
2020.
dohodkovni

povprečni mesečni dohodek na osebo

plačilo staršev

razred

(v % od neto povprečne plače za leto 2020)

(v % od cene programa)

1

do 18 %

/

(do 191,40 EUR)
2

nad 18 % do 30 %

10 %

(nad 191,41 do 319,01 EUR)
3

nad 30 % do 36 %

20 %

(nad 319,02 do 382,82 EUR)
4

nad 36 % do 42 %

30 %

(nad 382,83 do 446,62 EUR)
5

nad 42 % do 53 %

35 %

(nad 446,63 do 563,60 EUR)
6

nad 53 % do 64 %

43 %

(nad 563,61 do 680,56 EUR)
7

nad 64 % do 82 %

53 %
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(nad 680,57 EUR do 871,98 EUR)
8

nad 82 % do 99 %

66 %

(nad 871,99 EUR do 1.052,75 EUR)
9

nad 99 %

77 %

(nad 1052,76 EUR)
Pregled finančnega deleža za starše, glede na ceno programa v našem zavodu na dan 1. 10. 2021:
Povprečni mesečni

Cena

Cena programa

dohodek na osebo

Cena programa

programa

kombiniran

Plačilni

v % od neto

I.starostno

II.starostno

Obdobje v €

razred

povprečne plače

obdobje v €

obdobje v €
3-6

1-4

1

0%

0

0

0

2

10%

55,80

44,47

40,28

3

20%

111,61

88,94

80,55

4

30%

167,41

133,40

120,83

5

35%

195,31

155,64

140,97

6

43%

239,45

191,21

173,19

7

53%

287,91

235,68

213,47

8

66%

368,30

293,49

265,83

9

77%

429,68

342,40

310,13

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi
račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
Razvrstitev otrok v vrtec pri osnovni šoli Krmelj v plačilne razrede na dan 1.10.2021:
Oddelek

PLAČILNI RAZRED

SKUPAJ

1. – 0

2. –

3. –

4. –

5.-

6. –

7. –

8. –

9. –

%

10 %

20 %

30 %

35 %

43 %

53 %

66 %

77 %

0

2

4

9

5

6

4

3

2

35

0

2

4

5

7

9

8

2

0

37

2

7

1

4

11

18

10

3

7

63

SKUPAJ

2

11

9

18

23

33

22

8

9

135

%

1,5

8,2

6,7

13,4

17,0

24,4

16,3

5,9

6,6

100%

I. starostno
obdobje
II. starostno
obdobje,
3-6
Kombiniran
1-4
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Na dan 1. 10. 2021 je bilo v naš vrtec vključenih 6 otrok iz drugih občin in sicer: Mirna, Žužemberk, Šentrupert, in
Grosuplje.
Oskrbnina v % za leto 2019, 2020 in 2021

Razvrstitev v plačilne razrede - zadnja 3 leta
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Razvrstitev v plačilne razrede - zadnja tri leta
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Največ otrok je razvrščenih v 6. plačilni razred. Število otrok v tem razredu se je povečalo za 7,8 %. V prejšnjih dveh
letih je bilo največ otrok uvrščenih v 5. plačilni razred.

Primerjava med razredi: Prvi sklop od 1. do 5.
razreda, drugi sklop od 6. do 9. razreda
70

61,6

60

59,1
53,2
46,8

50

38,4

40

40,7

30
20
10
0
1. SKLOP (1. DO 6.
RAZRED)
2019

2. SKLOP (6. DO 9.
RAZRED)
2020

2021

Primerjava razvrstitve števila otrok v plačilne razrede - zadnja tri
leta
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4
2018

5
2019

6
2020

7

8

9

2021

87

Osnovna šola Krmelj, z vrtcem pri šoli je letno poslovanje v letu 2021 zaključila s pozitivnim poslovnim
rezultatom.
a) Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Šola je v vseh dosedanjih letih bila uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom. Tudi leto 2017
je bilo uspešno, saj smo uresničili vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju pa smo ravnali skladno s sprejetimi
usmeritvami in prioritetami, ki smo si jih zastavili.
b) Pojasnila glede področij, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
3.5.

NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU
PROGRAMA

Pri izvajanju programa v letu 2016 nismo imeli nobene izstopajoče dejavnosti, ki bi povzročila škodo in s tem
nepričakovano posledico.

3.6.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ
POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Zavod je v vseh teh letih uspešen tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom.

3.7.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE
IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO, TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE
UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Prihodki (AOP 870)
Gospodarnost =

=
Odhodki (AOP 887 + AOP 890)

1.638.385,35
=

=

1,00

1.632.806,02
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Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 888)

Donosnost =

x
100
Sredstva v lasti ali upravljanju + ugotovljen poslovni izid + =
dolgoročne rezervacije (AOP 001 + AOP 891 + AOP 048)

5.619,08
=

x 100 =

0,36

1.567.035,43

Obrazložitev:
Naloge, ki si jih skupaj zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo materialne možnosti, ki jih imamo na
razpolago in sposobnosti ter izkušnje vseh zaposlenih. Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno
racionalno in gospodarno, kar kaže tudi izračun kazalnika gospodarnosti.
Kazalnik gospodarnosti prikazuje razmerje med ustvarjenimi prihodki in odhodki pri poslovanju zavoda. Zavod posluje
gospodarno, kadar je vrednost kazalnika večja od 1, saj le tedaj njegovi prihodki presegajo odhodke. Vrednost kazalnika
gospodarnosti Osnovne šole Krmelj znaša 1, kar pomeni, da posluje gospodarno, saj javni zavodi opravljajo dejavnost,
ki je v javnem interesu in njihov cilj ni pridobivanje dobička.
V odgovorno, racionalno in gospodarno ravnanje nas sili tudi dejstvo, da je nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna
finančna sredstva, vedno več. Še posebej velja to za nas, ker delujemo na dveh, med seboj en kilometer ločenih
lokacijah. Zaradi tega se marsikateri strošek precej poveča.
Kljub temu, da imamo del sredstev iz proračuna lokalne skupnosti in državnega proračuna zagotovljenih, oba proračuna
žal ne sledita tem dodatnim potrebam, ki izhajajo iz specifike okolja, v katerem šola deluje. Proračunska sredstva se
praviloma odmerjajo že na osnovi indeksov, ki pa vedno ne odražajo dejanskih potreb.

3.8.

OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, Pravilnika o popisu in Pravilnika o
potovanju knjigovodskih listin, naročila male vrednosti pa na podlagi Pravilnika o naročilih male vrednosti.
Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila in odobri ravnateljica ter likvidira računovodski
delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente.
V letu 2014 smo pričeli s pripravami na poslovanje e-računov. Na poslovanje smo prišli postopoma, kar pomeni, da
račune prejemamo in izdaja računovodkinja preko e-računov, ostala pot pa do nadaljnjega ostaja že utečena. V 2016
smo programsko opremili še ostale postaje (poslovni sekretar, ravnateljica), da poslovanje e-računov potekalo samo v
elektronski obliki. Z Logitus Slovenije smo podpisali tudi pogodbo o arhiviranju.
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:
-

pri mesečni najavi sredstev za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih stroškov
(zahtevke posredujemo ministrstvu);
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-

pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti;

-

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.

Na šoli smo izpolnili samoocenitveni vprašalnik. Ravnateljica je nato pripravila Izjavo o oceni notranjega nadzora, ki je
priloga Letnega poročila in smo jo oblikovali na osnovi stališč zaposlenih pri izpolnjevanju samoocenitvenega
obrazca. Ob koncu leta je ravnateljica sprejela Navodila za upravljanje s tveganji zavoda in register tveganj, s katerim
smo opredelili vrste tveganj, verjetnost tveganja, posledice, ukrepe za preprečitve oz. zmanjšanje posledic in osebe,
ki so zadolžene za sanacijo tveganj.
V letu 2021 je bil za leto 2020 opravljen notranji revizijski pregled s strani zunanje revizorske hiše.

Vsebina revizije: PREGLED POSLOVANJA S POUDARKOM V DELU, KI SE NANAŠA NA JAVNI ZAVOD
Osnovna šola Krmelj “DELOVANJE KNJIŽNICE IN UČBENIŠKEGA SKLADA”
Notranja revizija dela poslovanja Osnovne šole Krmelj, Krmelj 104, 8296 Krmelj (v nadaljevanju: zavod ali šola), je bila
opravljena na podlagi izbire ponudnika za opravljanje notranje revizije poslovanja Občine Sevnica (v nadaljevanju
občina) v letu 2021 je bila sklenjena pogodba št. 430- 0058/2021 “izvedba revizije poslovanja javnih zavodov, krajevnih
skupnosti in Občine Sevnica za leto 2020”.

Predmet revizije
Namen revizije je pregled poslovanja javnega zavoda Osnovne šole Krmelj (v nadaljevanju osnovna šola) po
programu notranjega revidiranja za leto 2020, skladno z veljavnimi zakonskimi in internimi predpisi ter usmeritvami.
Predmet izvedbe notranje revizije občine je preverjanje delovanja sistema notranjih kontrol na področju:














financiranja delovanja šolske knjižnice
financiranja učbeniškega sklada,
popisa in pravil ravnanja na področju evidentiranja osnovnih sredstev, mekatera uvrščamo tudi
knjižnično gradivo,
vodenja učbeniškega sklada,
nabave knjižničnega gradiva,
pravilnosti in smotrnosti poslovanja šolske knjižnice,
pogodbe o zaposlitvi knjižničarke,
pravilnosti in smotrnosti poslovanja šolske knjižnice,
evidence učbenikov in učnih gradiv, evidence izposoj, evidence odpisov,odškodnine, odkupi,
nadzora poslovanja knjižnice in poročanje,
načrtovanja učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto?
sistema izposoje,
načrta in programa dela šolske knjižnice.
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Cilji notranjega revidiranja:


Ocenitev ali vzpostavljeni sistem poslovodenja in notranjih kontrol zavoda na revidiranih področjih obstaja in
deluje tako, da zagotavlja: pravilnost, popolnost in ažurnost poslov in stanj v poslovnih knjigah ter
računovodskih izkazih;
pravilno delovanje na predpisan in nameravan način (gre za vrednotenje notranjih kontrol zagotavljanja
skladnosti poslovanja s predpisi, zakoni, usmeritvami in navodili vodstva).



Na podlagi revizijskih ugotovitev oblikovati priporočila za izboljšanje
poslovanja zavoda.

Ugotovitev tveganj
V kolikor javni zavod pri svojem vsakodnevnem poslovanju ne bi sledil veljavni zakonodaji, obstaja tveganje, da
nastanejo poslovni dogodki, ki imajo za poslovanje revidiranca lahko negativne posledice.
Pred pričetkom revizije je bila opredeljena ocena tveganja, ki se določa kot rezultat objektivnih dejavnikov in
ocene tveganj iz Registra tveganj/načrta integritete osnovnešole.
Izhajajoč iz dejstva, da:

-

Osnovna šola ima pravilnik o računovodstvu;

-

osnovna šola ima register tveganj; ki nima opisanih/ocenjenih tveganj, ki sodel procesov v zavodu;

-

osnovna šola ima pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnihmest;

-

osnovna šola ima načrt integritete;

-

osnovna šola ima pravilnik o popisu;

-

osnovna šola ima letni delovni načrt šolske knjižnice za šolsko leto 2019/20 inza šolsko leto 2020/21;

-

osnovna šola ima poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20, sprejetona svetu zavoda;

-

osnovna šola ima akt o sistemizaciji delovnim mest s prilogami; MIZŠ jeizdalo soglasje k sistemizaciji
delovnih mest;

-

ravnateljica osnovne šole je izdala SKLEP št. 100-30/2021/1 o imenovanju upravljalke učbeniškega
sklada od 1.9.2020 dalje;

-

so pristojnosti in odgovornosti posameznih zaposlenih v osnovni šoli jasnorazmejene;

-

se javni uslužbenci redno izobražujejo;

-

osnovna šola vodi glavne in pomožne knjige s pomočjo računalniškegaprograma;

-

računovodstvo vodi oseba, ki ima ustrezna znanja in izkušnje;

-

osnovna šola je javni vzgojno-izobraževalni zavod in je bil ustanovljen ter deluje na osnovi Odloka o
ustanovitvi, ustanoviteljica je Občina Sevnica;

-

osnovna

šola

s svojo

dejavnostjo

zadovoljuje

potrebe

po

izvajanju osnovnošolske
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vzgoje v šolskem okolišu Občine Sevnica;

-

dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu;

-

javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom;

-

ustanoviteljica skrbi za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov in zunanjih površin;

-

ustanoviteljica Občina Sevnica zagotavlja sredstva skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti v letu
2020;

-

osnovna šola ima za delovno mesto knjižničar skupaj dva redno zaposlena knjižničarja DM DO27030, delež
delovnega mesta knjižničar po evidenci zasedenosti delovnih mest osnovne šole v šol.l. 2019/20 in v
2020/21 je skupaj0,4/vir financiranja: MIZŠ/D027004/D2/VII./2.

-

osnovna šola še vedno ni izvedla prenosa celotnega knjižničnega gradiva v računalniški program/sistem
COBISS.

smo ocenili, da je tveganje za napake na revidiranem področju za osnovno šolo nizkodo srednje visoko.
Zaključek:
Na podlagi ugotovitev so bila oblikovana priporočila ravnateljici osnovni šoli z realizacijo katerih je mogoče izboljšati
poslovanje, s poudarkom na vzpostavitvi primernega sistema poslovodenja in notranjih kontrol, ki bo zagotavljal
poslovanje šolske knjižnice v skladu s predpisi, z načeli učinkovitosti in dobrega gospodarja.
Skladno z 17. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ mora
proračunski uporabnik v roku, ki ni daljši od 90 dni, sprejeti program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih
pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol.
Priporočila se nanašajo na:
Za uspešno delo šolske knjižnice je ključnega pomena njegovo sodelovanje z vodstvom zavoda in učiteljskim zborom
oziroma strokovnimi delavci.


Ravnateljica naj obravnava prehod v celoti na sistem COBISS v šolskih knjižnicah kot prednostno nalogo.



V LDN šolske knjižnice za šolsko leto 2020/2021 je med prednostnimi nalogami zapisano tudi nadaljevanje
vpisa starega gradiva v sistem COBISS, izločanje in odpis starega gradiva (predvsem poškodovanega in
zastarelega. Ravnateljica naj določi časovnico/rok oz. datum, od katerega naprej se uporablja samo program
COBISS oz. do datuma ko bodo vse knjižne enote zabeležene v program COBISS (saj se omenjene
prednostne naloge/obveznosti ponavljajo iz leta v leto), saj je bil rok za omenjene obveznosti že konec leta
2018.



Razvijanje bralne pismenosti (kot ena od prednostnih področij šolske knjižnice) učencev naj postane zaveza
učitelja ne glede na predmet, ki ga poučuje,šolskih knjižničarjev in drugih strokovnih delavcev šole.



Osnovna šola naj uporablja spletni katalog knjižnice za vse segmente knjižničarskega dela.



Sprotno naj se uredi izločanje in odpis starega gradiva (poškodovanega, zastarelega

iz

posameznih

strokovnih področij, zgubljenega uničenega, dotrajanega, neaktualnega v večih izvodih, po katerem je
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zmanjšano povpraševanje).


V Letni delovni načrt za knjižnično dejavnost naj se vključi seznanitev s programom COBISS/OPAC/zna
poiskati zahtevane/pričakovane podatke po slovenskem vzajemnem katalogu in knjižnem katalogu šolske
knjižnice).



Pripravi naj se dokument o nabavni politiki v knjižnici/interni dokument, kot pomoč knjižničarki pri izgradnji
in selekciji zbirke, ustanoviteljem in uporabnikom knjižnice s ciljem informiranja o kriterijih, na katerih temelji
izgradnja zbirke. V dokumentu naj se oblikujejo in opredelijo smernice nabave v knjižnici, ki bodo v pomoč in
vodilo pri oblikovanju letnih programov dela oz. nakupa knjižničnega gradiva in strateškega načrta.



V LDN knjižnice v okviru pedagoškega dela naj se konkretno določi po oddelkih/razredih izrabo planiranih 4
ur na oddelek v posameznem šolskem letu (v okviru katerih šolskih ur pouka, namen aktivnosti za posamezni
oddelek/razred/tudi za vrtec). Za posamezni razred opredeliti čas/mesec; tematska enota; sklop/učna; cilji,
medpredmetna povezava in kazalniki/merila za vrednotenje doseganja ciljev. Opredeliti tudi morebitno
možnost dodatnih ur.



Sprejeti/objaviti protokol šolske knjižnice pri izposoji knjižničnega gradiva zaradi COVID-19.



V finančnem načrtu osnovne šole se naj pri vseh odlivih in prilivih opredelitudi vir.



V okviru podskupine kontov 420 (v FN opredeljeno kot druga vlaganja/investicijsko vzdrževanje in podobno)
se naj opredeli tudi konto 4203/nakup knjig kot je npr. to opredeljeno pri odlivih za plače in druge izdatke
zaposlenim,



Pri knjiženju/nabavi knjig npr. v okviru temeljnice (npr. št. 550) z dne 25/8/2020 se naj hkrati/sproti
opravijo tudi evidenčne knjižbe(prihodkov/odhodkov).



V času poletnih šolskih počitnic (2022) naj se opravi dejanski fizični/popiscelotnega knjižničnega gradiva
saj je v tem času gradivo v knjižnici.

3.9.

POJASNILA PO PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI IN ZAKAJ

Stroški se na vseh področjih nenehno povišujejo, zato je potrebno delovati zelo skrbno in odgovorno. Šolska zgradba
– nova šola s pripadajočimi prostori - kuhinja, kurilnica.. je v celoti dotrajana in ker sredstev ni kar tako enostavno
zagotoviti, sodelujemo z ustanoviteljico, da se problem ogrevanja in kuhinje reši čim prej.
3.10.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Gospodarstvo:
Z gospodarstvom regije sodelujemo v okviru zagotavljanja različnih potreb šole. Večino pogodb smo sklenili z dobavitelji
iz regije, nekaj pogodb pa tudi izven regije. Delovanje šole ugodno vpliva na gospodarske subjekte v neposredni bližini,
saj je šola porabnik različnih storitev.
Prav tako sodelujemo z gospodarskimi subjekti v ožjem in širšem okolju na področju izobraževanja, v smislu
predstavljanja posameznih gospodarskih dejavnosti in poklicev. Tako smo v preteklem šolskem letu obiskali posamezna
podjetja v naši bližini in omogočili učencem vpogled v dejavnost, ki jo izvajajo.
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Sociala:
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica smo izvedli predavanja za učence o osebni higieni. Izvajali smo
preventivo na področju zobozdravstva in ustne higiene – enkrat mesečno smo izvajali preventivno želiranje zob. V
sodelovanju s OO RK Krmelj smo sofinancirali dvema učencema bivanje v poletni šoli v naravi, organizirali pomoč pri
doplačilu prispevkov učencem za ŽVN. V sodelovanju s Centrom za socialno delo Sevnica smo spremljali družinsko
dinamiko pri eni družini in ji omogočili pomoč CSD. S sodelovanjem policije smo organizirali predavanje o varnosti v
cestnem prometu za učence in na roditeljskem sestanku tudi za starše. Eno predavanje in akcijo osveščanja o
nevarnosti uporabe eksplozivnih sredstev smo za učence izvedli v decembru, prav tako v sodelovanju s Policijsko
postajo Sevnica.
Varstvo okolja:
V letu 2021 je skozi vse leto potekalo organizirano zbiranje odpadnega papirja. S sredstvi, zbranimi na tak način, učenci
zbirajo denar za pripravo valete v 9. razredu in za sofinanciranje različnih ogledov v okviru kulturnih dni. Prav tako je v
okviru projekta Eko-šola skozi vse leto potekala akcija zbiranja odpadnih računalniških kartuš in tonerjev. V tem letu smo
sistematično pristopili tudi k zbiranju iztrošenih baterijskih vložkov, za katere pa nam ni uspelo najti ustreznega
pooblaščenega odjemalca. S tem aktivno prispevamo k izboljšanju ekološke kulture in ekološke zavesti posameznika.
Urejanje prostora:
V pomladnih mesecih je bilo aktivnosti povezanih z urejanjem okolja zelo malo, saj smo upoštevali navodila NIJZ in se v
šolo vrnili konec maja oziroma v začetku junija.

Sodelovanje z okoljem
Prav gotovo se je v preteklem šolskem letu in v tekočem letu povečalo sodelovanje z institucijami, ki so nam narekovala
ukrepe in upoštevanje le teh v povezavi s pandemijo, ki se je pričela s 16. 3. 2020. Predvsem smo sodelovali z
ustanoviteljico, osebno z županom, civilno zaščito Sevnico, z Zdravstvenim domom in v času okužb tudi z NIJZ.
1. Šola zelo skrbno in odgovorno ter uspešno sodeluje z ustanoviteljico, Občino Sevnica, tako na področju financiranja,
investicijskega vzdrževanja ali projektnega dela, za področje delovanja šole ali vrtca.
2. Sodelovali smo tudi z Ministrstvom za šolstvo pri zagotavljanju financiranja šole. (plače in kadri, šola v naravi,
regresirana prehrana, učbeniški sklad, sistemizacija, soglasja,…)
3. Še naprej zelo uspešno sodelujemo tudi z Zavodom za šolstvo RS, kot sedež petih študijskih skupin ali z
neposrednim delom v projektih: fleksibilni predmetnik, formativno spremljanje učenčevega napredka, uvajanje prvega
tujega jezikav 1. razred, uvajanje obveznega drugega tujega jezika, vzgojni načrt šole, tekmovanja, projekti, svetovalne
storitve…
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4. S prijavo v projekte, ki so pod okriljem Šola za ravnatelje, smo tudi v letu 2013 nadaljevanje z izobraževanjem
učiteljskih in vzgojiteljskih zborov, ki so pokriti z naslova ESS skladov in so brez kotizacije.
5. Sodelovanje s KS Krmelj: pri izvajanju akcij za čisto in zdravo okolje, pri urejanju okolja, pri načrtovanju urejanja
varnejšega prometa, s skupnim organiziranjem prireditev, praznovanj, razstav za vse subjekte v krajevni skupnosti, pri
izvedbi skupnih projektov. Učenci se kot člani društev in različnih sekcij udeležujejo tudi dejavnosti, ki potekajo v teh
društvih in so vsebinsko povezane s šolo. Delo v teh društvih poteka tudi s pomočjo učiteljev, zaposlenih na osnovni šoli
Krmelj in zunanjih sodelavcev. Učenci sodelujejo v naslednjih društvih: Društvo prijateljev mladine Krmelj, Mladinska
sekcija Krmelj, Prostovoljno gasilsko društvo, Krajevni odbor društva izgnancev Slovenije, Krajevni odbor rdečega križa
Krmelj, Pohodniška sekcija Krmelj …
6. Sodelovali smo z osnovnimi šolami v občini in s šolo sosednje občine ter ostalimi šolami, na področju izmenjave
kadrov za področja nemščine, računalnikarja, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, tehnika in tehnologija, specialne
pomoči,..), pri organizaciji in izvedbi športni tekmovanj in tekmovanj iz znanja.
7. Občasno sodelujemo z Univerzo v Ljubljani in Mariboru pri izpeljavi obvezne prakse študentov in pri sodelovanju
projektov partnerstvo šol in fakultet ter pri različnih anketah.
8. Na področju zdravstva in preventive, predavanj, kontrole nege zob, redno sodelujemo z Zdravstvenim domom
Sevnica in postajo Krmelj.
9. Sodelujemo s srednjimi šolami Dolenjske in Posavske regije ter Zavod za zaposlovanje Sevnica na področju
predstavitev poklicev, poklicnega usmerjanja.
10. Sodelovanje s PGD Krmelj, učenci so vključeni v delovanje društva, sodelovanje pri evakuaciji šole in vrtca,
zagotavljali požarno stražo na prireditvah npr. Knapčev pohod, novoletna tržnica…
11. Z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sodelujemo na večih področjih; dobrodelen akcije Botrstvo, Siti besed,
bralna značka, mladi zgodovinarji, natečaji, šolski parlament.
12. Sodelovanje s knjižnico Sevnico in enoto v Krmelju (ure pravljic, zaključek projekta, predstavitev delovanje
knjižnice).
13. Sodelujemo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (prometna varnost, kresničke, nalepke varno kolo,
kolesarske izkaznice, projekt Pasovček, tekmovanje v prometu).
14. Sodelujemo s Komunalo Sevnica na področju zbiranja starega papirja, ločevanju odpadkov, projektov, izgradnje
vrta…
15. Z Zavodom Planica smo sodelovali na področju inovacijskega projekta Mali sonček, Krpan…
16. Na področju pedagoških praks v vrtcu sodelujemo s Srednjo vzgojiteljsko šolo Metlika in Ljubljana, RIC
Trebnje,..
17. S Policijsko postajo Sevnica sodelujemo na področju prometne varnosti, preventivnega delovanja, kolesarskih
izpitov, Zberi pogum in povej, obisk prvi šolski dan, razgovori s starši, Policist Leon svetuje – projekt v 5.r., obvaruj se
petard, nasilja…),
18. Sodelujemo s Čebelarsko zvezo Slovenije in Društvo čebelarjev Šentjanž pri medenem zajtrku, in pri organizaciji
zdravega zajtrka.
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19. Z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana na projektu Zdravje v vrtcu in z Zavodom za zdravstveno varstvo
Celje na projektu Varno s soncem
20. Šola je seznanjala okolje z dejavnostmi in dosežki učencev v šolskem časopisu Utrinki in Devetar, v posavskem
časopisu Posavski obzornik, v občinskem časopisu Grajske novice, v časopisu Dolenjski list in Delo ter s pomočjo objav
v Radiu Brežice in Radiu Krka.
21. Šola sodeluje z Društvom prijateljev mladine Krmelj pri pripravi novoletnega rajanje in obdaritvijo otrok, pri
organizaciji pustnega rajanje, pri organizaciji bralne značke, nudi pomoč otrokom iz socialno ogroženih skupin.
22. Sodelujemo tudi z ustanovami Novo ljubljansko banko Krmelj, Frizerstvom, Pošto, Zavodom KŠTM Sevnica,
Turističnim zvezo Ljubljana, Aktivom kmečkih žena….
23. Sodelujemo z Družinski inštitut Zaupanje Sevnica na področju v okviru projekta Preventivni mozaik Posavja.
3.11.

NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU
PROGRAMA

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela nismo imeli.

3.12.

ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

RAZVOJ KADROV IN ŠTEVILO ZAPOSLENIH

Osnovna šola Krmelj si prizadeva zagotavljati učiteljem in drugim zaposlenim čim boljše materialne in prostorske pogoje
za svoje delo, prav tako pa se trudi razvijati strokovne in profesionalne kompetence vsakega posameznika v kolektivu.
Zato v skladu z letnim delovnim načrtom zaposlenim skuša omogočiti izobraževanje vsaj v okviru, ki je opredeljen v
zakonskih določilih. Prav tako v skladu z možnostmi, ki jih ima na voljo, spodbuja k samoiniciativnem izobraževanju in
profesionalnemu razvoju zaposlenih.
Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta:


Soglasje k sistemizaciji delovnih mest MIZŠ, št. 100-152/2020 z dne 18.11. 2020



Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri Osnovni šoli Krmelj za šolsko leto 2020/21.

OBČINA:


Pogodba o financiranju v letu 2020 in 2021 Občine Sevnica,



Pogodba o financiranju delovanja Enote vrtca v letu 2020,21 Občine Sevnica,



Letni delovni načrt šole za šolsko 2020/21,



Najava za oblikovanje oddelkov in število učencev za naslednje šolsko leto,



Oblikovanje oddelkov po javnem razpisu za vpis v vrtec za šolsko leto 2020/21,



Sklep o določitvi cen VV programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica.
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Število delovnih mest ni višje od sistemiziranih mest, zapisanih v kadrovskem načrtu. Vsa delovna mesta imajo osnovo v
potrjenih sistemizacijah in v Pogodbi o sofinanciranju z Občino Sevnica ter s Sklepom o obsegu financiranja dejavnosti v
letu 2020, oziroma 2021. Za vse nove zaposlitve je ravnateljice dobila tudi soglasje financerjev.
Predvideva pa se povečanje število zaposlenih, ker se predlaga, da se s 1. 3. 2021 odprtje 9.oddelka.
Nastale kadrovske spremembe:
-

upokojitev učiteljice Brede Blas s 1. 3. 2020, 40 let delovne dobe

-

upokojitev učiteljice Darinke Podlogar s 1. 9. 2020, 40 let delovne dobe

-

upokojitev čistilke Zdenke Muharemagić s 4. 2. 2021, 40 let delovne dobe

Stanje zaposlenih glede na izvajanje programa, potrjene sistemizacije in glede na vir
financiranja šola/vrtec/tržna dejavnost ter ostalo
Stanje 1. 1. 2021
V zavodu, ki izvaja dva programa: program osnovne šole in program vrtca, je na dan 1. 1. 2021 zaposlenih 54 delavcev,
v skupnem sistemiziranem deležu to pomeni 49,0204 ljudi.
Št. zaposlenih
Ravnatelj

1

Gusta Mirt

Pomočnica ravnateljice za vrtec

1

Anja Mervar

Strokovni delavci šole

19

(ena porodniška do oktober 2021)

Strokovni delavci vrtca

21

(porodniška do 18.4.2021)
Porodniška do 31.8.2021

Tehnično osebje

11

Javna dela

2

Ostalo: projekt

0
Skupaj:

*z 11. 1. 2021

55

Dopolnjevanje z drugih šol

4

Marija Bedek, Benjamin Držanič,
Marijana Pavlovič, Barbara Bec
Bekrić

Dopolnjevanje na drugih šolah

3

Mateja Mandl Dirnbek, Sabina
Vizler , Janja Podgrajšek

Strokovni delavci za izvajanja dodatne
strokovne pomoči

logoped

1

OŠ Ana Gale Sevnica

pedagog

1

OŠ Krmelj

spec./socialni
pedagog

4

OŠ Ana Gale Sevnica
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Šolsko leto:
2020/21 kombinacija na predmetni stopnji 1. in 2. razred, 2021/22 kombinacija na predmetni stopnji 2. in 3. razred.
Dodatna zaposlitev druga strokovne delavka v prvem razredu.
V šolskem letu 2021/22 vpisanih v 1. razred 16 učencev, pripada druga strokovna delavka.
Število zaposlenih glede na vir financiranja:
MIZŠ

VRTEC

TRŽNA

OBČINA

JAVNA
DELA

PROJEKT

OSTALO

SKUPAJ

1.1.2017

18,963

22,04

0,16

1,69

1

0

0,297

44,15

1.1.2018

20,12

22,44

0,44

1,71

1

1,50

0,33

47,54

1.1.2019

21,6377

22,17

0,39

1,39

1,37

0

1,43

46,9577

1.1.2020

19,7454

24,37

0,10

1,76

0*

0

0, 43

45,9754

1.9.2020

20,05

25,68

0

2,61

1,15

0

0

50,49

1.1.2021

20,3504

24,8946

0

2,6254

0*

0

0

49,0204

Pojasnila k preglednici:
Povečano število zaposlenih zaradi nadomeščanja porodniških odsotnostih, druge strokovne delavke v prvem razredu.
Iz Vira MIZŠ manj zaposlitve zaradi več dopolnjevanj iz drugih šol.
Na vrtcu več zaposlitev zaradi odprtja devetega oddelka, več prehrane, več diet.
Manj zaposlitev na tržni dejavnosti (ni potrebe zaradi večjega števila oddelkov).
Več iz občine zaradi večjega števila kosil, posledično več sistemizirane kuharice, večji delež javnih del.
Javna dela zaradi zapoznelega razpisa zaposlitev s 1. 2. 2021.
Več otrok s posebnimi potrebami, več ur opomoči. Zaposlitev urejamo z dopolnjevanjem, z novim šolskim leto
predvidevamo novo zaposlitev.
Skrajšan delovni čas: Ana Verhovšek (glasba), Mateja Kocjan (NIP TJA in TJA), Sabina Ribič (NIP TJN) in tisti, ki
dopolnjujejo.
Ena delavka je zaposlena preko javnih del, zaradi potreb pomoči otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkih okolij in/ali imajo
zdravstvene higienske težave v vrtcu.
En javni delavec je zaposlen zaradi nudenja pomoči v prometu.
V letu 2021 predvidevamo 1 upokojitev strokovnih delavk.
Dopolnjevanje učne obveznosti
Dve zaposleni strokovni delavki svojo učno oziroma delovno obvezo dopolnjujejo na šolah:
- OŠ Milana Majcna Šentjanž: Mateja Mandl Dirnbek, Sabina Vizlar, Janja Podgrajšek
- OŠ Tržišče: Sabina Vizlar, Janja Podgrajšek.
Dopolnjevanje pri nas
Trije strokovnih delavci svojo učno oziroma delovno obvezno dopolnjujejo pri nas za naslednje predmete:
OŠ Ana Gale Sevnica: Benjamin Držanič – računalnikar ROID
OŠ Boštanj: Marija Bedek – likovna umetnost
OŠ Raka: Marijana Pavlovič – naravoslovje, biologija
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Dopolnjevanje strokovnih delavcev za izvajanje dodatne strokovne pomoči:
OŠ Ana Gale: Suljkanović Ilma, Golob Simona, Pfeifer Lapuh Karmen, Mina Camloh
Dodatno pomoč izvajata tudi: Starašinič Manca, Štefanič Sanja
Kadrovske posebnosti
Vseh strokovnih delavcev v šoli je 25.
- od tega jih je 19 zaposlenih na OŠ Krmelj, trije za določen čas,
- dva dopolnjujeta na drugih šolah,
- 3 jih dopolnjuje pri nas,
- vsi imajo povečan obseg dela,
- 8 jih poučuje na obeh lokacijah šole.
Podrobna razdelitev ur obveznega in razširjenega programa (oddelki podaljšanega bivanja in jutranje varstvo) je
razvidna iz razporeditev v programu KPIS.
Učitelj
Mojca Tomažin
Marjetka Podlogar
Ines Colner
Jure Repovž
Renata Mlinarič
Majda Štih, Bernarda Pelko
Ines Colner, Jure Repovž, Renata Mlinarič, Primož Plazar, Barbara
Jazbec
Boštjan Repovž
Mateja Mandl Dirnbek
Tatjana Selak
Sabina Ribič
Primož Plazar
Polona Starič
Marijana Pavlovič
Benjamin Držanič
Ana Verhovšek/Janja Podgrajšek
Marija Bedek
Sabina Vizler
Barbara Jazbec

Razred/predmet
1.razred
2.razred
3.razred
4.razred
5.razred
OPB 1 in 2
OPB 3
matematika, fizika, astronomija
geografija, zgodovina, DDKIE,
IP
tuji jezik angleščina, IP
NIP-nemščina
šport, IP
slovenščina, knjižničar, IP
naravoslovje, biologija
računalničar
glasbena umetnost
likovna umetnost, IP, ID
kemija, tehnika in tehnologija
svetovalno delo

Ostali zaposleni
Tajnica VIZ
Računovodkinja
Hišnik
Čiščenje prostorov
Perica
Šolska kuhinja:
Javna dela

Sonja Bizjak
Željka Kukec
Roman Juntez
Marta Vidmar, Janja Mrvič, Bernarda Glavač, Tina Meserko
Janja Mrvič
Danijel Kranjec, Jožica Mirt, Jožica Divjak, Dražana Višekruna,
Vida Slak, Klara Kokove (ko zaključi ga. Vida) v vrtcu in Kristjan
Kogovšek v šoli, oziroma Marija Župevc
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Strokovne delavke v vrtcu:
V šolskem letu 2020/2021 bo v vrtcu osem oddelkov, trije oddelki prvega starostnega obdobja (dva homogena in eden
heterogen), tri heterogene skupine drugega starostnega obdobja ter dva kombinirana oddelka.

Vijolična igralnica

1 – 2 let, 14 otrok

Eva Lipovec

Andreja Čot

Oranžna igralnica

2 – 3 leta, 14 otrok

Anja Kostrevc

Suzana Majcen

Bela igralnica

1 – 3 leta, 12 otrok

Anja Luzar

Barbara Ocvirk

Rdeča igralnica

3 – 5 let, 19 otrok

Špela Škorja (Mojca Erman)

Marija Štojs

Modra igralnica

2 – 4 let, 19 otrok

Anja Mervar, Aleksandra Kopar

Vesna jazbec

Zelena igralnica

2 – 4 let, 18 otrok

Urška Kugonič

Anja Grošelj

Rožnata igralnica

4 – 6 let, 20 otrok

Sanja Štefanič

Marjanca Železnik

Rumena igralnica

4 – 6 let, 21 otrok

Mateja Ručman

Ksenija Vene

1 – 2 let, 14 otrok

Petra Količ

Ana Peša

S 1. 3. 2021
Zlata igralnica

Ostali zaposleni




Maja Špan, vzgojitelj predšolskih otrok, pomočnik vzgojitelja,
Sonja Kugonič, vzgojitelj predšolskih otrok, pomočnik vzgojitelja
Vida Slak, javna dela.

Strokovni tim svetovalne službe sestavljajo:
 Pedagoginja: Barbara Jazbec
 Mobilna specialna pedagoginja: strokovna delavka OŠPP Ana Gale sevnica
Tehnično osebje:










Sonja Bizjak, poslovna sekretarka,
Željka Kukec, računovodkinja,
Roman Juntez, hišnik,
Danijel Kranjec, glavni kuhar,
Jožica Divjak, kuharica,
Jožica Mirt, kuharica,
Dražana Višekruna, kuhinjska pomočnica,
Janja Mrvič, perica,
Tina Meserko, čistilka

Leta 2021 je Osnovna šola Krmelj poslovala gospodarno in pri svojem poslovanju skrbela za ravnovesje med
prihodki in odhodki ter z racionalno porabo uspešno zaključila poslovno leto.
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4. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021
Osnovna šola Krmelj (v nadaljevanju zavod) je pri pripravi računovodskega poročila za leto 2021 upoštevala naslednje
zakonske predpise:










Zakon o računovodstvu (ZR)
Zakon o javnih financah (ZJF)
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenje prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
Slovenski računovodski standardi.

Računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov, ki jih zavod poroča preko spletnega portala Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in so priložena Letnemu poročilu, ter pojasnil k
računovodskim izkazom:
1. Bilanca stanja s prilogami:
a. pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
b. pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogo:
a. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka s prilogama:
a. izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
b. izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
4. Izračun presežka po fiskalnem pravilu (ZFisP):
a. javni zavod ugotavlja presežek po fiskalnem pravilu z vidika izračuna presežka prihodkov nad odhodki po
načelu denarnega toka.
5. Pojasnila k računovodskim izkazom
4.1 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
V nadaljevanju so podana kratka pojasnila k postavkam bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov in izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.
4.1.1 POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznostih do virov sredstev uporabnika
enotnega kontnega načrta (EKN) ob koncu obračunskega obdobja (stanje na dan 31.12.2021).
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SREDSTVA
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Dolgoročna sredstva sestavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, kamor se
uvrščajo nepremičnine in oprema. To so sredstva, ki jih zavod uporablja pri svojem poslovanju in imajo življenjsko dobo
daljšo od leta dni. Med opremo vodimo tudi drobni inventar, katerega posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti
500,00 EUR in bo v uporabi več kot eno leto.
Preglednica 1: Sedanja vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2021
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Nepremičnine:
- Zemljišča
- Zgradbe

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
SKUPAJ

Nabavna vrednost
6.057,53
2.311.528,86

Popravek vrednosti
6.057,53
870.159,87

v EUR

Sedanja vrednost
0,00
1.441.368,99

17.712,50

0,00

17.712,50

2.293.816,36

870.159,87

1.423.656,49

720.799,58
3.038.385,97

661.405,01
1.537.622,41

59.394,57
1.500.763,56

Neopredmetena dolgoročna sredstva
Zavod med neopredmetena dolgoročna sredstva uvršča računovodske in druge računalniške programe, katerih nabavna
vrednost na dan 31.12.2021 znaša 6.057,53 EUR. Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev znaša 6.057,53 EUR in
sedanja vrednost 0,00 EUR, kar pomeni, da so se programi v celoti že amortizirali. V letu 2021 ni bilo novih nabav
neopredmetenih sredstev.
Nepremičnine
Dne 15. 02. 2021 je Osnovna šola Krmelj, na podlagi sklepa Sveta šole, vrnila stanovanje na naslovu Krmelj 86, 8296
Krmelj, nazaj v upravljanje občini ustanoviteljici in s tem izločila stanovanje iz knjigovodskih evidenc in registra osnovnih
sredstev. Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31. 12. 2021 znaša 2.311.528,86 EUR in popravek vrednosti
870.159,87 EUR. Sedanja vrednost tako znaša 1.441.368,99 EUR, od tega 17.712,50 EUR zemljišča in 1.423.656,49
EUR zgradbe.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je v letu 2021 povečala za 32.947,33 EUR in na dan
31.12.2021 znaša 720.799,58 EUR. Popravek vrednosti opreme znaša 661.405,01 EUR in sedanja vrednost 59.394,57
EUR.
V letu 2021 je zavod nabavil novo opremo za telovadnico in igralnico v vrtcu. S pomočjo sredstev prejetih s strani občine
ustanoviteljice, za dedka mraza, je zavod nabavil nove blazine in žoge za telovadnico in Piklerjev trikotnik za vrtec.
Iz sredstev od prodaje starega šolskega kombija v letu 2020 je zavod v letu 2021 nabavil vrtni traktor in drugo opremo za
urejanje okolice šole in vrtca. Del sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta je zavod namenil
za nabavo opreme za 9. oddelek vrtca, ki je bil odprt v času od 01. 03. 2021 do 31. 08. 2021.
Zavod je v letu 2021 nabavil tudi 3 čistilnike zraka za vrte iz naslova prejetih državnih sredstev za nabavo zaščitnih
sredstev.
V letu 2021 se je zavod prijavil na projekt REACT EU IKT za VIZ in iz tega naslova brezplačno pridobil računalnike in
računalniško opremo za šolo in vrtec v vrednosti 14.596,02 EUR, od tega 12.723,16 EUR za šolo in 1.872,86 EUR za
vrtec.
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Zavod med drobni inventar vodi tudi knjige v šolski knjižnici in učbenike za učbeniški sklad. Skupna nabava knjig in
učbenikov v letu 2021 znaša 5.196,10 EUR, od tega 2.587,35 EUR nabava knjig za knjižnico in 2.608,75 EUR nabava
učbenikov in delovnih zvezkov za učbeniški sklad.
Inventurna komisija je v poročilu o popisu, izvedenem na dan 31. 12. 2021, predlagala za odpis in izločitev 2.959,55
EUR osnovnih sredstev in 5.449,95 EUR drobnega inventarja zaradi uničenosti, neuporabnosti, izrabe oziroma
zastarelosti.
B) Kratkoročna sredstva
Spodnja preglednica prikazuje kratkoročna sredstva po stanju na dan 31.12.2021.
Preglednica 2: Kratkoročna sredstva na dan 31.12.2021
Kratkoročna sredstva

Znesek v EUR

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Druge kratkoročne terjatve
Aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ

37.921,16
40.988,74
149.603,57
3.535,07
5.635,30
237.683,84

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Stanje denarnih sredstev na podračunu, odprtem pri Upravi za javna plačila (UJP), na dan 31.12.2021, znaša 37.921,16
EUR.
Kratkoročne terjatve do kupcev
Zavod na dan 31.12.2021 izkazuje 40.988,74 EUR neplačanih kratkoročnih terjatev do kupcev.
Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo terjatve do staršev iz naslova neplačanih položnic za otroke v vrtcu
(vzgojnina) in učence v šoli (šolska prehrana) v višini 39.449,23 EUR, terjatve do drugih za uporabo šolskih prostorov
(učilnic in telovadnice) v višini 747,41 EUR in terjatve za prehrano zaposlenih v višini 792,10. Večina terjatev zapade v
plačilo januarja 2022.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021 znašajo 149.603,57 EUR.
Sem uvrščamo dotacije prejete s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) v višini
68.239,93 EUR, kar predstavlja sredstva za izplačilo plač in drugih nadomestil ter povračil stroškov za mesec december
2021. Izplačilo sredstev na dan 10.01.2022.
Terjatve do Uprave za probacijo na dan 31.12.2021 znašajo 71,23 EUR in predstavljajo povračilo stroškov zdravniškega
pregleda in plačilo prispevkov za izvajanje družbeno koristnega dela.
Kratkoročne terjatve do občine ustanoviteljice na dan 31.12.2021 znašajo 75.679,50 EUR in predstavljajo sredstva za
izplačilo plač in drugih nadomestil ter povračil stroškov za mesec december 2021, izvajanje dodatnega programa,
sredstva za stalne in druge materialne stroške ter povračilo stroškov za šolska tekmovanja.
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Zavod izkazuje kratkoročne terjatve do drugih občin v višini 3.771,83 EUR iz naslova kritja prispevkov staršev za plačilo
vrtca za otroke iz drugih občin in terjatve v višini 32,50 EUR do OŠ Milana Majcna Šentjanž za varstvo vozačev v
mesecu decembru 2021. Terjatve zapadejo v plačilo v januarju 2022.
Terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje na dan 31.12.2021, iz naslova izvajanja javnih del, znašajo 1.808,58 EUR.
Terjatve do proračunskih uporabnikov so usklajene z Izpisi odprtih postavk na dan 31.12.2021.
Druge kratkoročne terjatve
Zavod na dan 31.12.2021 izkazuje terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacijo bruto
nadomestil plač in prispevkov iz naslova boleznin in izolacij v skupni višini 3.510,32 EUR in terjatev do države iz naslova
davka od dohodkov pravnih oseb v višini 24,75 EUR.
Aktivne časovne razmejitve
Na kontih aktivnih časovnih razmejitev zavod evidentira naročnine revij za leto 2022 in obračunane stroške živil za
izvajanje šolske sheme sadja in zelenjave ter mleka za 1. razdeljevalno obdobje (01.09.2021 – 31.12.2021), ki jih na
podlagi odobrene odločbe povrne Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Med prehodno ne zaračunane
prihodke uvrščamo tudi povračilo stroškov prevoza in prehrane za mesec december 2021, ki jih povrne MIZŠ v mesecu
februarju 2022.
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2021 znašajo 5.635,30 EUR.
C) Zaloge
Zavod na dan 31.12.2021 ne izkazuje zalog.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Spodnja preglednica prikazuje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2021.
Preglednica 3: Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2021
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ

Znesek v EUR
105.920,89
53.998,27
18.994,38
1.054,85
21,27
52.875,50
232.865,16

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Na dan 31.12.2021 zavod izkazuje 105.920,89 EUR obveznosti iz naslova neto plač in nadomestil, prispevkov in davkov
ter povračil stroškov v zvezi z delom za mesec december 2021. Izplačilo plač je 10.01.2022.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do domačih dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo 53.998,27 EUR in v pretežni meri zapadejo
v plačilo v letu 2022.
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja uvrščamo obveznost za prispevke na izplačane plače, obveznost do
jamstvenega sklada za invalide in obveznost za plačilo premij KAD za mesec december 2021, skupaj znašajo 18.994,38
EUR na dan 31.12.2021.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na dan 31.12.2021 zavod izkazuje 1.054,85 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov EKN, katerih rok plačila
zapade v letu 2022.
Obveznosti do proračunskih uporabnikov so usklajene z Izpisi odprtih postavk na dan 31.12.2021.
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Zavod na dan 31.12.2021 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 21,27 EUR iz naslova zamudnih
obrestih za nepravočasno plačane račune dobaviteljem.
Pasivne časovne razmejitve
Konec leta zavod med pasivne časovne razmejitve zajema neporabljena namenska sredstva za donacije za
devetošolce, šolski sklad, botrstvo, del sredstev za nabavo didaktičnih pripomočkov in sredstva za izobraževanje
zaposlenih ter neporabljena prejeta državna sredstva za nabavo zaščitne opreme.
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
V to bilančno skupino se uvrščajo zneski, ki se v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi še ne vštevajo v
prihodke. Dolgoročno odložene prihodke se prenaša med poslovne prihodke tistega poslovnega leta, v katerem se
pojavljajo stroški oz. odhodki, za pokrivanje katerih so bili oblikovani.
Zavod na dan 31.12.2021 izkazuje 122,25 EUR, ki predstavlja preostalo vrednost za pokrivanje stroškov amortizacije iz
naslova brezplačno prejetih prenosnikov (2 kom).
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje na dan 31.12.2021 znašajo 1.505.459,99 EUR.
Zavod sem uvršča obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini
1.500.641,31 EUR, kar predstavlja vir za pokrivanje osnovnih sredstev, ki jih ima zavod med sredstvi v bilanci stanja in
so v lasti občine ustanoviteljice.
Zavod na dan 31.12.2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta, pred obdavčitvijo, v višini 1.608,09
EUR. Obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2021 znaša 14,97 EUR. Čisti presežek
prihodkov nad odhodki tekočega leta, po obdavčitvi, znaša 1.593,12 EUR. Neporabljen presežek prihodkov nad odhodki
preteklega leta znaša 3.225,56 EUR.
V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu je zavod uskladil
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje na dan 31.12.2021 z občino ustanoviteljico.
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4.1.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je zavod dosegel v obračunskem letu 2021,
po načelu nastanka poslovnega dogodka.
Tudi v letu 2021 se zavod srečuje z izrednimi razmerami, ko je bila večji del leta na območju Republike Slovenije
razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Epidemiološke razmere v državi so imele precejšnji
vpliv na poslovanje zavoda tako na strani prihodkov kot tudi odhodkov.
Preglednica 4: Prihodki določenih uporabnikov v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 (v EUR)
Prihodki
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Drugi prihodki
Celotni prihodki

2021
1.875.712,01

2020
1.638.186,01

Indeks
114,50

294,4
1.876.006,41

199,34
1.638.385,35

147,69
114,50

Analiza prihodkov
Celotni prihodki, doseženi v letu 2021 znašajo 1.876.006,41 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom zvišali za 14,50
%. Struktura prihodkov po virih je prikazana v spodnji preglednici.
Preglednica 5: Struktura prihodkov po virih v letih 2021 in 2020 (v EUR)
Struktura prihodkov po virih

2021

2020

Indeks

Prihodki iz javnih sredstev - MIZŠ (država)

977.045,40

824.459,41

Prihodki iz javnih sredstev - Občina Sevnica (ustanoviteljica)

600.692,66
18.843,51
30.763,55

Prihodki iz javnih sredstev - ZRSZ (javna dela)
Prihodki iz javnih sredstev - druge občine, zavodi, min. za
kmetijstvo
Prihodki iz nejavnih sredstev
Prihodki iz naslova prispevkov učencev in vzgojnin
Prihodki pridobljeni na trgu

Skupaj prihodki

Delež v letu
2021

118,51

52,08

606.999,05

98,96

32,02

13.733,94

137,20

1,00

29.271,62

105,10

1,64

1.138,84

2.101,95

54,18

0,06

237.414,05

154.488,78

153,68

12,66

10.108,40

7.330,60

137,89

0,54

1.876.006,41

1.638.385,35

100,00

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so skoraj v celoti doseženi z izvajanjem javne službe (99,46%), manjši del pa
tudi z izvajanjem tržne dejavnosti iz naslova prehrane zaposlenih (0,54%).
Iz preglednice 5 je razvidno, da največji del prihodkov predstavljajo dotacije prejete s strani MIZŠ, in sicer znašajo
977.045,40 EUR. Dotacije MIZŠ so namenjene za pokrivanje plač in drugih nadomestil ter povračil (plače zaposlenih,
prispevki delodajalca, sredstva za prehrano in prevoz zaposlenih, jubilejne nagrade, odpravnine, regres za letni dopust,
sredstva za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja), predstavljajo sredstva za materialne stroške, subvencijo
prehrane za učence, sofinanciranje šole v naravi, sredstva za spremljevalce na ekskurzijah, učbeniški sklad in,
subvencijo vrtca za 2. otroka.
Tako kot v predhodnem letu je zavod tudi v letu 2021 prejel dodatna nepredvidena sredstva iz naslova COVID 19 v obliki
državne pomoči za zajezitev oziroma odpravo posledic COVID-19 neposredno iz države prek organov države (MIZŠ) in
posredno preko lokalne skupnosti (Občine Sevnica). Kar je vplivalo na višino prihodkov v letu 2021.
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Zavod je skladno z navodili pristojnih organov te prihodke razvrstil med poslovne prihodke, v okviru podskupine kontov
760 – Prihodki od prodaje proizvodov in storitev. Nadalje je vzpostavil analitično evidenco v okviru konta 7608* z več
konti po posameznih ukrepih.
Zavod v letu 2021 izkazuje prihodke iz naslova državne pomoči v višini 186.930,60 EUR, in sicer iz naslova:
 dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni
sektor (KPJS),
 dodatka za delo v rizičnih razmerah za ravnatelje v dejavnosti vzgoje in izobraževanja na podlagi 18. člena
Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ),
 financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov na podlagi 101. člena ZZUOOP in
 povračila nadomestila za začasno zadržanostjo od dela zaradi izolacije.
Prihodki iz javnih sredstev Občine Sevnica so se v letu 2021, v primerjavi s preteklim letom, znižali za 1,04%, medtem
ko so se prihodki iz naslova prispevkov staršev zvišali za 53,68%. Vrtci so se v letu 2021 odprli in delovali v polnem
obsegu, zaradi česar so se zvišali prihodki iz naslova plačil staršev in posledično nekoliko znižali prihodki prejeti s strani
občine ustanoviteljice, saj je bil obseg kritja izpada plačila staršev nižji.
Med prihodke iz javnih sredstev prejetih s strani drugih občin, zavodov in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano uvrščamo kritje plačila prispevkov staršev, katerih stalno prebivališče je v drugi občini ter prihodke za izvajanje
šolske sheme in tradicionalnega slovenskega zajtrka. V primerjavi s preteklim letom so se ti prihodki zvišali za 5,10%.
Prihodki iz javnih sredstev Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) predstavljajo sredstva za plače javnih delavcev, ki so se
v primerjavi s preteklim letom zvišali za 37,20%. Zavod je v letu 2021 izvajal program javnih del v obdobju od 11.01.2021
do 31.12.2021, medtem ko se je v letu 2020 program javnih del izvajal v obdobju od 01.02.2020 do 31.12.2020. V letu
2021 se je zvišal tudi delež financiranja javnih del s strani ZRSZ in znižal s strani Občine Sevnica, Na zvišanje je prav
tako vplival dvig minimalne plače.
Analiza odhodkov
Celotni odhodki zajemajo stroške materiala in storitev, strošek amortizacije (redni odpis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja), stroške dela (plače in nadomestila plač, povračila stroškov v zvezi delom ter drugi dohodki kot so jubilejne
nagrade in odpravnine), druge stroške (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški v zvezi z obvezno prakso
dijakov, usposabljanje na delovnem mestu) in finančne odhodke.
V letu 2021 celotni odhodki znašajo 1.874.398,32 EUR. V primerjavi z doseženimi celotnimi odhodki v letu 2020 so se
povečali za 14,80 %.
Preglednica 6: Odhodki določenih uporabnikov v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 (v EUR)
Odhodki

2021

2020

Indeks

Stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Stroški dela
Drugi stroški
Finančni odhodki

177.842,18
106.580,45
8.005,88
1.581.428,33
450,95
90,53

149.752,47
98.006,38
9.796,50
1.374.854,70
153,99
202,23

118,76
108,75
81,72
115,03
292,84
44,77

Celotni odhodki

1.874.398,32

1.632.766,27

114,80

Stroški materiala so se v primerjavi s preteklim letom zvišali za 18,76 % predvsem iz naslova stroškov živil, saj se je
zaradi odprtja šol in delovanja vrtca v polnem obsegu pripravljalo več obrokov. Posledično so se zvišali tudi stalni
materialni stroški kot so poraba elektrike, ogrevanja in plina. Zvišali so se tudi stroški materiala za čiščenje in čistil, saj je
zaradi rednega čiščenja in razkuževanja prostorov in opreme, poraba teh sredstev večja.
Stroški storitev v letu 2021 znašajo 106.580,45 € in so višji za 8,75% od stroškov preteklega leta. Zvišanje stroškov je
predvsem iz naslova komunalnih storitev, zaradi večje porabe vode in več odpadkov (pogostejše čiščenje, razkuževanje
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prostorov in opreme). Zvišali so se tudi stroški za izvajanje pouka in izvedbo šole v naravi, ki je v predhodnem letu nismo
izvedli zaradi izrednih razmer in izvajanja pouka na daljavo.
Na podlagi pogodb o financiranju investicijsko vzdrževalnih del in aneksa št. 1 k pogodbi, sklenjenih z občino
ustanoviteljico, je zavod v letu 2021 izvedel sanacijo balkonov in stropov ter podpornega zidu pri stari šoli v skupni
vrednosti 8.366,71 EUR, sanacijo odstopanj ugotovljenih pri meritvah elektroinštalacij in popravilo inštalacij v sklopu
zamenjave stropov v višini 3.054,27 EUR ter obnovo tlaka Sika Comfortfloor v vrtcu v višini 15.636,68 EUR.
Stroški dela v letu 2021 znašajo 1.581.428,33 EUR, kar je za 15,03% več kot v preteklem letu.
Na zvišanje stroškov dela v letu 2021 so vplivali naslednji dejavniki:
 napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede (na podlagi ocen) in v nazive,
 izplačilo redne delovne uspešnosti (2% letnih sredstev za osnovne plače) 2x letno,
 nove zaposlitve zaradi zagotavljanja nadomeščanja pogostih bolniških odsotnosti zaposlenih,
 zvišanje minimalne plače,
 višja vrednost regresa za letni dopust (v višini minimalne plače),
 izplačilo odpravnin ob prenehanju zaposlitve za določen čas in
 izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS).
Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z veljavnimi predpisi in
znaša 80.154,34 EUR. Zavod knjiži obračun amortizacije v breme obveznosti sredstev prejetih v upravljanje.
Drobni inventar, kamor se uvrščajo tudi knjige v šolski knjižnici, zavod odpiše v višini 100%, takoj ob nabavi. Učbenike
za učbeniški sklad v celoti odpiše ob nabavi v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev iz naslova učbeniškega
sklada.
Finančni odhodki predstavljajo odhodke iz naslova zamudnih obresti dobaviteljev za nepravočasno plačilo računov in so
se v primerjavi s preteklim letom znižali za 55,23%.
Poslovni izid
Poslovni izidi je razlika med prihodki in odhodki v obračunskem letu.
Preglednica 7: Izkaz poslovnega izida določenih uporabnikov 2021 v primerjavi z letom 2020 (v EUR)
Izkaz poslovnega izida
Celotni prihodki
Celotni odhodki
Poslovni izid

2021
1.876.006,41
1.874.398,32
1.608,09

2020
1.638.385,35
1.632.766,27
5.619,08

Indeks
114,50
114,80

V letu 2021 zavod izkazuje pozitivni poslovni izid, ki se kaže v presežku prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad
odhodki pred obdavčitvijo znaša 1.608,09 EUR. Čisti presežek prihodkov po odbitju davka od dohodka pravnih oseb
znaša 1.593,12 EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja. Zavod sme presežek
prihodkov nad odhodki, uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi določeno drugače.

 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Obvezna priloga k Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah
dejavnosti. V tem izkazu je prikazano celotno poslovanje zavoda razčlenjeno po vrstah dejavnosti, in sicer na izvajanje
javne službe in tržne dejavnosti. Prihodki iz sredstev javnih financ ter prihodki, doseženi z opravljanjem javne službe,
morajo biti izkazani ločeno od tržne dejavnosti. Zavod zagotavlja ločeno evidentiranje posamezne dejavnosti s
knjiženjem na ustrezna stroškovna mesta.
Izvajanje javne dejavnosti je določeno z zakonom oziroma z ustanovitvenim aktom, tržna dejavnost pa je delna ponudba
storitev, ki jih zavod nudi poleg osnovne javne dejavnosti.
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Zavod v letu 2021 izvaja tržno dejavnost iz naslova prehrane zaposlenih (malice, kosila).
Preglednica 8: Prihodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (v EUR)
Vrsta dejavnosti
Javna služba
Tržna dejavnost
Skupaj

2021

Delež

1.865.898,01
10.108,40

1.876.006,41

99,46
0,54
100,00

Iz preglednice je razvidno, da zavod v pretežnem delu izvaja javno službo, kar predstavlja 99,46% vseh prihodkov.
Izvajanje tržne dejavnosti predstavlja le 0,54% vseh prihodkov. Za izračun deleža tržne dejavnosti zavod uporablja
razmerje (ključ) med vrednostjo prihodkov ustvarjenih iz tržne dejavnosti glede na celotne prihodke.
Zavod stroške med tržno dejavnost razporeja tako, da neposredne stroške, ki se nanašajo na tržno dejavnost knjiži
direktno kot strošek tržne dejavnosti, medtem ko za razporejanje posrednih stroškov (stalni materialni in drugi stroški
materiala in storitev) uporablja sodilo v obliki izračunanega deleža tržne dejavnosti.
V letu 2022 bo zavod, za razporejanje posrednih stroškov na tržno dejavnost, uporabil delež v višini 0,54%.
4.1.3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
Zakon o računovodstvu določa, da se prihodki in odhodki uporabnikov EKN priznavajo v skladu z računovodskim
načelom denarnega toka (plačane realizacije). Zato morajo določeni uporabniki prihodke in odhodke ter prejemke in
izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, v izkazu računa finančnih terjatev in
naložb ter v izkazu računa financiranja.
Izkaz po načelu denarnega toka spremlja gibanje javno finančnih prihodkov in odhodkov, in služi za analizo namenske
porabe proračunskih sredstev. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
v 3. členu določa, da se prihodek oziroma odhodek po denarnem toku prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:

poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oz. odhodkov je nastal in

je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.
Zavod po načelu denarnega toka prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke izkazuje evidenčno.
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Preglednica 9: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka 2021 v primerjavi z letom 2020 (v EUR)
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka
Skupaj prihodki
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

2021
1.915.137,00
1.019.010,04
650.737,52

2020
1.612.540,67
793.892,16
619.045,00

Indeks
118,77
128,36
105,12

27.057,66

41.408,87

65,34

18.554,34
9.745,60
217.089,50
1.899.560,59
1.890.121,93
1.379.661,80
220.338,88
244.749,29
45.371,96
9.438,66
447,20
72,00
8.919,46
15.576,41

13.639,38
7.730,82
178.233,31
1.628.404,80
1.621.074,80
1.153.043,94
169.156,82
237.940,30
60.933,74
7.330,00
1.803,00
282,00
5.245,00

136,04
126,06
121,80
116,65
116,60
119,65
130,26
102,86
74,46
128,77
24,80
25,53
170,06

- od tega za investicije

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
Skupaj odhodki
Odhodki za izvajanje javne službe
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
Investicijski odhodki
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

15.864,13

Iz preglednice 9 je razvidno, da prihodki po denarnem toku v letu 2021 znašajo 1.915.137,00 EUR in so višji od
odhodkov, ki znašajo 1.899.560,59 EUR, zato zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v
višini 15.576,41 EUR.
Zaradi odprtja šol in vrtcev je prišlo do zvišanja prihodkov (prilivov) kot tudi odhodkov (odlivov) po načelu denarnega
toka v primerjavi s preteklim letom.


Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,

Zavod ne izkazuje finančnih terjatev niti finančnih naložb v letu 2021.


Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Izkaz prikazuje zadolževanje in odplačila dolga določenega uporabnika. Zavod se v letu 2021 ni zadolževal.

4.2. IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU (ZFISP)
Javni zavod v skladu z določili ZFisP izračunavajo tudi presežek prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Navedeni
presežek se izračuna tako, da se presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena
namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih
časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije (9i. čl. ZJF).
Preglednica 10: Izračun presežka po fiskalnem pravilu
Postavka
Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku (kto 799 - kto 499)
Stanje obveznosti na dan 31.12.2021 (R2)
Presežek po fiskalnem pravilu

Znesek v EUR
15.576,41
232.865,16
-217.288,75
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Iz preglednice je razvidno, da je izračun presežka po fiskalnem pravilu negativen, kar pomeni presežek odhodkov nad
prihodki, zato ga ne evidentiramo v poslovnih knjigah.
4.3 RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM


Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost
prodaje blaga in storitev na trgu

Zavod prihodke in odhodke knjiži na podlagi sprejetih sodil na določena stroškovna mesta. Ugotavljamo, da je knjiženje
po stroškovnih mestih najprimernejše za razmejevanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.


Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih
rezervacij

Zavod na dan 31.12.2021 nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.


Vzroki izkazovanja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

Zavod v letu 2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki.


Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje

Zavod na dan 31.12.2021 ne izkazuje zalog.


Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih za neplačilo

Zavod poskuša vse zapadle terjatve izterjati z rednim pošiljanjem opominov (vsake 3 mesece).
Zavedamo se, da je finančno stanje družin v našem šolskem okolišu zelo slabo. Ugotavljamo, da vse več staršev zelo
težko plačuje položnice za otroke, ker imajo zelo nizke dohodke ali pa jih sploh nimajo.


Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, in o razlogih za neplačilo

Zavod na dan 31.12.2021 izkazuje 53.998,27 EUR obveznosti do dobaviteljev, od tega jih je v plačilo zapadlo 163,08
EUR in so bile poravnane v začetku leta 2021. Ostale obveznosti do dobaviteljev zapadejo v plačilo v letu 2022.


Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in
dolgoročne finančne naložbe

Zavod izkazuje sredstva v upravljanju, katerih lastnica je občina ustanoviteljica. Obveznost za sredstva, prejeta v
upravljanje predstavlja vir za pokrivanje amortizacije vseh osnovnih sredstev, ki jih ima zavod zavedene med sredstvi v
bilanci stanja.


Naložbe prostih denarnih sredstev

Zavod ne izkazuje prosta denarna sredstva, ki bi jih lahko vezal v naložbo. Denarna sredstva prejema za točno določene
namene. Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021 znaša 37.921,16 EUR in so namenjena za izplačilo plač za mesec
december 2021.


Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Ravnateljica preko poročil zaposlenih spremlja potrebe po nabavi opreme in drobnega inventarja. V letu 2021 se je
izkazala potreba po obnovitvi opreme za telovadnico in igralnico za vrtec kot tudi po nabavi pripomočkov za učenje
plavanja. S pomočjo prejetih sredstev s strani občine ustanoviteljice, za dedka mraza, je zavod nabavil Piklerjev trikotnik
za vrtec, blazine in žoge za telovadnico.
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Zaradi izvajanja pouka na dveh lokacijah je tudi večji obseg za urejanje okolice za to se je izkazala potreba po nabavi
vrtnega traktorja, ki ga je zavod nabavil iz sredstev od prodaje starega šolskega kombija v dogovoru z občino
ustanoviteljico.
V letu 2021 je zavod, v soglasju z občino ustanoviteljico, odprl 9. oddelek v vrtcu za čas od 01. 03. 2021 do 31. 08.
2021. Zavod je tako del sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta porabil za nabavo opreme
za 9. oddelek.
Zaradi prisotnosti in širjenja bolezni SARS-COV-2 je zavod v letu 2021 iz naslova prejetih državnih sredstev za nabavo
zaščitne opreme, nabavil 3 čistilce zraka za vrtec.


Vrste postavk, ki so zajete v zneskih, izkazanih na kontih zunajbilančne evidence

Zavod ne izkazuje zunajbilančne evidence.


Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v
celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Zavod ima kar nekaj osnovnih sredstev, ki so že v celoti amortizirana in so še vedno v uporabi, zaradi nemotenega
poteka dejavnosti.
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5. ZAKLJUČEK
Letno poročilo Osnovne šole Krmelj za leto 2021 je obravnaval in sprejel Svet zavoda Osnovne šole Krmelj na 4. redni
seji, dne 24. 2. 2022.
Računovodsko poročilo pripravila
Željka Kukec, univ. dipl. ekon.
Krmelj, 25. 2. 2022

M.P.
Ravnateljica
Gusta Mirt, prof.

GUSTA
MIRT

Digitalno podpisal
GUSTA MIRT
Datum: 2022.02.25
08:18:13 +01'00'
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Sentjani 58a, 8297 SgruftnruZ
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011006008332032, :

58625260

Datum: 25.2.2422
Stevilka: 1t2022t1

ObCina Sevnica
Glavni trg 19 a
8290 Sevnica

ZADEVA: Soglasje k delovni uspe$nosti direktorjev / ravnateljev

Skladno s 5. odstavkom 7. 6lena Uredbe podajamo pro5njo za pridobitev soglasja za
izpladilo dela plade za delovno uspe5nost ravnateljice Nata5e Kreile.
Svet zavoda je na svoji seji, pod 9 todko dnevnega reda, dne 24. 2. 2022 ugotovil
delovno uspeinost ravnateljice in jo ocenil pod vsemi Stirimi kriteriji s skupno oceno
1O0o/o

Svet zavoda je sklenil, da se za izplattlo redne delovne uspe5nosti nameni naslednji
o/o.
odstotek osnovne plade (najmanj 2 o/o in najved 5o/o), 5
Na podlagi navedenih ugotovitev prosimo ustanoviteljico Ob6ino Sevnica za soglasje
za izpladito redne delovne uspe5nosti ravnateljici Nata5i Kre2e.

Podpis odgovorne osebe:
Natq5a Krele, prof., ravnateljica

CrLffi^-" K."^aPredsednik Sveta zavoda'.
Andrej PleSej, prof.
I

Obrazec: Ugotavljanje delovne uspe5nosti ravnatelja

Obdina: Sevnica
Zavod: Osnovna Sola Milana Majcna Sentjani
Ravnatelj oz. ravnatelji NataSa Kreie, prof.

Ocenjevalnoobdobjeod:

01.01.2021

do

St. ani

31.12.2021

365

Na podlagi 19. 6lena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev s podrodja Solstva (v
nadaljevanju: pravilnik) svet zavoda uvodoma za ocenjevalno obdobje ugotavlja, da:
JE zavod posloval z
JE direktor/ ravnaterjzasotovir
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o/o
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2. Kakovost izvedbe programa - do 35 %
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4. Zagotavljanje materialnih pogojev - do 5 %
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1.
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Ravnatelj na podlagi 19. elena pravilnika ni upraviden do dela plade za delovno uspeSnost
Negativni poslovni izid v letu 2021 oziroma manj5a realizacija obsega programa je posledica epidemije

covtD-19.

3.

Ravnatelj je

dosegel 100,00
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*Negativni poslovni rezultat oziroma izguba, nastala iz razloga epidemije COVID-19, se ne upoSteva kot
izlo6itveni kriterij oziroma razlog za neupravidenost do dela plade za redno delovno uspeinost ravnatelja in se
zato ne vnese v obrazec.
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SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1.1 Poročilo ravnateljice
Letno poročilo se nanaša na poslovno leto 2021, zaradi narave dela se splošni in posebni del letnega
poročila nanašata na šolsko leto 2020/21. Prav tako se nekateri podatki nanašajo na celotno šolo,
nekateri podatki pa so ločeno prikazani za enoto vrtca. Računovodski del letnega poročila se nanaša
izključno na leto 2021.
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž z enoto vrtca postaja sodobno opremljen javni zavod, s
strokovno usposobljenim kadrom, ki sledi viziji učiti in vzgajati za življenje. Zaposleni si prizadevamo za
strokovno podajanja učne snovi ter dobre medsebojne odnose. Gradimo na kvalitetni komunikaciji
med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega trikotnika, torej učenci, starši in zaposlenimi.
Šolski okoliš je obsežen, večina učencev je vozačev. Po številu učencev sodimo med manjše osnovne
šole, kar omogoča številne prednosti pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.
Z novo telovadnico, šolsko kuhinjo in jedilnico ter dvema novima učilnicama so se prostorski pogoji v
zadnjih letih izboljšali. V letu 2021 smo v učilnico SLJ namestili opremo za pouk gospodinjstva, v
učilnico naravoslovja pa eksperimentalni pult. V 2. nadstropju smo dozidali kabinet za izvajanje DSP.
Pri delu v šolskem letu 2020/21 in 2021/22 so nas vodile naslednje prednostne naloge:
- Razvijanje digitalne pismenosti:
 spoznavanje in uporaba različnih računalniških programov;
 vnašanje smiselne rabe IKT v pouk.
-

Uvajanje aktivnih metod učenja:
 gibalne minute za zdravje (3-5 minut; med poukom – večkrat na dan);
 plesne minute »Just dance«;
 izvajanje učnih oblik in metod poučevanja, ki vključujejo gibanje;
 raztezne vaje z elementi joge;
 telovadba za možgane (braingym);
 učenje na prostem;
 organizirane gibalne aktivnosti na igrišču in v telovadnici;
 aktivni/učni sprehod.

- Razvijanje čitljivega, estetskega in pravilnega zapisa:


Pisava je pri vseh oblikah zapisa v zvezek in delovni zvezek čitljiva in estetska.
Učenci:
- zapisujejo tiskane in pisane črke v dogovorjeni smeri in obliki;
- pravilno uporabijo zapis VAJA in DOMAČA NALOGA in ga opremijo z datumom;
- naslov zapišejo z rdečim pisalom;
- pri vseh predmetih pišejo z nalivnim peresom, razen pri matematiki s svinčnikom;
- brisalo uporabijo za manjše napake;
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- napačno rešitev postavijo v oklepaj, pravilno zapišejo poleg;
- v zvezku oblikujejo sistematični zapis po alinejah in ob skicah;
- skice opremijo z barvami (barvice, flomaster, barvno pisalo).
 Učenje lepopisa v okviru interesne dejavnosti.
Smo kulturna šola, na umetniškem področju dosegamo vidne rezultate. Učenci sodelujejo na različnih
tekmovanjih iz znanja in športa ter v različnih projektih in natečajih. Rezultati so podrobneje
predstavljeni v poglavju Kazalci in kazalniki uspešnosti izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
V vrtcu se trudimo ustvariti čim boljše pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Poleg tega otrokom ponujamo bogat obogatitveni program.
Analiza izobraževanja na daljavo
Tudi leto 2021 je bilo zaradi epidemije COVID -19 zahtevno in posebno. Pouk se je od 19. oktobra 2020
zaradi poslabšanja epidemioloških razmer začel izvajati na daljavo vse do 9. 2. 2021, ko so se v šolo
najprej vrnili učenci 1. triade. Po zimskih počitnicah, 22. 2. 2021, pa so s poukom v šoli začeli vsi učenci.
Od 1. 4. 2021 do 11. 4.2021 je sledilo ponovno popolno zaprtje države in posledično tudi šolanje na
daljavo za vse učence. Od 12. 4. 2021 do konca šolskega leta je pouk za vse učence potekal v šoli.
Strokovni delavci so se na šolanje na daljavo dobro pripravili že pred začetkom šolskega leta, zato je
pouk potekal praktično nemoteno. Protokol in učne načrte smo prilagodili novim izkušnjam ter
potrebam. Učenci 1. triade so za delo uporabljali aplikacijo ZOOM, učenci od 4. do 6. razreda pa MS
Teams. Učenci so nov način dela zelo hitro osvojili in bili nad uporabo MS Teams navdušeni. Učitelji so
delo od doma in izvedbo izobraževanja na daljavo v večini osvojili že v lanskem šolskem letu. Vsi so
tekoče opravljali svoje delovne obveznosti. Tudi učne ure v živo prek Teamsov so bile kvalitetno
izvedene. Ravnateljica je tedensko spremljala pouk in preko pogovorov z učenci sproti prilagajala
izvedbo. Med izobraževanjem na daljavo so učitelji pri učencih predvsem preverjali znanje. Pisno
ocenjevanje znanja se na daljavo skoraj ni izvajalo. Največ so učitelji na daljavo pridobivali ustne ocene
ter ocenjevali likovne in tehnične izdelke. Ostale ocene so pridobili po prihodu v šolo. V tem šolskem
letu je ministrica izdala sklep o enem ocenjevalnem obdobju, kar je posledično pomenilo manj
ocenjevanja in manj ocen.
Učitelji so se z ravnateljico srečevali na rednih tedenskih virtualnih sestankih. Na njih so izmenjevali
izkušnje pri delu na daljavo in načrtovali delo za naslednji teden. Ti sestanki so bili pomembni tako s
sociološkega vidika kot s strokovnega.
Izvedba pouka na daljavo ne more nadomestiti vzgojnega dela, ki ga pedagoški delavci vsakodnevno
opravljajo v šoli. Vzgojni del je enako ali celo bolj pomemben kot izobraževalni del našega poslanstva.
Kljub pomanjkanju neposrednega osebnega stika pa ima učenje na daljavo tudi pozitivne učinke, saj
učenci krepijo druge veščine (samostojnost, odgovornost pri razporeditvi dela, vljudno izražanje in
pogovarjanje, medsebojno sodelovanje, spoštljivo spletno komuniciranje, strpnost, pisanje na
tipkovnico, slovnično izražanje pri sprotni komunikaciji).
Oskrba učencev z računalniki v času izobraževanja na daljavo
V času izobraževanja na daljavo se je pri socialno šibkejših družinah in pri nekaterih družinah z več
šoloobveznimi otroki pojavila potreba po dodatnem računalniku oziroma tablicah. Tako smo v času
prvega zaprtja šole v mesecu oktobru razdelili učencem 5 prenosnih in 14 tabličnih računalnikov. Dva
učenca sta prejela tablični računalnik v trajno last, ena učenka pa spletno kamero. V času drugega
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zaprtja v mesecu aprilu pa smo učencem za delo od doma posodili 3 prenosne in 5 tabličnih
računalnikov., saj so v nekaterih družinah v vmesnem času kupili računalniško opremo za svoje otroke.
Osnovna šola z enoto vrtca je eden najpomembnejših podsistemov celotnega vzgojno-izobraževalnega
sistema. Vsebina in organizacija imata velik vpliv na poklicno in življenjsko kariero mladega človeka,
zato je delo šole odgovorno in pomembno.

1.2 Poročilo Sveta šole
Svet šole se je v koledarskem letu 2021 sestal na dveh rednih in eni dopisni seji ter obravnaval naslednje
vsebine:
4. seja Sveta šole v šolskem letu 2020/21 (25. 2. 2021)
-

Člani Sveta šole so se seznanili z Letnim poročilom o poslovanju zavoda za leto 2020 in ga
sprejeli.
Člani Sveta šole so se seznanili z Letnim programom dela s kadrovskim in finančnim načrtom
za leto 2021 in ga sprejeli.
Člani Sveta šole so ocenili delovno uspešnost ravnateljice.

1. seja Sveta šole v šolskem letu 2021/22 (29. 9. 2021)
-

Člani Sveta šole so se seznanili s Poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/21 in ga
sprejeli.
Člani Sveta šole so se seznanili S Poročilom o samoevalvaciji za šolsko leto 2020/21 in ga
sprejeli.
Člani Sveta šole so se seznanili z LDN za šolsko leto 2021/22 in ga sprejeli.
Člani Sveta šole so se seznanili s ceno vrtca in potrdili dvig ekonomske cene prehrane.
Člani Sveta šole so sprejeli sklep o razpisu volitev za člane Sveta šole in s sklepom potrdili
volilno komisijo za obdobje štirih let.

2. dopisna seja Sveta šole v šolskem letu 2021/22, ki je potekala od 30. 11. 2021 do 7. 12. 2021.
-

Člani Sveta šole so se seznanili s potekom volitev za člane Sveta šole.

1.3 Poročilo Sveta staršev
Svet staršev se je v koledarskem letu 2021 sestal na dveh rednih in eni dopisni seji ter obravnaval
naslednje vsebine:
2. seja Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 (24. 2. 2021)
-

Člani Sveta staršev so se seznanili z Letnim poročilom o poslovanju zavoda za leto 2020.
Člani Sveta staršev so se seznanili z Letnim in finančnim poročilom Šolskega sklada za leto
2020.
Člani Sveta staršev so se seznanili z Letnim programom dela Šolskega sklada s finančnim
načrtom za leto 2021 in ga sprejeli.
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3. seja Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 (dopisna seja od 21. 5. do 27. 5. 2021)
-

Člani Sveta staršev so se seznanili in dali soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za
šolsko leto 2021/22.
Člani Sveta staršev so imenovali predstavnike staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ
Milana Majcna Šentjanž.

1. seja Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 (29. 9. 2021)
-

Člani Sveta staršev so med predstavniki izvolili predsednico, namestnico in zapisnikarico.
Člani Sveta staršev so se seznanili s Poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/21.
Člani Sveta staršev so se seznanili s Poročilom o samoevalvaciji za šolsko leto 2020/21.
Člani Sveta staršev so se seznanili z LDN za šolsko leto 2021/22.
Člani Sveta staršev so se seznanili s ceno vrtca od 1. 10. 2021 dalje in podali soglasje k dvigu
ekonomske cene prehrane.

1.4 Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
NAZIV:
SEDEŽ:
TELEFON:
E-POŠTA:
SPLETNA STRAN:
DAVČNA ŠTEVILKA:
MATIČNA ŠTEVILKA:
TRANSAKCIJSKI RAČUN:

OŠ Milana Majcna Šentjanž
Šentjanž 58a, 8297 ŠENTJANŽ
07 81 84 020
os.mm-sentjanz@guest.arnes.si
osmm.sentjanz.si
68625260
5089328
01100-6008332032

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina
Sevnica (Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica, Uradni list RS, št.
22/97, 71/98, 90/01, 112/02 in 35/06, 29/07, 78/09, 46/2015).
Šola izvaja vzgojno varstveno dejavnost in dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo
šolske prehrane za učence in zaposlene, organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev.
Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni
vzgojno-izobraževalni program je bil sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
V okviru zavoda delujeta:
- osnovna šola z devetimi oddelki od 1. do 9. razreda,
- enota vrtca pri osnovni šoli.
V šolskem letu 2020/21 je potekalo vzgojno-izobraževalno delo v:
 9 čistih oddelkih OŠ
 2, 08 oddelkih podaljšanega bivanja
 2 kombiniranih oddelkih vrtca
Šolo je ob koncu šolskega leta obiskovalo 129 učencev. V vrtec je bilo vključenih 36 otrok.
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V šolskem letu 2021/22 poteka vzgojno-izobraževalno delo v:
 9 čistih oddelkih OŠ
 2, 08 oddelkih podaljšanega bivanja
 2 kombiniranih oddelkih vrtca
Šolo obiskuje 126 učencev. V vrtec je vključenih 33 otrok.

1.5 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Svet šole je najvišji upravni organ šole. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema
program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o
samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o
vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge
naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Predsednica Sveta šole je Jožica Pelko (predstavnica zaposlenih)
Predstavniki ustanovitelja: Petra Majcen, Ivan Orešnik, Danica Kramžar
Predstavniki staršev: Katja Žičkar, Simon Marolt, Iris Majcen Aupič
Predstavniki delavcev: Gordana Bregar, Jožica Pelko, Helena Hribar, Mateja Kocjan, Petra Meserko
Mandat: februar 2018 do februar 2022
Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Ravnateljica organizira, načrtuje in
vodi delo šole, pripravlja program razvoja šole, pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je
odgovorna za njegovo izvedbo, je odgovorna za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, vodi delo
učiteljskega zbora, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim
svetuje, spremlja delo svetovalne službe, skrbi za sodelovanje zavoda s starši, obvešča starše o delu
šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
odloča o vzgojnih ukrepih, zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, zastopa in predstavlja šolo
in je odgovorna za zakonitost dela, določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih
razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, in je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje
kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole, opravlja druge naloge v
skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Šolo vodi ravnateljica Nataša Kreže. Ravnateljici pri delu pomaga pomočnica ravnateljice vrtca Romana
Kurnik, ki je odgovorna za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov v vrtcu ter za izvajanje
vzgojno varstvenih vsebin.
Za uresničevanje interesov staršev je trenutno oblikovan 11 članski Svet staršev, ki ga sestavljajo
predstavniki posameznega oddelka. Predsednica Sveta staršev je Marjetka Vozelj. Svet staršev
predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter
daje mnenje o letnem delovnem načrtu; daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe
staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe
šole; opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
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Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, vzgojiteljski zbor,
strokovni aktivi in ostali strokovni delavci.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in
drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi
izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za
napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno
problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo,
odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Razrednik vodi delo
oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih
in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o
vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje
merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim
načrtom.
Upravno administrativna služba: tajništvo, računovodstvo.
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ORGANIGRAM
SVET ŠOLE

SVET STARŠEV

RAVNATELJICA

POMOČNICA
RAVNATELJICE
VRTCA

DRUGI
STROKOVNI
DELAVCI

UPRAVNO
ADMINISTRATIVNI
DELAVKI

UČITELJSKI ZBOR

VZGOJITELJSKI
ZBOR

ODDELČNI
UČITELJSKI ZBOR

VZGOJITELJICI

PEDAGOGINJA

STROKOVNI
AKTIVI

POMOČNICE
VZGOJITELJIC

KNJIŽNIČARKI

RAZREDNIKI

TEHNIČNI DELAVCI

RAČUNOVODKINJA

KUHARICI

TAJNICA VIZ

HIŠNIK/VOZNIK

RAČUNALNIKAR
ČISTILKI

ORGANIZATORKA
ŠOLSKE
PREHRANE

PERICA

ORGANIZATORKA
ZDR.-HIG.
REŽIMA

LABORANTKA

SPREMLJEVALKA
OTROKA S POSEB.
POTREBAMI

1.6 Glavni podatki o poslovanju
Pogoje za delo šole zagotavljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in
Občina Sevnica. Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž pridobiva sredstva za delo iz:
-

javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja,
prispevkov staršev,
plačil staršev za storitve predšolske vzgoje,
sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
donacij, prispevkov sponzorjev,
drugih virov.
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Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž je ustanovila šolski sklad. Sklad pridobiva sredstva iz:
-

prispevkov staršev,
donacij,
drugih virov.

Pregled poslovanja leta 2021 v primerjavi z letoma 2019 in 2020

PRIHODKI
ODHODKI
RAZLIKA

2019
948.582,89
942.507,43
7.075,46

2020
971.666,16
968.287,73
3.378,43

2021
1.129.302,59
1.123.258,04
6.044,55

Poslovno leto smo zaključili s čistim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 6.044,55. V letu 2021 je
bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 6.044,55 € pred obdavčitvijo. Po obračunu
davka od dohodka pravnih oseb za leto 2021 se je presežek zmanjšal za 32,26 € zaradi obračunanega
davka. Čisti presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 znaša 6.012,29 €.

1.7 Vizija OŠ Milana Majcna Šentjanž
Uresničimo sanje za srečno prihodnost, vzgajajmo za human odnos do ljudi in prijazen odnos do okolja.

1.8 Poslanstvo OŠ Milana Majcna Šentjanž
Vzgojiti in izobraziti učence, da bodo s spoštljivim in strpnim odnosom do ljudi in okolja stopali v svet.
Zastavljene cilje želimo razvijati na temeljnih vrednotah:

-

spoštovanju na vseh ravneh;
znanju, kreativnosti, strokovnosti, učenju za življenje, odgovornosti, vztrajnosti;
medsebojni pomoči, medsebojnem spoštovanju, zaupanju, prijateljstvu, poštenosti,
prijaznosti, strpnosti do drugače mislečih, sprejemanju novosti;
razvijanju delovnih navad in kolektivnega duha;
razvijanju pozitivnega odnosa do čistega okolja in narave, kulturne dediščine, skrbi za zdravje.

1.9 Vizija Vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž
Radi gremo v naravo z glavo, za zdravje in veselje.

1.9.1 Naloge in splošni cilji vrtca
-

Upoštevanje otrokovih značilnosti in posebnih potreb pri vzgojnem delu;
iskanje ustreznih vsebin, oblik in metod vzgojnega dela;
sistemsko vzgojno načrtovanje.

11

OŠ Milana Majcna Šentjanž – LETNO POROČILO 2021

2

POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

2.1 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov
2.1.1 Realizacija obveznega in razširjenega programa
OBVEZNI PROGRAM
Šola izvaja obvezni program po predmetniku 9-letne OŠ.
Realizacija obveznega programa znaša za celo šolo 97,9%.
Realizacija razširjenega programa znaša za celo šolo 98,7 %.
Realizacija dnevov dejavnosti je v vseh oddelkih na šoli 100%.
RAZŠIRJENI PROGRAM
Dopolnilni pouk je organiziran za učence razredne in predmetne stopnje, ki potrebujejo stalno ali pa
občasno dodatno razlago učne snovi. Obiskovanje dopolnilnega pouka je prostovoljno. V šolskem letu
2020/21 je dopolnilni pouk obiskovalo 67 učencev (51,9%).
Dodatni pouk se izvaja za učence na razredni in predmetni stopnji. Pri teh urah učenci poglabljajo svoje
znanje in se pripravljajo za različna tekmovanja. V šolskem letu 2020/21 je dodatni pouk obiskovalo 64
učencev (49,6 %).
Individualna in skupinska pomoč učencem se je izvajala za učence, ki imajo učne težave in za nadarjene
učence. Tako so bile za učence z učnimi težavami tedensko predvidene 3 ure ISP na teden. Pomoč je
prejemalo 11 učencev. Ure ISP iz SLJ in MAT je na razredni stopnji izvajala ravnateljica, učencem 7. in
8. razreda pa je pomoč iz angleščine nudila učiteljica tujega jezika.
Ob koncu šolskega leta je bilo evidentiranih 10 nadarjenih učencev od 6. do 9. razreda. V postopku
evidentiranja so ostali 4 učenci, za katere zaradi epidemioloških ukrepov nismo mogli izvesti postopka
identifikacije (psihološkega testiranja). Za delo z nadarjenimi učenci so bile predvidene 1,5 ure
tedensko. Individualno in skupinsko pomoč sta izvajali ravnateljica in učiteljica zgodovine.
Dodatna strokovna pomoč je oblika pomoči, ki jo učencu dodeli Komisija za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami. Ob koncu šolskega leta 2020/21 je bilo na šoli 7 učencev s posebnimi potrebami.
Izvedenih je bilo 441 sistemiziranih ur dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir
oz. motenj, katero so izvajale specialna pedagoginja, pedagoginja in tri socialne pedagoginje.
Strokovne delavke, ki izvajajo DSP, prihajajo iz OŠ Ana Gale iz Sevnice, ena iz OŠ Tržišče, ena strokovna
delavka pa je delavka naše šole.
DSP namenjeno učni pomoči pa so izvajali učitelji razrednega in predmetnega pouka. Tako je bilo
izvedenih 157 nesistemiziranih ur dodatne strokovne pomoči namenjene učni pomoči.
Interesne dejavnosti se ponudijo učencem glede za izražene želje v začetku šolskega leta. Izvajali so jih
strokovni delavci šole. Učenci so v okviru teh ur razvijali različne spretnosti. Udeležili so se nekaterih
tekmovanj in pripravili različne prireditve. Najštevilčnejše obiskana interesna dejavnost je zagotovo
bralna značka, kjer lahko sodelujejo vsi učenci od 1. do 9. razreda. Od 1. do 5. razreda izvajajo bralno
značko razredničarke, vsaka za svoj oddelek. Od 6. do 9. razreda pa učiteljica slovenščine. Poleg te
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interesne dejavnosti so se učenci lahko vključevali tudi v druge interesne dejavnosti (14). Večina
interesnih dejavnosti se je odvijala skozi celo šolsko leto, nekatere samo določeno obdobje leta. Zaradi
šolanja na daljavo in daljše odsotnosti učiteljice nekaterih interesnih dejavnosti nismo izvajali
(akvaristika in teraristika, čebelarski krožek, english club) oz. je bilo izvedeno manj ur od načrtovanih.
V šolskem letu 2020/21 je bilo tako opravljenih in izplačanih 64 nesistemiziranih ur interesnih
dejavnosti.
V sklopu sistemiziranih ur interesnih dejavnosti se izvaja interesna dejavnost otroškega in mladinskega
pevskega zbora. V šolskem letu 2020/2021 bilo realiziranih 139 ur. V šolskem letu 2020/21 sta se za
učence drugega in tretjega triletja izvajali interesni dejavnosti s področja umetnosti in sicer lutkovni
ter gledališki krožek. Realiziranih je bilo 70 ur.
Oddelek podaljšanega bivanja obiskujejo učenci na podlagi predhodne prijave staršev. V šolskem letu
2020/21 smo imeli 2,08 oddelkov podaljšanega bivanja, ki pa so se združevali glede na število učencev.
OPB je ob koncu šolskega leta obiskovalo 71 učencev. V oddelku podaljšanega bivanja učenci izvajajo
kosilo, sprostitvene dejavnosti, pišejo domače naloge, se samostojno učijo in ustvarjalno preživljajo
prosti čas. Koliko od naštetega jim uspe narediti pa je odvisno od časa vključenosti v OPB.
Jutranje varstvo je predvideno za učence 1. razredov. Obiskovalo ga je 19 učencev.
Šola v naravi (CŠOD) in Življenje v naravi je bila načrtovana za učence od 1. do 9. razreda. Zaradi
razglašene epidemije COVID – 19 večino načrtovanih dejavnosti nismo izvedli. Uspelo nam je izpeljati
samo šolo v naravi v Ankaranu (plavanje) od 27. 9. do 1. 10. 2021 za učence 6. in 7. razreda. S tem smo
nadomestili izpadla termina v prejšnjih dveh letih.

2.1.2 Kazalci in kazalniki uspešnosti izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti
Pregled števila učencev v šoli – stanje 1. 9. posameznega leta
2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Število oddelkov

8

9

9

9

Število učencev

117

120

127

126

Pregled števila otrok v vrtcu – stanje 1. 9. posameznega leta
2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Število oddelkov

2

3

2

2

Število otrok

38

48

36

33

2 kombinirana
oddelka

1 heterogeni oddelek
prvega starostnega
obdobja
1 heterogeni oddelek
drugega starostnega
obdobja,
1 kombinirani oddelek

Oddelki
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Učni uspeh
V šolskem letu 2020/2021 je bil učni uspeh ob zaključku 98,4%. 1 učenka (1. r) je razred ponavljala, 1
učenec (6. r) je šolanje nadaljeval v NIS (OŠ Ana Gale Sevnica).
Povprečna zaključena ocena pri vseh predmetih:
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Povprečna zaključena ocena
Opisne ocene
Opisne ocene
4, 7
4, 5
4, 4
3, 9
3, 9
4, 0
4, 1

Povprečna ocena vseh učencev na šoli je 4, 2.
Nacionalno preverjanje znanja
6. RAZRED
V 6. razredu se je od 15 učencev nacionalnega preverjanja znanja iz SLJ udeležilo 12 učencev, iz MAT
14 učencev, iz TJA 13 učencev.
SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ANGLEŠČINA

OŠ Milana Majcna Šentjanž

53,5

51,7

60,2

SLOVENIJA

54,8

51,0

66,8

9. RAZRED
V 9. razredu se je od 14 učencev nacionalnega preverjanja znanja iz SLJ udeležilo 14 učencev, iz MAT
14 učencev, iz ZGO 14 učencev.
SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ZGODOVINA

OŠ Milana Majcna Šentjanž

54,1

58,3

47,9

SLOVENIJA

49,1

48,2

44,2
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Tekmovanja v znanju
TEKMOVANJE
KAJ VEŠ O SLADKORNI BOLEZNI?
LOGIKA
MATEMATIKA
FIZIKA
KEMIJA
BIOLOGIJA
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
VESELA ŠOLA
ASTRONOMIJA
MATEMČEK
KRESNIČKA

RAZRED
7.- 9.
5.- 9.
1.- 9.
8., 9.
8., 9.
8., 9.
4.- 9.
8., 9.
8., 9.
6.- 9.
5.- 9.
7.- 9.
1.- 5.
1.- 7.

BR.
3
3
23
1
2
4
12
2
3
4
1
1
odpadlo
32

SR.
/
/
/
1
1
1
/
/
/
1
1
/

ZL.
/
1
1
/
/
/
/
/
1
/
/
/

/

/

Strokovnim delavcem je uspelo motivirati in navdušiti lepo število učencev za sodelovanje na
tekmovanjih. Rezultati so spodbudni in smo lahko zelo zadovoljni. Še posebej smo ponosni na 3 zlata
in 5 srebrnih priznanj na ravni države.
BRALNA ZNAČKA
Razred

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Št. učencev

21

7

15

22

8

4

8

4

11

Bralno značko je osvojilo 100 učencev od 129, kar je 77,5%. Naziv ZLATI BRALEC si je prislužilo 10
devetošolcev. To so učenci, ki so v vseh razredih uspešno zaključili bralno značko. Vsi učenci, ki so
osvojili bralno značko, so bili nagrajeni z izletom v sevniški kino in s sladoledom.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA BOOKWORMS
Sodelovalo je 16 učencev od 2. do 9. razreda. 14 učencev je prejelo bronasto priznanje.
Razred

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Št. učencev

/

1

5

3

/

3

1

/

1

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
Sodelovali so 3 učenci iz 9. razreda. 3 učenci so prejeli bronasto priznanje.
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Tekmovanja na športnem področju
Aktivno smo se udejstvovali tudi na športnem področju. V spodnji preglednici so razvidni dosežki
učencev.
MALI SONČEK (vrtec)
Št. otrok
30

medalja
8

diploma
22

ZLATI SONČEK (1. triada)

1. R
2. R
3. R

število
vključenih
učencev
22
8
15

mala
zlata
medalja
16

diploma

velika
modra
medalja

diploma

7

1

velika
zlata
medalja

diploma

14

1

zlata
medalja

priznanje

7

8

6

KRPAN (2. triada)

4. R
5. R
6. R

število
vključenih
učencev
23
8
15

bronasta
medalja

priznanje

19

4

srebrna
medalja

priznanje

5

3

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (srebrno priznanje) 4. mesto – področno tekmovanje - skupinski
izziv (izvedeno preko ZOOM)
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (zlato priznanje) 9. mesto –državnem tekmovanje - skupinski
izziv (izvedeno preko ZOOM)
Ostala načrtovana tekmovanja (individualni in ekipni športi) na občinskem, regijskem in državnem
nivoju zaradi razglašene epidemije COVID – 19 niso bila izvedena.
PLAVANJE
Program preverjanje znanja plavanja zaradi epidemije COVID 19 ni bil izveden v celoti. Otroci iz vrtca
ter prvošolčki so odšli na enodnevno plavanje v hrastniški bazen, učenci od 6. do 9. razreda pa so
izvedli športni dan na bazenu v Rimskih Toplicah. Od 27. 9. do 1. 10. 2021 smo izvedli šolo v naravi v
Ankaranu (plavanje) za učence 6. in 7. razreda.
KOLESARSKI IZPIT
Tudi v tem šolskem letu so učenci 5. razreda opravljali kolesarski izpit. Sestavljen je bil iz teoretičnega
in praktičnega dela. Teoretičnemu delu je bilo namenjenih 22 ur (ure rednega pouka + razredne ure).
Pri teoretičnem delu so se učenci seznanili, kaj pomeni varno kolo, spoznali so prometne znake in ostala
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pravila, ki jih je potrebno poznati pri vožnji s kolesom. Znanje so pridobivali in ga utrjevali predvsem
preko računalniškega programa S kolesom v šolo.
V petek, 2. 10. 2020, so učenci opravljali teoretični del koledarskega izpita. Ta del izpita je uspešno
opravilo vseh 8 učencev 5. razreda.
Praktični del izpita je bil sestavljen iz usposabljanja na prometnem poligonu (TEHNIŠKI DAN: 5 ur) ter
vožnje na javnih prometnih površinah (5 ur). Najprej smo v četrtek, 1. 10. 2020, izvedli tehniški dan,
kjer so se učenci urili v spretnostni vožnji. To smo opravili s pomočjo poligona na igrišču pred šolo.
Vožnjo na javnih prometnih površinah pa smo zaradi zaprtja šole (*epidemija Corona virus) izvedli šele
11. 5. 2021 in 27. 5. 2021.
Učenci so bili razdeljeni v skupine po 4 oz. po 3. Vsaka skupina je imela na voljo 5 ur vožnje po cesti. Ko
so učenci usvojili vso potrebno znanje za varno vožnjo po cestišču, je sledilo preverjanje in
ocenjevanje.
Praktični del izpita smo izvedli v četrtek, 27. 5. 2021 ob 17. uri. Opravilo ga je vseh 7 prisotnih učencev.
Učenki, ki se zaradi karantene praktičnega dela izpita ni mogla udeležiti, je bilo omogočeno, da je izpit
opravljala 8. 6. 2021.
Kolesarski izpit je v šolskem letu 2020/2021 v celoti uspešno opravilo vseh 8 učencev 5. razreda.

2.1.3 Sodelovanje na natečajih
Učenci pod vodstvom mentorjev množično sodelujejo na različnih likovnih in literarnih natečajih, kjer
dosegajo lepe rezultate.
LITERARNI NATEČAJI
EVROPA V ŠOLI –
Če kruhek pade ti na tla,
poberi in poljubi ga.

PALETA BREZ MEJA

BREZ KMETA NI HRANE
»VODE«
MOJ DOMAČI KRAJ
PLAKAT MIRU

RAZRED /
število nagrajenih učencev
1. R (1 uč.)
2. R (2 uč.)
4. R (3 uč.)
5. R (1 uč.)
7. R (2 uč.)
8. R (2 uč.)
9. R (1 uč.)
1. R (1 uč.)
2. R (1 uč.)
4. R (1 uč.)
5. R (1 uč.)
7. R (1 uč.)
8. R (2 uč.)
9. R (2 uč.)

POHVALE, NAGRADE,
PRIZNANJE
Dosežki na regionalnem nivoju:
12 priznanj za sodelovanje

4. R (1 uč.)
5. R (2 uč.)
9. r (2 uč.)
7. R (2 uč.)
8. R (1 uč.)
7. R (3 uč.)

/

Vsi učenci so prejeli priznanje
za sodelovanje.

/
Vsi učenci so prejeli priznanje
za sodelovanje.
1 uvrstitev na državni nivo
2 priznanji za sodelovanje
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LIKOVNI NATEČAJI

RAZRED /
število nagrajenih učencev
6. R (4 uč.)
9. R (1 uč.)

POHVALE, NAGRADE,
PRIZNANJE
Dosežki na regionalnem nivoju:
5 priznanj za sodelovanje

ŽUPANČIČEVA FRULICA
(mladi pesniki)

9. R (1uč.)

/

VIDEO NATEČAJ

RAZRED /
število nagrajenih učencev
9. R (4 uč.)

POHVALE, NAGRADE,
PRIZNANJE
Dosežki na regionalnem nivoju:
4 priznanja za sodelovanje

RAZRED /
število nagrajenih učencev
8. R (1 uč.)

POHVALE, NAGRADE,
PRIZNANJE
Dosežki na regionalnem nivoju:
1 priznanje za sodelovanje

EVROPA V ŠOLI –
Če kruhek pade ti na tla,
poberi in poljubi ga.

EVROPA V ŠOLI –
Če kruhek pade ti na tla,
poberi in poljubi ga.
FOTOGRAFSKI NATEČAJ
EVROPA V ŠOLI –
Če kruhek pade ti na tla,
poberi in poljubi ga.

2.1.4 Sodelovanje v projektih
PROJEKT BOTRSTVO
Preko projekta botrstvo (ZPM Ljubljana Moste) skrbimo, da imajo tudi otroci iz socialno in ekonomsko
šibkejših družin dostop do nadstandardnega programa šole (šole v naravi, ekskurzije), hkrati pa se jim
iz teh sredstev nabavlja šolske potrebščine, oblačila in obutev. V projekt je bilo vključenih pet učencev.
Zaradi epidemioloških razmer se učenci letos niso udeležili nadstandardnih programov, smo jim pa iz
teh sredstev omogočili nakup obutve, oblačil, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in jim omogočili
internetno povezavo v času šolanja na daljavo.
POKLONI ZVEZEK 2021
Slovenska Karitas vsako leto organizira dobrodelno akcijo Pokloni zvezek katere se je letos udeležila
tudi naša šola. Zbirali smo nove, velike, črtane zvezke za preko 12.000 socialno ogroženih
osnovnošolcev. Učenci so prejeli tudi razglednico, na katero so narisali ali zapisali pozdrav za
sovrstnika, ki bo zvezek prejel. Zvezke iz te akcije so prejeli tudi trije socialno ogroženi učenci naše
šole.

PLANETU ZEMLJI PRIJAZNA ŠOLA
Učenci od 1. do 3. razreda so v šolskem letu 2020/21 že šesto leto sodelovali v natečaju Planetu Zemlja
prijazna šola s projektom Eko beri. Učenci so spoznali vsebino dveh knjig z ekološko vsebino, preko
katerih so razmišljali o odnosu do našega planeta, ravnanju z odpadki, onesnaževanju zraka, vode, prsti
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in kako lahko pripomorejo k izboljšanju nastalega problema. Izdelovali so različne izdelke iz odpadnega
materiala, razvrščali odpadke v ustrezne zabojnike, pisali svoje misli o ustreznem ravnanju z odpadki
in vso ostalo problematiko, risali predloge za papirnate vrečke…Nekaj učencev se je udeležilo tudi
čistilne akcije v okolici Šentjanža. Vse izbrane izdelke učencev smo razredničarke poslikale in izdelale
Zeleno knjigo modrega planeta za vsak razred posebej ter izpolnile poslane vprašalnike. Tako je naša
šola ponovno pridobila naziv Planetu Zemlja prijazna šola.
ETWINNING – projekt zaradi razglašene epidemije COVID – 19 ni bil realiziran.
POLICIST LEON SVETUJE – projekt zaradi razglašene epidemije COVID – 19 ni bil realiziran.
VARNO NA KOLESU
Učenci 5. razreda so bili tudi v letošnjem šolskem letu vključeni v projekt VARNO NA KOLESU. Opraviti
so morali dve projektni nalogi z naslovom POSTAJAM KOLESAR in KOLESARSKA PRAVILA V ZGODBI. Pri
prvi nalogi so izdelali videoposnetek, v katerem so predstavili analizo prometnih poti v okolici šole,
varnih in nevarnih križišč, ki nas obkrožajo, učenci so predstavili varne in nevarne cestne odseke v
okolici njihovega doma, obvezno opremo kolesa, pripraviti in predstaviti pa so morali tudi promocijsko
gradivo z naslovom »Zakaj čelada da in telefon ne?«. Pri drugi nalogi so izdelali »e-knjigo«, v kateri so
predstavili najpomembnejša prometna pravila, s katerimi se srečujemo kolesarji, opredeliti so morali
možne nevarnosti, ki nas lahko doletijo v prometu, v knjigi so opozorili, na kaj je treba biti med
kolesarjenjem pozoren, izpostavili pa so tudi vidik trajnostne mobilnosti. Z odlično opravljenimi
nalogami so zbrali toliko točk, da so se uvrstili na 1. mesto in šoli prislužili denarno nagrado 700 evrov
ter kolo. Vsak učenec pa si je prislužil še kolesarsko čelado.
NOVOLETNI BAZAR - projekt zaradi razglašene epidemije COVID – 19 ni bil realiziran.
OTROŠKI PARLAMENT
Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega
dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni
in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno
od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem
postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki
iz večine slovenskih šol. Letošnji občinski parlament je bil izveden na daljavo, 31. 3. 2021 preko ZOOM
aplikacije. Na njem so sodelovali učenci OŠ v občini Sevnica in Radeče. Tema letošnjega parlamenta je
bila Moja poklicna prihodnost.
RASTEM S KNJIGO
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo učence motivirati
za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.
V okviru projekta Rastem s knjigo so učenci 7. razreda obiskali sevniško splošno knjižnico. Preizkusili
so knjigomat in iskali po spletni strani Cobiss. Na koncu so si ogledali še kratek videoposnetek o knjigi.
Pred slovesom jim je knjižničarka v imenu Knjižnice Sevnica in projekta Rastem s knjigo podarila knjigo
Kako dolg je čas, ki jo je napisal pisatelj Mate Dolenc.
SKUPAJ UMIRJAMO PROMET
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Pri osnovni šoli je postavljen merilnik hitrosti, ki vsak dan zabeleži hitrosti mimovozečih prevoznih
sredstev. Iz vsakodnevnih zapisov, ki so ji učenci lahko spremljali na ekranu v avli šole, je moč sklepati,
da se 70 % voznikov pelje mimo osnovne šole PREHITRO. Samo 30 % voznikov se pelje PRAVILNO.
Vsakodnevno se beleži še maksimalna hitrost in ta se giblje med 70 km/h in 80 km/h. Na podlagi
zaskrbljujočih podatkov, smo učence preko različnih dejavnosti dodatno opozarjali k dodatni prometni
varnosti v okolici šole.
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE TER MLEKA
Bili smo vključeni v shemo šolskega sadja in zelenjave ter mleka, ki ga sofinancira evropska skupnost.
Učencem smo nudili sadje, zelenjavo in mlečne izdelke 1-krat tedensko. Trudili smo se, da bi učencem
ponudili čim več ekoloških in lokalno pridelanih živil. V času epidemije, je pouk potekal na daljavo in
razdeljevanje sadja, zelenjave ter mleka ni bil mogoč. Ob povratku v šolske klopi in normalno delovanje
organizacije smo se odločili nadoknaditi zamujeno. Odločili smo se, da učencem sadje ali zelenjavo iz
sklada šolske sheme ponudim enkrat ali dvakrat tedensko, odvisno od jedilnika. Prav tako smo k malici
dodali shemo mleka, torej mlečne izdelke.
GOZDNA PEDAGOGIKA
Gozdno pedagogiko so učitelji izvajali v okviru pouka. Pri izvajanju je bilo glavno vodilo naravna
aktivnost in razvoj otroka v naravi. V sklopu različnih dejavnosti smo učencem omogočili neposreden
stik z naravo ter učenje preko gibanja, igre in drugih oblik dela. V spomladanskih in jesenskih mesecih
smo učenje v naravi izvajali vsaj enkrat tedensko. V ostalih mesecih, ko je šolanje potekalo na daljavo,
pa smo jih vzpodbujali h gibanju in preživljanju prostega časa v naravi.

2.1.5 Prireditve
PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU
V petek, 5. februarja, so učenci in zaposleni na OŠ Milana Majcna Šentjanž obeležili kulturni praznik s
posneto šolsko proslavo. Pripravili so pester kulturni mozaik, ki je združeval recitacije, petje, ples in
veliko instrumentalnih točk. Učenci in otroci vrtca so se vsak na svoj način kulturno izrazili in poskrbeli
za razgibano dogajanje. Še posebej smo bili veseli, da se je povabilu odzvala družina Renko.
Presenečenje je pripravila tudi ga. ravnateljica, ki je učence nagovorila na drugačen način – s pesmijo.
POZDRAV POMLADI – prireditev ni bila izvedena zaradi epidemije COVID 19
SREČANJE ŽUPANA OBČINE SEVNICA Z DEVETOŠOLCI
V četrtek, 10. 6. 2021, je učence 9. razreda obiskal župan občine Sevnica, g. Srečko Ocvirk. V prijetnem
in sproščenem pogovoru je učencem zaželel vse dobro pri nadaljnjem izobraževanju, vsak učenec pa
je prejel tudi USB ključek s predstavitvijo občine Sevnica.
VALETA
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V ponedeljek, 14. 6. 2021, smo se poslovili od devetega razreda. Zaključna slovesnost se je odvila v
telovadnici, prisotni so bili starši in učitelji. Učenci so pripravili kulturni program in prejeli zaključna
spričevala, priznanja ter pohvale. Po uradnem delu je sledila pogostitev na šolskem dvorišču.
ZAKLJUČNA ŠOLSKA PRIREDITEV IN SPOMINSKA URA OB 25. JUNIJU
Na zadnji šolski dan, 24. 6. 2021, so na zaključni šolski prireditvi razredniki predstavili posamezne
dosežke učencev, učenci 1., 2. in 3. triade pa so s pomočjo mentoric pripravili zanimiv
program. Prikazali so, kako je potekalo šolsko delo, dramske vložke so popestrili s harmoniko, plesom
in petjem. Obeležili smo tudi dan državnosti. Prebrali smo dobitnike srebrnih in zlatih priznanj iz znanja
ter v knjigo odličnjakov vpisane učence. Ravnateljica nas je s prijetnimi željami popeljala poletnim
počitnicam naproti.
PRVI ŠOLSKI DAN
V sredo, 1. septembra 2021, so se ob deveti uri vsi učenci in učitelji zbrali na šolskem igrišču, kjer so v
šolo slovesno sprejeli 13 prvošolčkov. Ob sprejemu v šolsko skupnost jim je ga. ravnateljica podelila
knjigo in rutico, s katero bodo voznike opozarjali na svojo prisotnost v prometu. Učenci so nato skupaj
z razredniki nadaljevali pouk v matičnih učilnicah. Po malici je sledil ogled Silno vljudne predstave pod
vodstvom Andreje Zupančič za učence od 1. do 5. razreda. Prvi šolski dan je minil nasmejano,
sproščeno, učenci so se povratka v šolo zelo razveselili.
ŠENTJANŠKA TRŽNICA
V nedeljo, 26. septembra, se je v Šentjanžu vršila tradicionalna Šentjanška tržnica, ki jo vsako leto
organizira Turistično društvo Šentjanž. Na trgu v Šentjanžu so svoje izdelke predstavili domači
pridelovalci hrane in izdelovalci izdelkov domače obrti. S simpatičnimi likovnimi izdelki so se
obiskovalcem predstavili tudi učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž, ki so tokrat ponudili ročno izdelan
nakit, obešanke, barvane majice, magnetke in simpatična strašilca. Na ta način so dopolnili živahno
dopoldansko dogajanje v Šentjanžu.
PRIREDITEV OB 80. OBLETNICI BOJA MILANA MAJCNA IN JANČIJA MEVŽLJA V MURNICAH
V mesecu septembru so učenci od 1. do 5. razreda izvedli kulturni dan z naslovom Po sledeh časa, 80
let je minilo – naj se nikoli ne ponovi. Učenci so si ogledali spominska obeležja v Šentjanžu in preko
različnih zgodovinskih virov spoznavali dogodke, ki so se pred 80-timi leti odvijali v naših krajih. Učenci
so nato likovno poustvarjali. Z izbranimi izdelki so sodelovali tudi na likovnem natečaju Po sledeh časa,
80 let je minilo – naj se nikoli ne ponovi, ki ga je razpisal krajevni odbor ZZB NOB Šentjanž v sodelovanju
z JSKD Sevnica. Učenci višjih razredov so prav tako sodelovali na likovnem in literarnem natečaju.
Nastala dela so bila predstavljena v biltenu in razstavljena na likovni razstavi. 30. 10. 2021 je na šolskem
dvorišču potekala spominska slovesnost. Slavnostni govornik na spominski svečanosti je bil prvi
predsednik Slovenije Milan Kučan. Zbrane, tudi številne praporščake ZB za vrednote NOB, veteranske
organizacije in društva izgnancev, so pozdravili tudi sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednica KO ZB
Vanda Gorenjc, predsednica KO DIS Rezi Repovž in predsednik Sveta KS Šentjanž Boštjan Repovž. V
kulturnem programu so sodelovali tudi učenci naše šole, sevniški godbeniki, Marija Bajt in 1. spominski
dolenjski partizanski bataljon.
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DEDEK MRAZ IN PRAZNIČNI KONCERT
V četrtek, 23. 12. 2021, je učence obiskal Dedek Mraz in jih obdaril z darili ter presenetil s koncertom
Eve Boto. Z Evo in njeno spremljevalno skupino so z velikim veseljem zapeli tudi učenci. S svojim
nastopom je obogatila in polepšala praznični december.
SPOMINSKA URA OB 26. DECEMBRU
V petek, 24. 12. 2021, smo izvedli proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Na njej so se
izmenjavale pevske, plesne in recitacijske točke. Po koncu proslave so učenci s prazničnem vzdušjem
in programom nadaljevali tudi v razredih.

2.1.6 Sodelovanje s starši
Sodelovanje s starši poteka preko ustaljenih oblik sodelovanja: roditeljski sestanki, govorilne ure, seje
sveta staršev. Roditeljske sestanke pripravljajo razredniki v sodelovanju s šolsko svetovalno službo.
Zaradi epidemioloških ukrepov so učitelji s starši komunicirali po telefonu, preko elektronske pošte in
video povezav.
Za starše so bila v januarju in februarju 2021 organizirana spletna predavanja v okviru skupne teme
»ŠOLA ZA STARŠE«, v organizaciji ustvarjalcev predavanj z nazivom Pozitivna psihologija. Preko
posredovanih povezav, so lahko izbirali termin in temo izobraževanja po lastni presoji in zanimanju.
Ponujena so bila naslednja predavanja:
Dr. Aleksander Zadel: Najboljša verzija sebe pri starševstvu
Dr. Anica Mikuš Kos: Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami
Staš Žnidar: Najstniki v letu 2021
Ksenja Kos: Nazaj na konja: kako ravnati, ko otrok doživi negativno izkušnjo
Mag. Katarina Kesič Dimic: Kdo lahko spleza na drevo? Otroci s posebnimi potrebami
Dr. Milan Hosta: Oče v 21. stoletju
Petra Založnik: Moč pripovedovanja zgodb
Dr. Tjaša M. Kos: Notranja moč za pomoč pri medvrstniškem nasilju
Dr. Benjamin Lesjak: Vzgoja za varno preživljanje časa pred zaslonom v predšolskem obdobju
Konec avgusta je vodstvo organiziralo roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev, kjer so starši
dobili osnovne informacije o šoli in šolskem delu.
Starši so lahko v tem šolskem letu prisostvovali tudi pri pouku in ob različnih priložnostih:





kolesarski izpit v 5. razredu: (11. in 27. 5. 2021) - starši so pomagali pri izvedbi praktičnega
dela kolesarskega izpita;
kulturna prireditev ob 8. februar – starši so sodelovali v kulturnem programi in pomagali pri
snemanju in montaži spletne prireditve;
delovna akcija 15. in 16. 5. 2021 – starši so sodelovali pri prostovoljni delovni akciji (učilnica
na prostem);
v mesecu juniju in juliju so starši pomagali pri urejanju okolice šole (podiranje dreves in
ograje, čiščenje okolice, urejanje brežine…).
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2.1.7 Sodelovanje z okoljem
Komunikacija z ustanoviteljico, Občino Sevnica, je bila redna in korektna. Tudi v šolskem letu 2020/21
je potekalo dobro sodelovanje s številnimi zunanjimi institucijami:
-

Center za socialno delo Sevnica
Čebelarsko društvo Šentjanž
Društvo diabetikov Posavje
Društvo prijateljev mladine Šentjanž
Glasbena šola Sevnica
Gimnazija Novo mesto
GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma
Knjižnica Sevnica
KŠTM Sevnica
NIJZ
Občina Sevnica
Območna izpostava Sevnica - JSKD
OŠ v občini Sevnica
Policijska postaja Sevnica
Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž
Rdeči križ Slovenije - OZ Sevnica
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sevnica
Šolski center Novo mesto
Zdravstveni dom Sevnica
ZPM Krško
ZPM Ljubljana Moste Polje
Zdravstveni dom Krško (Razvojna ambulanta)
Zavod za šolstvo RS
Zavod za zaposlovanje RS

2.1.8 Obogatitveni program v enoti vrtca
Da bi otroci v našem vrtcu napredovali uravnoteženo na gibalnem, spoznavnem, emocionalnem in
socialnem področju, v izvedbeni kurikulum vnašamo obogatitvene dejavnosti, ki jih vodijo strokovne
delavke samostojno ali s sodelovanjem z zunanjimi sodelavci.
SODELOVANJE Z OKOLJEM
- Občina Sevnica
- Krajevna skupnost Šentjanž
- Policijska postaja Sevnica
- Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž
- DPM Šentjanž
- Čebelarsko društvo Šentjanž
- Turistično društvo Šentjanž
- Zdravstveni dom Sevnica Pediatrična ambulanta
- ZD Krško Razvojna ambulanta
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SODELOVANJE S STARŠI
- Govorilne ure
- Roditeljski sestanki
- Predavanje za starše
- Video srečanja otrok in staršev z vzgojiteljicami preko aplikacije ZOOM (med zaprtjem vrtca
zaradi epidemije)
- Prodaja novoletnih vizitk
- Zbiralna akcija papirja
- Zaključna prireditev Živ-žav
PROJEKTI
- Ciciban planinec
- Ostržkova bralna značka
- Bralni nahrbtnik
- Računalniško opismenjevanje
- Mreža gozdnih vrtcev in šol
- Planetu Zemlja prijazna šola-vrtec
- Mali sonček
OBOGATITVENI PROGRAM
- Praznovanje rojstnih dni: igrače po izboru slavljenca, rajalna igrica za voščilo, petje pesmice za
rojstni dan, obdaritev slavljenca (čestitka z risbicami otrok, lutka punčka ali fantek), pihanje
svečk, rajanje ob glasbi
- Pustovanje : Na pustni torek so otroci prišli v vrtec našemljeni. Imeli smo pustni dan. Obiskali
smo delavce šole in jim zaželeli debelo leto z nič korona virusa. Po malici smo odšli na
pustno povorko po kraju in glasno odganjali zimo in klicali pomlad.
- Pozdrav pomladi-pohod: Večino dopoldneva smo preživeli v gozdu. Na poti smo opazovali
znanilce pomladi, jih poimenovali, opisovali... V gozdu smo se igrali igrice, iskali predmete, se
lovili, dotikali dreves.... Posneli smo tudi video s pesmico, ki smo jo predstavili na marčevski
proslavi.
- Gregorjevo: barvanje mandale na brošuri o prazniku, poslušanje ptičjega oglašanja v gozdu,
določanje smeri zvoka, spuščanje gregorčkov- izdelovanje gregorčkov iz naravnega materiala
v gozdu, spuščanje v potoku, iskanje sladkega presenečenja skritega v grmu- razgibavanje po
postajah gozdnega škrata.
- Stare ljudske igre: otroci so se naučili več ljudskih iger (prstnih, rajalnih, gibalnih..), ki so se jih
zelo radi igrali. Nekatere so že poznali, nekaj so se jih naučili na novo. Izbrali smo nekaj
najljubših in izdelali leporelle z naslovom Igraj se z mano, ki so jih otroci sami likovno dopolnili.
Knjižice so odnesli domov in tako smo poskrbeli, da stare igre ne bodo šle v pozabo.
- Jurjevanje: iz 22. na 23. 4. 2021 smo v skupini Sončki izvedli spanje v vrtcu. V povezavi s
prednostno nalogo smo jo izvedli v "duhu starih časov". Za večerjo so bili ajdovi in beli žganci
ter polenta z mlekom ali ocvirki. Igrali so se stare namizne igre- Domine, Mikado, Človek, ne
jezi se, Črni Peter. Med igro so otroke s svojim obiskom presenetili Šentjanški jurjevalci in jim
zapeli nekaj pesmi. V družbi pevcev so preživeli lep večer.
- Muzej v knjižnici: v maju smo spodbudili otroke, starše in stare starše, da so se pogovarjali o
življenju nekoč in doma poiskali predmete iz naše preteklosti. Otroci so jih prinesli v vrtec, jih
predstavili v skupini, povedali kako se imenujejo, za kaj so predmete v preteklosti uporabljali
in kako. Zbrali smo veliko starih primerkov, ki so otrokom postali likovni izziv. Otroci so risali z
ogljem, se preizkusili v pisanju s peresom in črnilom, najbolj pa jim je bil všeč star gramofon ob
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-

-

-

-

katerem smo tudi zaplesali. V šolski knjižnici smo pripravili muzejsko in likovno razstavo z
naslovom Bilo je nekoč, na katero smo povabili tudi šolarje.
Kresovanje: v vrtcu smo 23. 6. izdelali lučke iz steklenih kozarčkov, ki smo jih okrasili s čipko in
opremili z držali iz žice. V sodelovanju z DPM in DRLK Šentjanž smo se skupaj s starši udeležili
večernega sprehoda do konjeniškega kozolca, kjer smo skupaj prižgali kres.
Kolesarsko dopoldne V okviru programa Mali sonček smo izvedli kolesarsko dopoldne. Otroci
so prinesli kolesa in čelade od doma. Najprej smo se razgibali z gimnastičnimi vajami, nato so
se otroci vozili po igrišču. Postavile smo jih različne ovire. Otroci so se vozili med dvema
stožcema, okoli stožcev, med visokimi ovirami in prestavljali predmet med vožnjo.
Tradicionalni slovenski zajtrk (11. 6. 2021)
Plavanje: starejši otroci so bili v okviru projekta Mali sonček na plavanju v bazenu Hrastnik.
Privajali so se na vodo. Ostali otroci so se igrali v vodi, trije so plavali v poljubni tehniki brez
pripomočkov, ostali so imeli rokavčke in črve. Igrali smo se več iger, ki so vključevale ples v
vodi, plavanje pod gladino, prilagajanje na upor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo,
izdihovanje v vodo, plovnost in drsenje.
Ciciban gasilec (poletne gasilske igre)
Pižama party oz. spanje v vrtcu: v okviru prednostne naloge
Praznovanje jeseni: kostanjev piknik
Novoletni program-praznični december: obisk Dedka Mraza
Bralni nahrbtnik (zaradi epidemije COVID – 19 v letošnjem letu ni bil izveden)
Ogled lutkovnih in gledaliških predstav (zaradi epidemije COVID – 19 v letošnjem letu ni bilo
ogledov)

NADSTANDARDNI PROGRAM:
- Plesna šola Bolero
- Tečaj angleščine
DODATNA STROKOVNA POMOČ
Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami. Postopek usmerjanja vodi
Razvojna ambulanta s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok Posavje, ki določi število ur dodatne
strokovne pomoči in izvajalca. V vrtec sta bila vključena dva otroka s posebnimi potrebami, eden od
njiju je imel stalno spremljevalko. Vsak je imel dve uri tedensko DSP. Strokovno pomoč jima je nudila
mobilna specialna pedagoginja.

2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika
Skupni zakoni
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
 Zakon o osnovni šoli
 Zakon o zavodih
 Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS)
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Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Zakoni s področja računovodstvo so navedeni v poglavju 3.

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI
 Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
 Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke
s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
 Pravilnik o financiranju šole v naravi
 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
osnovne šole
 Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem
izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
 Pravilnik o smeri in stopnje izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in
izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski
praktikum
 Pravilnik o potrjevanju učbenikov
 Pravilnik o obravnavanju nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
 Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za
izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom
Podzakonski akti, izdani na podlagi ZUOPP-1



Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli:
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
osnovne šole
 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
 Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
 Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni
šoli z italijanskim učnim jezikom
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
 Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce
 Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
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Ostalo:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milana Majcna
Šentjanž

2.2.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika










Pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, razvijanje sposobnosti razumevanja ter omogočanje
samostojnega dela in učenja, doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti.
Razvijanje pozitivne samopodobe učencev, spodbujanje zavesti o integriteti posameznika.
Vzgajanje v duhu splošno priznanih moralno-etičnih norm ter za medsebojno strpnost in
spoštovanje drugačnosti.
Skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok.
Razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti.
Omogočanje strokovnega razvoja zaposlenih in spodbujanje k doseganju visokokakovostne
ravni pouka.
Ohranjanje tradicije in kulturne dediščine s poudarkom na domovinski vzgoji.
Seznanjanje z drugimi kulturami in širjenje človekovega obzorja.
Doseganje optimalne opremljenosti šole.

2.2.3 Letni cilji posrednega uporabnika










Kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela.
Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev.
Optimalna organizacija dela in usklajeno delovanje kolektiva.
Uvajanje novih projektov ter aktivnih metod in oblik poučevanja.
Aktivno vključevanje staršev v učno-vzgojni proces, partnersko sodelovanje.
Aktivno sodelovanje z okoljem.
Spodbujanje razvoja vseh vrst pismenosti s pomočjo IKT.
Nenehna skrb za pravilno uporabo in rabo slovenščine.
Razvijanje bralne pismenosti.

2.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in
opisne kazalce pri posameznih dejavnostih
Sestava prihodkov po virih v letih 2019, 2020 in 2021
VRSTA PRIHODKA
PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV
PRIHODKI USTANOVITELJA IN OBČIN
PRIHODKI IZ NASLOVA PRISPEVKOV
STARŠEV
TRŽNA DEJAVNOST
DONACIJE
DRUGI PRIHODKI
SKUPAJ

2019
629.718,32
210.425,24
90.262,01

2020
631.307,35
258.918,60
53.872,70

2021
708.079,73
327.123,20
77.781,93

15.254,95
3.438,71
483,66
949.582,89

8.816,80
5.263,03
13.487,68
971.666,16

12.121,70
2.853,13
1.342,90
1.129.302,59

V letu 2021 so bili načrtovani prihodki realizirani po vseh postavkah financerjev v mejah
normalnih odstopanj. Več je obrazloženo v računovodskem delu v poglavju 3.5.1 in 3.5.2.
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2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa
Do nepričakovanih posledic pri izvajanju načrtovanega programa ni prihajalo. Več o samem
finančnem načrtovanju za leto 2021 in dejanski realizaciji je opisano v poglavju 3.9.
2.2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let
Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti in
izkušnje (lastne in tuje). Menimo, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in
gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna
sredstva, vedno več. V skladu z možnostmi se trudimo redno vlagati v osnovna sredstva in drobni
inventar. V tabeli je predstavljena primerjava nabav za obdobje od leta 2019 do 2021.
OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR

LETO 2019

LETO 2020

LETO 2021

18.334,43

29.254,90

28.478,78

Aktivno skrbimo za pridobivanje dodatnih sredstev za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela
(zviševanje standarda pouka). V tabeli so predstavljena sredstva, ki bremenijo tekoče leto in se
vzporedno prenašajo v prihodke.
DONATORSKA SREDSTVA

2019
3.343,71

2020
5.263,03

2021
2.853,13

Na šoli deluje tudi šolski sklad, ki pomaga socialno in ekonomsko ogroženim učencem pri udeležbi v
nadstandardnem programu šole (šole v naravi, izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih) ter omogoča
nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video in IKT
oprema, …). V tabeli so predstavljena zbrana finančna sredstva po posameznih letih.
ŠOLSKI SKLAD

LETO 2019
3.447,79

2020
2021
1.500,00 3.715,00

2.2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
S tehtnim premislekom in s stalnim povezovanjem šole z občino in MIZŠ načrtujemo in kar se da
odgovorno razpolagamo z namenskimi sredstvi.
GOSPODARNOST

Prihodki = 1.129.302,59
Odhodki
1.123.258,04

= 1,005

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. Iz navedenega izhaja,
da je bilo poslovanje OŠ Milana Majcna v letu 2021 gospodarno.
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DONOSNOST:
6.044,55 (presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021)
___________________________________________________ = 0,3670
1.646.963,33 (Stanje za sredstva prejeta v upravljanje in usklajena z Občino Sevnica z dne 2. 2. 2022,
konto v bruto bilanci 98 na dan 31. 12. 2021)
2.2.8

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, Pravilnika o gibanju
knjigovodskih listih in Pravilnika o popisu. Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek
povzročila in odobri ravnatelj ter likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje
vse zahtevane elemente.
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:
-

pri mesečni najavi količnikov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih
stroškov (zahtevki so posredovani MIZŠ);
z ločeno funkcijo odobravanja, evidentiranja in izvajanja plačil;
pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti;
preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila;
preverjanju plačil položnic in spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih
zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev.

Vsake tri leta nam notranjo revizijo zagotovi ustanoviteljica Občina Sevnica. V letu 2021 nismo imeli
notranje revizije.
Izdelan imamo tudi Register tveganj, z Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in izpolnjenim
Samoocenitvenim obrazcem pa smo ozavestili pomembnost notranjega nadzora.

2.2.9 Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Gospodarstvo
Na podjetja v občini in izven se obračamo s prošnjami za različne donacije, na katere se podjetja tudi
pozitivno odzivajo. V skladu z zakonom o javnih naročilih malih vrednosti redno sodelujemo s
ponudniki prehranskih artiklov, prevozov, pisarniškega materiala, čistil in podobno.
Sociala
MIZŠ in Občina Sevnica namenjata sredstva, ki so namenjena raznim socialnim transferjem. Poleg tega
se povezujemo z Rdečim križem in drugimi humanitarnimi organizacijami, ki pomagajo socialno
ogroženim učencem. Šola sodeluje tudi z ZPM Krško, ki vsako leto brezplačno pelje na letovanje nekaj
učencev. Na šoli imamo organiziran Šolski sklad. Z donacijami zbiramo denar namenjen učencem iz
socialno šibkih družin. Preko projekta botrstvo (ZPM Ljubljana Moste) skrbimo, da imajo tudi otroci iz
socialno in ekonomsko šibkejših družin dostop do nadstandardnega programa šole (šole v naravi,
ekskurzije), hkrati pa se jim iz teh sredstev nabavlja šolske potrebščine, oblačila in obutev. V
sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica za učence posameznih razredov organiziramo redne
sistematske preglede. S Policijsko postajo Sevnica sodelujemo na področju splošne varnosti in varnosti
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v cestnem prometu. S CSD Sevnica sodelujemo na področju preprečevanja nasilja v družini in pomoči
otrokom iz socialno šibkih družin. Pridružujemo se tudi različnim dobrodelnim, humanitarnim in
prostovoljskim akcijam.
Varstvo okolja
Na šoli aktivno potekajo akcije zbiranja starega papirja. Učenci so za zbiranje papirja zelo motivirani,
saj zbrana sredstva porabijo za plačilo različnih stroškov (predstave ekskurzije…). Šola deluje v duhu
varovanja okolja in racionalne energetske porabe. Vključeni smo v projekt Planetu Zemlja prijazna šola.
Urejanje prostora
Šola si prizadeva za urejen videz stavbe in okolice. Za to skrbimo vsi, posebej pa še hišnik in čistilke.
Regionalni razvoj
Aktivno sodelujemo s šolami in društvi v občini in izven nje. Sodelovanje poteka predvsem v sklopu
poklicne orientacije, kjer poskušamo učence usmerjati v njim primerne poklice in jih seznanjati z
možnostjo zaposlitve v domačem kraju in v regiji.

2.2.10 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj
Preglednica števila redno zaposlenih za preteklo leto
Stopnja izobrazbe
I. - V.
VI. - VIII.
2020

7

Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2021
Stopnja izobrazbe
I. - V.

SKUPAJ

24

31

VI. - VIII.

SKUPAJ

Število zaposlenih 2021

9

25

34

Redno zaposleni

9

22

31

Nadomeščanje

/

3

3

V preglednici so predstavljeni vsi zaposleni na dan 31. 12. 2021, ne glede na obseg delovnega časa.
Med njimi so tri delavke, ki nadomeščajo delavke na porodniškem dopustu. Tri učiteljice dopolnjujejo
svojo delovno (učno) obvezo na drugih šolah.
V letu 2021 smo na novo zaposlili za polovični delovni čas čistilko, ker se je pomočnica vzgojiteljice v
vrtcu, ki je bila v polovičnem deležu zaposlena kot čistilka, odpovedala temu deležu.
Upokojili sta se dve delavki.
Število strokovnih delavcev gled e na naziv, na dan 31. 12. 2021
NAZIV
ŠTEVILO STROKOVNIH DELAVCEV
ŠTEVILO STROKOVNIH DELAVCEV
(redno zaposleni)
(nadomeščanje)
BREZ NAZIVA
5
2
MENTOR
2
1
SVETOVALEC
10
/
SVETNIK
2
/
V letu 2021 smo vložili 2 vlogi za napredovanje v naziv (1x – mentor in 1x – svetnik).
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Investicije
V januarju 2021 smo izvedli sanacijo stenskega ometa v telovadnici, montažo zaključnih letvic v
telovadnici, položili talne nalepke na hodnikih in stopnišču. V mesecu maju smo s prostovoljno delovno
akcijo (učenci, starši, delavci šole) spremenili dotrajan peskovnik v učilnico na prostem ter sanirali
streho na telovadnici. Med poletnimi počitnicami smo prenovili sanitarije v 1. nadstropju in dozidali
sanitarije za osebje, v učilnico SLJ smo namestili opremo za pouk gospodinjstva, v učilnico naravoslovja
pa eksperimentalni pult in zamenjali nekaj omar. V 2. nadstropju smo dozidali kabinet za izvajanje DSP,
po šoli pa napeljali ozvočenje za šolski zvonec, alarmiranje in šolski radio. Prenovili smo pisarno
ravnateljice in tajništvo, nabavili ognjevarno omaro in predalnik, zamenjali garderobne omarice za
učence od 5. do 9. r. Okoli otroškega igrišča smo namestili novo panelno ograjo. Pred tem smo
odstranili drevesa v okolici šole, ki so zaradi starosti predstavljala nevarnost za otroke in objekt. V jeseni
smo v obeh igralnicah vgradili vrata, ki omogočajo direkten izhod na teraso. V kuhinji smo namestili tri
rolete pri izdajnih pultih in nabavili vrtno hiško za shranjevanje rekvizitov za kolesarski krožek.
V okviru projekta React EU smo opremili učilnice s sodobnimi učili in interaktivnimi napravami (5
projektorjev, 10 prenosnih računalnikov, 7 stacionarnih računalnikov, 2 slušalki z mikrofonom-USB,2
kameri za računalnik-USB). Kupili smo nove oglasne table za tri učilnice, belo tablo s črtami za 1. r, dva
stenska zemljevida in kuhinjske pripomočke za gospodinjsko učilnico. V mesecu decembru smo naročili
nove stole za računalniško učilnico.
Skozi celotno leto so potekali obvezni servisi in periodični pregledi naprednih sistemov in naprav na
šoli.
Investicije so podrobno predstavljene v računovodskem poročilu.

3 RAČUNOVODSKO POROČILO
3.1 Zakonske podlage za sestavo računovodskih izkazov
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž je kot posredni proračunski uporabnik dolžna v skladu s 26.
členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil pripraviti računovodsko poročilo sestavljeno iz
računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom:
-

-

-

Bilanca stanja,
 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil,
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,
 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Pri sestavljanju letnega poročila so upoštevane zakonske in druge pravne podlage:
-

Zakon o javnih financah,
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-

-

Zakon o računovodstvu,
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava,
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega,
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu,
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna,
Pravilnik o računovodstvu (interni pravilnik),
Pravilnik o popisu (interni pravilnik).
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3.2 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021
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3.3 Računovodska razkritja k bilanci stanja na dan 31. 12. 2021
3.3.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Na kontu 003 - neopredmetena osnovna sredstva vodimo računalniške programe.
V preteklem letu smo nabavili dva nova računalniška programa, in sicer za potrebe tajništva in
računovodstva, v skupnem znesku 700,28 €.
Nabavna vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 6.939,12 €. Popravki so po obračunani
amortizaciji 6.305,52 €. Sedanja vrednost je 633,60 €.
Nepremičnine:
V skupini kontov 02 vodimo zemljišče in šolsko zgradbo po nabavni vrednosti

2.023.050,09 €

Na kontu 020000 - zemljišče
Na kontu 021000 - šolska zgradba
Na kontu 021002 - nova telovadnica

18.251,87 €
1.135.071,30 €
869.726,92 €

Na podlagi Pogodbe Občine Sevnica, št. 3528-0016/2020 - 4 o financiranju investicijsko vzdrževalnih
del v letu 2021 z dne 31. 3. 2021, se je povečala nabavna vrednost šolske zgradbe zaradi posodobitve
in prenove pisarn ravnateljice in tajništva šole v višini 4.958,57 €. Prav tako se je na podlagi iste
pogodbe povečala nabavna vrednost šolske zgradbe zaradi posodobitve in prenove sanitarnih
prostorov na šoli v višini 21.694,46 €.
Na podlagi Pogodbe Občine Sevnica, št. 3528-0016/2020 - 9 o financiranju investicijsko vzdrževalnih
del v letu 2021 z dne 31. 3. 2021, se je povečala vrednost šolske zgradbe v višini 13.453,55 € zaradi
ureditve pokritja terase. V višini 8.604,11 € pa se je povečala nabavna vrednost zgradbe zaradi
postavitve panelne ograje pri vrtcu.
Nabavna vrednost šolske zgradbe se je povečala tudi zaradi posodobitve vhodnih vrat v pisarni
ravnateljici in v pisarni tajništva šole v višini 1.417,18 € in zaradi dograditve in posodobitve sanitarij za
učence in zaposlene v višini 1.957,28 €. Oba dogodka smo pokrivali iz presežka preteklih let.

V skupini kontov 03 vodimo popravek vrednosti nepremičnin. Popravek zgradb po obračunu
amortizacije je 465.843,10 €, sedanja vrednost nepremičnin pa znaša 1.538.955,12 €.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
V skupini kontov 04 vodimo opremo po nabavni vrednosti.
V skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Ur. list št. 45/05,114/06, 100/15), smo v letu 2021 nabavili opredmetena osnovna
sredstva, ki smo jih knjižili na konte skupine 040 – opredmetena osnovna sredstva, po obračunu
amortizacije pa je njihov popravek knjižen na konte skupine 050.
V glavni knjigi na analitične konte skupine 040 knjižimo nabave v vrednosti nad 500 €, hkrati
upoštevamo tudi načelo istovrstnosti. Popravki vrednosti pa so knjiženi na analitičnih kontih skupine
050.
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Analitično evidenco opredmetenih osnovnih sredstev vodimo v registru osnovnih sredstev, ki je
usklajen z glavno knjigo.

Nabave v sklopu opredmetenih osnovnih sredstev (konto 040)
V letu 2021 se je nabavna vrednost osnovnih sredstev povečala za 31.206,85 €, kar je razvidno iz tabele
št. 1.
Tabela št. 1: Viri financiranja za opredmetena osnovna sredstva 040

Viri financiranja za nabavo osnovnih sredstev 040
Podarjeni računalniki React IKT
Podarjeni prenosniki React IKT
Podarjeni projektorji React ikt
Presežek preteklih let
Občina Sevnica - Aneks št. 3528-0016/2020-4
Skupaj

V evrih
4.611,60
7.174,07
2.488,80
1.962,28
14.970,10
31.206,85

PROJEKT React EU IKT
-

V letu 2021 je šola v sklopu projekta React EU IKT povečala nabavno vrednost osnovne opreme
zaradi pridobitve prenosnikov, računalnikov in projektorjev, v skupnem znesku 14.274,47 €.

KLIMA V TAJNIŠTVU
Iz presežka preteklih let smo nabavili klimo za tajništvo v vrednosti 734,00 €.
Na podlagi Pogodbe Občine Sevnica, št. 3528-0016/2020 4 o financiranju investicijsko vzdrževalnih del
v letu 2021 z dne 31. 3. 2021, smo nabavili naslednjo osnovno opremo:
-

Oprema za gospodinjsko učilnico v vrednosti 4.124,48 €. Iz presežka preteklih let smo pokrivali
razliko opreme v višini 273,38 €.

-

Eksperimentalni pult za učilnico kemije v višini 2.074,00 €.

-

Oprema za pisarno ravnateljice in tajništva šole v višini 4.267,07 €. Iz presežka preteklih let
smo pokrivali razliko plačila opreme v višini 893,53 €.

-

Ozvočenje po učilnicah v višini 1.977,00 €.

-

Dve ognjevarni omari v višini 1.202,31 evrov. Iz presežka preteklih let smo pokrivali razliko
plačila opreme v višini 61,37 €.

-

Klima v zbornici v višini 646,00 evrov.

-

Kuhinjski element – v višini 679,24 evrov.
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Tabela št. 2: Prikaz vseh nabavljenih opredmetenih osnovnih sredstev 040

Invent številka

Naziv sredstva

Konto

Strošk.mesto

Konèno strm

Nahajališèe

1618 EKSPERIMENTALNI PULT - kemija

040000

9

9

1

1619 KUHINJA LESENA KOMPLETNA

040000

30

30

1

1620 OGNJEVARNA OMARA železna 4 POLICE SIVA

040000

50

50

1

1621 OGNJEVARNI KARTOTEÈNI PREDALNIK 2 predala

040000

76

76

1

1622 OMARA 4300m*2650mm*480mm

040000

3

3

1

1623 MIZA 2200mm*1800mm*750mm

040000

3

3

1

1624 MIZA 2200mm*1600mm*750mm s predalnikom

040000

50

50

1

1625 OMARA vkljuèno z drsnimi vrati 220mm*1600mm*750mm

040000

50

50

1

1626 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

12

12

1

1627 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

45

45

1

1628 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

36

36

1

1629 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

21

21

1

1630 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL - ALJA

040706

27

27

1

1631 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

99

99

1

1632 Prenosnik DELL Latitude 3520

040706

92

92

1

1633 Prenosnik DELL Latitude 3520

040706

98

98

1

1634 KLIMATSKA NAPRAVA

040000

50

50

1

1635 KLIMATSKA NAPRAVA

040000

8

8

1

1636 OZVOÈENJE BAZA za uèilnice

040000

47

47

1

1637 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

27

27

1

1638 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

45

45

1

1639 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

26

26

1

1640 PULT DELOVNI S SPODNJO POLICO RF

040000

73

73

1

1641 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

32

32

1

1642 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

70

70

1

1643 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1644 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1645 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1646 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1647 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1648 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1649 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1650 PROGRAM ZA MALICE - neopredmeteno osnovno sredstvo

003101

50

50

1

1651 PROGRAM ZA PL.LISTE - neopredmeteno osn. sredstvo

003101

21

21

1

1652 PRENOSNI RAÈ. HP ProBook 450 G8

040706

2

2

1

Invent številka

Naziv sredstva

Konto

1618 EKSPERIMENTALNI PULT - kemija

040000
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9
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1619 KUHINJA LESENA KOMPLETNA

040000

30

30

1

1620 OGNJEVARNA OMARA železna 4 POLICE SIVA

040000

50

50

1

1621 OGNJEVARNI KARTOTEÈNI PREDALNIK 2 predala

040000

76

76

1

1622 OMARA 4300m*2650mm*480mm

040000

3

3

1

1623 MIZA 2200mm*1800mm*750mm

040000

3

3

1

1624 MIZA 2200mm*1600mm*750mm s predalnikom

040000

50

50

1

1625 OMARA vkljuèno z drsnimi vrati 220mm*1600mm*750mm

040000

50

50

1

1626 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

12

12

1

1627 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

45

45

1

1628 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

36

36

1

1629 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

21

21

1

1630 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL - ALJA

040706

27

27

1

1631 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

99

99

1

1632 Prenosnik DELL Latitude 3520

040706

92

92

1

1633 Prenosnik DELL Latitude 3520

040706

98

98

1

1634 KLIMATSKA NAPRAVA

040000

50

50

1

1635 KLIMATSKA NAPRAVA

040000

8

8

1

1636 OZVOÈENJE BAZA za uèilnice

040000

47

47

1

1637 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

27

27

1

1638 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

45

45

1

1639 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

26

26

1

1640 PULT DELOVNI S SPODNJO POLICO RF

040000

73

73

1

1641 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

32

32

1

1642 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

70

70

1

1643 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1644 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1645 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1646 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1647 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1648 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1649 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

2

1

1650 PROGRAM ZA MALICE - neopredmeteno osnovno sredstvo

003101

50

50

1

1651 PROGRAM ZA PL.LISTE - neopredmeteno osn. sredstvo

003101

21

21

1

1652 PRENOSNI RAÈ. HP ProBook 450 G8

040706

2

2

1

Popisna komisija je na dan 31. 12. 2021 ugotovila, da so nekatera opredmetena osnovna sredstva
dotrajana in neuporabna. Predlagala je odpis in izločitev iz uporabe v skupni vrednosti 9.721,55 €.
Skupna nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev po knjiženju novih nabav in po izločitvi
dotrajane in neuporabne opreme znaša 310.874,89 €. Popravki vrednosti po obračunani amortizaciji
so 231.551,69 €, sedanja vrednost pa je 79.323,20 €.

Nabave drobnega inventarja (konto skupine 041) v sklopu opredmetenih osnovnih sredstev
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V letu 2021 smo nabavili drobni inventar, ki smo ga knjižili na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list št. 45/05,
114/06, 100/15).
Na konte te skupine knjižimo nabave v vrednosti do 500 €, upoštevamo pa tudi načelo istovrstnosti in
dobo koristnosti, ki je daljša od enega leta. V tabeli št. 4 prikazane nabave v letu 2021 so knjižene v
glavni knjigi na sintetičnem kontu skupine 041 in na popravek vrednosti sintetični konto skupine 051.
Ker pa ta inventar ob nabavi predstavlja tudi strošek, ga istočasno knjižimo tudi na ustrezen analitični
konto v skupini 462 (odpisi drobnega inventarja). Analitično evidenco drobnega inventarja vodimo v
registru drobnega inventarja, ki je usklajen z glavno knjigo.
V letu 2021 smo nabavili drobni inventar v vrednosti 6.613,02 € kar je razvidno iz tabele
št. 3.
Tabela št. 3: Viri financiranja za drobni inventar 041 v sklopu osnovnih sredstev 040

Viri financiranja za nabavo drobnega inventarja 041 V evrih
Občina Sevnica - Aneks št. 3528-0016/2020-4
3.237,88
Šolski sklad - garderobne omarice
2.762,26
Donacije - garderobne omarice
2.171,12
Tekoče nabave
3.375,14
Skupaj
11.546,40

Na podlagi Pogodbe Občine Sevnica, št. 3528-0016/2020 4 o financiranju investicijsko vzdrževalnih del
v letu 2021 z dne 31. 3. 2021, smo nabavili naslednji drobni inventar (konto skupine 041) v sklopu
osnovnih sredstev:
-

oprema za gospodinjsko učilnico v višini 2.444,88 €
oprema za kemijsko učilnico v višini 793,00 €.

Iz vira šolskega sklada in iz vira donacij smo nabavili za učence šolske omarice na ključ, v skupni višini
4.933,38 €.
Iz naslova tekočih prihodkov šole smo nabavili ostalo opremo v vrednosti 3.375,14 €. Nabavljena
oprema je razvidna v tabeli 4, stolpec »viri financiranja« – tekoče.
Vsa oprema z dobo trajanja več kot eno leto je bila knjižena v analitično evidenco drobnega inventarja
041 v vrednosti 11.546,40 €.

Tabela št. 4: Prikaz nabav drobnega inventarja 041 v sklopu osnovnih sredstev po nahajališčih

Inv. št.

Naziv sredstva

Nahajališče

Vir
financiranja

Datum Nabave

Vrednost

3437 MONITOR DELL SE2416H 23,8 IPS

Pisarna kuhinja

Tekoče

4.03.2021

126,88

3438 VOZIČEK ZA TRANSPORT

Kuhinja

Tekoče

19.03.2021

73,80

3439 SESALEC ZA KUHINJO

Kuhinja

Tekoče

31.03.2021

88,00

3440 TEHTNICA EMB ŠOLSKA 500G/0,1G

Bio-Kem

Tekoče

23.04.2021

57,99
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3441 MONITOR 60,96 C3 24 DELL

Tajništvo

Tekoče

4.06.2021

162,71

3442 VODNA PIPA - vgrajena v umivalniku

Gospodinjstvo

Aneks-Občina

12.07.2021

109,80

3443 VODNA PIPA - vgrajena v umivalniku

Gospodinjstvo

Aneks-Občina

12.07.2021

109,80

3444 VGRADNA PEČICA GORENJE

Gospodinjstvo

Aneks-Občina

12.07.2021

450,18

3445 VGRADNA PEČICA GORENJE

Gospodinjstvo

Aneks-Občina

12.07.2021

450,18

3446 INDUKCIJSKA PEÈICA GORENJE IT640BCSC

Gospodinjstvo

Aneks-Občina

12.07.2021

366,00

3447 INDUKCIJSKA PEÈICA GORENJE IT640BCSC

Gospodinjstvo

Aneks-Občina

12.07.2021

366,00

3448 VGRADNI HLADNILNIK

Gospodinjstvo

Aneks-Občina

12.07.2021

397,72

3449 KATEDER ZA UČITELJA

Gospodinjstvo

Aneks-Občina

12.07.2021

195,20

3450 NIZKA OMARA Z DVOJNIMI VRATI

Bio-Kem

Aneks-Občina

12.07.2021

134,20

3451 NIZKA OMARA Z DVOJNIMI VRATI širine 90 cm

Bio-Kem

Aneks-Občina

12.07.2021

172,02

3452 NIZKA OMARA Z VRATI širine 65 cm

Bio-Kem

Aneks-Občina

12.07.2021

147,62

3453 VISEČA OMARICA

Bio-Kem

Aneks-Občina

12.07.2021

119,56

3454 VISEČA OMARICA

Bio-Kem

Aneks-Občina

12.07.2021

119,56

3455 VISEČA OMARICA

Bio-Kem

Aneks-Občina

12.07.2021

100,04

3456 GARDEROBNA OMARA - 6 vrat - Hodnik št. 41

Hodnik 1.nad.

Šolski sklad

26.08.2021

410,61

3457 GARDEROBNA OMARA - 6 vrat - Hodnik št. 41

Hodnik 1.nad.

Šolski sklad

26.08.2021

410,61

3458 GARDEROBNA OMARA - 6 vrat - Hodnik št. 41

Hodnik 1.nad.

Šolski sklad

26.08.2021

410,61

3459 GARDEROBNA OMARA - 6 vrat - Hodnik št. 41

Hodnik 1.nad.

Šolski sklad

26.08.2021

410,61

3460 GARDEROBNA OMARA - 6 vrat - Hodnik št. 41

Hodnik 1.nad.

Šolski sklad

26.08.2021

410,61

3461 GARDEROBNA OMARA - 6 vrat - Hodnik št. 41

Hodnik 1.nad.

Šolski sklad

26.08.2021

410,61

3462 GARDEROBNA OMARA - 6 vrat - Hodnik št. 41

Hodnik 1.nad.

Šol.skl./don.

26.08.2021

410,61

3463 GARDEROBNA OMARA - 6 vrat - Hodnik št. 41

Hodnik 1.nad.

Donacija

26.08.2021

410,61

3464 GARDEROBNA OMARA - 4 vrata - Hodnik št. 41

Hodnik 1.nad.

Donacija

26.08.2021

292,93

3465 GARDEROBNA OMARA - 4 vrata - Hodnik št. 41

Hodnik 1.nad.

Donacija

26.08.2021

292,93

3466 GARDEROBNA OMARA - 6 vrat - Ob slov. jeziku

Hodnik pri sl.j.

Donacija

26.08.2021

394,66

3467 GARDEROBNA OMARA - 6 vrat - Nasproti knjižnice

Hodnik pri sl.j.

Donacija

26.08.2021

394,66

3468 GARDEROBNA OMARA - 4 vrata - Ob slov. jeziku

Hodnik pri sl.j.

Donacija

26.08.2021

273,32

3469 STOL oblazinjen pisarniški

Tajništvo

Tekoče

21.09.2021

142,21

3470 STOL oblazinjen pisarniški

Tajništvo

Tekoče

21.09.2021

142,21

3471 STOL oblazinjen pisarniški

Tajništvo

Tekoče

21.09.2021

142,21

3472 SESALEC SENCOR SVC 730 GR EU

Čistilke

Tekoče

25.10.2021

63,70

3473 TABLA S ČRTAMI 120*200

1.razred

Tekoče

22.10.2021

183,00

3478 STENSKA KARTA AZIJA

Zgodovina

Tekoče

8.09.2021

100,00

3479 STENSKA KARTA AFRIKA

Zgodovina

Tekoče

8.09.2021

100,00

3480 VRTNA HIŠKA

Vrtec

Tekoče

23.09.2021

411,23

3481 VOZIČEK za vrtec

Vrtec

Tekoče

30.09.2021

87,99

3482 PLASTIFIKATOR DOKUMENTOV

Zbornica

Tekoče

23.11.2021

35,31

Šola

Tekoče

28.12.2021

1.457,90

3483-98 STOL KROMIRAN
SKUPAJ VSA OPREMA

Invent številka

11.546,40

Naziv sredstva

Konto

Strošk.mesto

1618 EKSPERIMENTALNI PULT - kemija

040000

9

1619 KUHINJA LESENA KOMPLETNA

040000

30

1620 OGNJEVARNA OMARA železna 4 POLICE SIVA

040000

50

1621 OGNJEVARNI KARTOTEÈNI PREDALNIK 2 predala

040000

76

1622 OMARA 4300m*2650mm*480mm

040000

3

1623 MIZA 2200mm*1800mm*750mm

040000

3

1624 MIZA 2200mm*1600mm*750mm s predalnikom

040000

50

1625 OMARA vkljuèno z drsnimi vrati 220mm*1600mm*750mm

040000

50
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1626 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

12

1627 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

45

1628 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

36

1629 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

21

1630 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL - ALJA

040706

27

1631 Prenosnik LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL

040706

99

1632 Prenosnik DELL Latitude 3520

040706

92

1633 Prenosnik DELL Latitude 3520

040706

98

1634 KLIMATSKA NAPRAVA

040000

50

1635 KLIMATSKA NAPRAVA

040000

8

1636 OZVOÈENJE BAZA za uèilnice

040000

47

1637 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

27

1638 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

45

1639 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

26

1640 PULT DELOVNI S SPODNJO POLICO RF

040000

73

1641 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

32

1642 Projektor tip 1- EPSON EB-E20 z laserjem

040707

70

1643 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

1644 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

1645 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

1646 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

1647 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

1648 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

1649 RAÈUNALNIK namizni ryzen 5-2021 / React eu - IKT

040706

2

1650 PROGRAM ZA MALICE - neopredmeteno osnovno sredstvo

003101

50

1651 PROGRAM ZA PL.LISTE - neopredmeteno osn. sredstvo

003101

21

1652 PRENOSNI RAÈ. HP ProBook 450 G8

040706

2

1653 PRENOSNI RAÈ. HP ProBook 450 G8

040706

93

Popisna komisija je na dan 31. 12. 2021 ugotovila in presodila, da je drobni inventar v znesku 9.269,20
€ neuporaben, zato ga je predlagala za odpis in izločila iz uporabe.
Ob upoštevanju novih nabav v znesku 11.546,40 € in izločitev iz uporabe, znaša nabavna vrednost na
kontu 041 DI ob koncu poslovnega leta 192.085,47 €.
Na 3. dopisni seji Sveta šole, ki je potekala od 4. 1. 2022 do 11. 1. 2022 je bil sprejet sklep o izločitvi iz
uporabe opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
Ob izvedbi rednega letnega popisa na dan 31. 12. 2021 je popisna komisija sprejela predlog skrbnice
knjižnice gospe Irene Klukej in potrdila izločitve, in sicer v višini 138,00 €.
Skrbnica je predložila:
- zapisnik o podarjenih knjigah za šolsko knjižnico v vrednosti 307,00 €,
- zapisnik o podarjenih knjigah za učiteljsko knjižnico v vrednosti 192,99 €.
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V letu 2021 smo nabavili nove knjige za šolsko knjižnico v vrednosti 1.868,91 €. Skupaj z nabavami,
podarjenimi knjigami in upoštevaje izločene knjige iz uporabe na dan 31. 12. 2021, znaša vrednost knjig
v šolski knjižnici 33.270,71 €.
Nabavili smo tudi gradivo in priročnike za učiteljsko knjižnico v višini 131,71 €. Skupaj z nabavami in
podarjenimi knjigami, znaša vrednost knjig v učiteljski knjižnici 324,70 €.
Vrednost učbeniškega sklada se je v letu 2021 povečala v višini 2.155,88 € zaradi novih nabav. Iz
uporabe je bilo izločenega gradiva v višini 3.105,76 €. Na dan 31. 12. 2021 znaša stanje učbeniškega
sklada 15.694,18 €.
V bruto bilanci vodimo knjige in gradiva deljeno, in sicer na naslednjih kontih iz naslednjimi vrednostmi:
-

041100 knjige v šolski knjižnici 33.270,71 €
041103 knjige v vrtcu 221,71 €
041104 neknjižno gradivo vrtec 281,39 €
041105 neknjižno gradivo šola 200,03 €
041106 knjige v učiteljski knjižnici 3.887,30 €

Stanja knjig, gradiv in učbeniškega sklada v glavni knjigi so usklajena z vrednostjo knjig, gradiv in
učbeniškega sklada s skrbnico in knjižničarko Ireno Kljukej, na dan 31. 12. 2021.

Investicijska dela na šoli in nabave osnovnih sredstev po virih financiranja
V letu 2021 so bila opravljena investicijska dela in vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in drobni
inventar v sklopu osnovnih sredstev, in sicer:
a) Viri financiranja Občine Sevnica v skupni vrednosti
18.207,98 €
- za namen nabave naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja
- oprema za potrebe gospodinjske učilnico v višini 6.569,36 €
- eksperimentalni pult in oprema za kemijsko učilnico v višini 2.867,00 €
- oprema za pisarno ravnateljice in pisarno tajništva šole v višini 4.267,07 €
- ozvočenje po učilnicah šole v višini 1.977,00 €
- ognjevarna omara za tajništvo šole in šolsko svetovalno službo v višini 1.202,31 €
- klima v zbornici šole v višini 646,00 €
- kuhinjski element za šolsko kuhinjo v višini 679,24 €

b) Viri financiranja Občine Sevnica v skupni vrednosti
46.753,41
za namen povečanja nabavne vrednosti šolske zgradbe
posodobitev in prenova pisarn ravnateljice in tajništva šole v višini 4.958,57 €
posodobitev in prenova sanitarij na šoli v višini 19.737,18 €
posodobitev in ureditev pokrite terase pred vrtcem šole v višini 13.453,55 €
postavitev panelne ograje pri vrtcu v višini 8.604,11 €

c) Vir financiranja iz presežka preteklih let v skupnem znesku
1.962,28 €
za namen nabave opredmetenih osnovnih sredstev
oprema za potrebe gospodinjske učilnice v višini 273,38 €
ognjevarna omara za potrebe tajništva in svetovalne službe v višini 61,37 €
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-

oprema za pisarno ravnateljice in pisarno tajništva šole v višini 893,53 €
klimatska naprava v tajništvu šole v višini 734,00 €

d) Vir financiranja iz presežka preteklih let v skupnem znesku
3.374,46 €
za namen povečanja nabavne vrednosti šolske zgradbe
dograditev in posodobitev sanitarij za učence in za zaposlene v višini 1.957,28 €
posodobitev vhodnih vrat v pisarni ravnateljice in tajništva šole v višini 1.417,18 €

e) Vir financiranja iz presežka preteklih let v skupnem znesku
za namen nabave neopredmetenih osnovnih sredstev
računovodski program v višini 358,68 €
program za obračun šolskih malic in kosil učencem v višini 341,60 €

700,28 €

3.3.2 Kratkoročna sredstva
Na kontu 110100 vodimo sredstva rednega podračuna enotnega zakladniškega računa pri UJP Krško.
Na dan 31. 12. 2021 je znašalo stanje 20.841,16 €.
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Kratkoročne terjatve do kupcev na kontu 120 izkazujejo 10.088,25 € neplačanih terjatev, ki zapadejo
v plačilo 10. 1. 2022, oziroma 18. 1. 2022, in sicer:
-

oddajanje prostorov v uporabo v višini 153,72 €
prehrana zunanjih odjemalcev iz šolske kuhinje v višini 458,70 €
doplačila staršev za dejavnost vzgoje in izobraževanja (prehrana, stroški vzgojnine in ostali
zaračunani stroški) v višini 8.422,83€

Pojasnilo h kratkoročnim terjatvam do kupcev – doplačila staršev za dejavnosti v višini 8.422,83 €
Pri doplačilih staršev za dejavnosti – malice, kosila, vzgojnina in ostale šolske dejavnosti, skozi leto
skrbno spremljamo plačila staršev in mesečno izdajamo opomine za zapadla plačila.
V tabeli prikazujemo terjatve v znesku 8.422,83 € glede na zapadlost.
Tabela št. 5: Prikaz terjatev glede na zapadlost valut
Terjateve do staršev
Položnice december 2021
Neplačila staršev
Neplačila staršev
Skupaj terjatve do staršev

Valuta
18.01.2022
zapadlost manj kot tri mesece
zapadlost več kot tri mesece

Potek valute

v evrih
7.577,70
valuta potekla, vendar ni sporno, dogovori s starši
660,61
valuta potekla, vendar ni sporno, dogovori s starši
184,52
8.422,83

Neplačane terjatve v znesku 660,61 € predstavljajo dolg, ki ga starši sicer plačujejo z eno do
dvomesečnim zamikom. Takega načina plačevanja ne moremo spremeniti kljub temu, da starše redno
pisno opominjamo. Pri neplačanih terjatvah nad tri mesece imamo s starši pisne dogovore za poplačilo
dolga. Z nekaterimi starši (največ dva starša) nastanejo težave, saj ne izvršijo plačila kljub dogovorom,
zato se tajništvo šole in računovodstvo šole za pomoč pri plačilu, obrne na svetovalno službo šole, ki
skuša s starši še dodatno poiskati rešitve plačevanja zaostalih dolgov.
Kratkoročne terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna države (konto 140)
izkazujemo terjatve v višini 57.735,68 €, in sicer:
-

stroški dela 12/2021, izplačilo plače 10. 1. 2022
redna del. uspešnost obdobje 10-12/2021, izplačilo ob plači 10. 2. 2022
doplačilo za vrtec 12/2021

53.755,84 €
2.267,70 €
1.712,14 €

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občin (konto 141) izkazujejo saldo v
višini 23.271,98 €.
Občina Sevnica 22.738,37 €, in sicer:
-

stroški dela vrtec 11/2021, zap. 30. 12. 2021 (izpl. plač 10. 12. 2021)
stroški dela vrtec 12/2021, zapadlost 30. 1. 2022 (izpl. plač 10. 1. 2022)
drugi stroški dela 12/2021, zapadlost 30. 1. 2022 (izpl. plač 10. 1. 2022)
drugi stroški (tekmovanja, vzd. vozila, inv.), zapadlost 30. 1. 2022
drugi materialni stroški dec. 2021, zapadlost 30. 1. 2022

6.138,76 €
10.651,10 €
1.500,11 €
2.640,41 €
1.807,99 €

Občina Šentrupert 533,61 €, in sicer:
-

stroški za vrtec 11/2021, zapadlost 30. 12. 2021
stroški za vrtec 12/2021, zapadlost 30. 1. 2022
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Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občin (konto 143) izkazujemo saldo v
višini 26,10 €, in sicer:
-

OŠ Tržišče 19,80 €, zapadlost 30. 1. 2022
OŠ Krmelj 6,60 €, zapadlost 30. 1. 2022.

Zaloge in aktivne časovne razmejitve
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konto 170) izkazujemo refundacije boleznin v
breme ZZZS za mesec december 2021 in so že bile poravnane v januarju 2022 ter vračilo preveč
vplačanih akontacij davka od dohodka pravnih oseb za leto 2021, ki nam bodo vrnjena na transakcijski
račun v višini 67,78 € predvidoma v prvi polovici leta 2022.
Na kontu 191 vodimo kratkoročno odložene stroške v skupnem znesku 3.012,78 €, ki se nanašajo na
leto 2021. Na podlagi že danih zahtevkov na portalih, oz. računov, bomo sredstva prejeli v letu 2022,
nekatera pa smo že prejeli, in sicer za naslednje namene:
-

shema mlečnih izdelkov in suhega sadja po Odločbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano št.33092-59/2020/3 z dne 25. 10. 2021, v višini 490,93 €,
slovenski tradicionalni zajtrk po Odločbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
št.33061-803/2021/2 z dne 21. 1. 2022, nakazilo je bilo 31. 1. 2022, v višini 101,43 €,
sredstva za prevoz za zaposlene 12/2021, nakazilo Mizš je bilo 10. 2. 2022, v višini 2.008,80 €,
sredstva za prehrano za zaposlene 12/2021, nakazilo Mizš je bilo 10. 2. 2022, v višini 135,74 €,
sredstva za izplačilo interesnih dej. 12/2021, nakazilo Mizš je bilo 10. 2. 2022, v višini 275,88 €.

-

Na kontu 310 vodimo zaloge materiala v znesku 1.555,75 €, katere je popisala pristojna komisija za
popis zalog na dan 31. 12. 2021. Stanje je sledeče:
-

zaloga kurjava
zaloga živil

244,00 €
1.311,75 €

3.3.3 Obveznosti do virov sredstev
V skupini 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujemo saldo 62.110,22 €, in sicer so to
obveznosti za plače december 2021, izplačane 10. 1. 2022:
Konto 210
Konto 212
Konto 213
Konto 214

Obveznosti za čiste plače
Obveznosti za prispevke iz plač 22,10%
Obveznosti za davke iz plač
Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (prevoz, prehrana)

36.783,05 €
13.032,53 €
7.144,25 €
5.150,39 €

Na kontu 220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi izkazujemo 19.182,88 € neplačanih
obveznosti dobaviteljem, ki zapadejo v plačilo v letu 2022.
V skupini 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih institucij izkazujemo saldo
13.174,25 €. To so obveznosti, ki bodo poravnane ob izplačilu plač 10. 1. 2022:
Konto 230 Kratkoročne obveznosti za dajatve (prispevki na plače)
Konto 235 Kratkoročne obveznosti zaposlenih
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V skupini 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo saldo
243,63 € neplačanih obveznosti. Obveznosti imajo valuto plačila v letu 2022.
Konto 240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna – UJP
Konto 242 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporab. pror. – ZRSŠ Ljubljana
Konto 243 Kratkoročne obveznosti do nep. up. pror. – OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, ZD

17,37 €
5,94 €
220,32 €

V skupini kontov 29 Pasivne časovne razmejitve – PČR - je stanje na dan 31.12.2021 v znesku 5.350,99
€, in sicer:
Konto 291000
Konto 291003
Konto 291200
Konto 291014
Konto 291300

Odpadni papir
Botrstva
Kratkoročno odloženi prihodki MIZŠ
Donacije za prometni krožek 2021
Kratkoročno odloženi prihodki VRTEC

2.315,68 €
1.013,63 €
764,49 €
261,94 €
995,25 €

To so neporabljena sredstva v letu 2021, ki bodo v letu 2022 porabljena in knjižena na ustrezne
prihodkovne konte.

3.3.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Konto 92 - Določeni uporabniki izkazujejo v skupini 92 zneske, ki se v skladu s SRS še ne vštevajo v
prihodke. Dolgoročno odložene prihodke prenašajo med poslovne prihodke tistega poslovnega leta, v
katerem se pojavljajo stroški oziroma odhodki, za pokrivanje katerih so bile oblikovane.
Na kontu 922000 – Prejete donacije za osnovna sredstva – vodimo sredstva prejetih donacij iz katerih
nadomeščamo stroške amortizacije nabavljenih osnovnih sredstev iz donacij. Na dan 1. 1. 2021 je bilo
začetno stanje konta 922000 1.145,33 €. Amortizacija tega sredstva je za leto 2021 znašala 490,85 €.
Končno stanje na dan 31. 12. 2021 znaša 654,48 € neporabljenih sredstev.
Na kontu 922001 – Dolgoročno odloženi prihodki učbeniški sklad – vodimo sredstva učbeniškega
sklada. Na dan 31. 12. 2021 je saldo sredstev še 882,99 €.
Na kontih 922002, 922004, 922009 in 922010 – Prejete donacije za osnovna sredstva - vodimo
sredstva prejetih donacij v letu 2020. Iz tega vira nadomeščamo stroške amortizacije nabavljenih
osnovnih sredstev. Obračunana amortizacija za leto 2021 znaša 1.364,82 €. Končno stanje na dan 31.
12. 2021 je 2.789,68 € neporabljenih sredstev.
Na kontu 922003 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve - vodimo sredstva šolskega sklada. Na
dan 1. 1. 2021 je bilo začetno stanje konta 922003 2.366,64 €. Skozi leto smo prejeli 3.715,00 €, porabili
pa 3.473,01 €. Končno stanje na dan 31.12.2021 znaša 2.608,63 € neporabljenih sredstev.
Skupina kontov 98 - Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.
Končni saldo na dan 31. 12. 2021 znaša 1.646.963,33 €. Po Zakonu o računovodstvu (37. člen) smo ob
koncu poslovnega leta dolžni uskladiti obveznosti in terjatve proračunov in pravnih oseb, ki financirajo
programe oziroma storitve drugih oseb javnega prava, s prejemniki sredstev iz javnih financ. Tako smo
stanje uskladili z Občino Sevnica, dne 2. 2. 2022, kar je razvidno iz tabele št. 6.
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Tabela št. 6: Uskladitev z Občino Sevnica po 37. členu, dne 2. 2. 2022
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Konto 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v
upravljanje znašajo 1.635.660,34 €. V letu 2021 se je obveznost do ustanovitelja spremenila. Povečala
se je zaradi novih nabav opredmetenih osnovnih sredstev (glej viri financiranja) in zmanjšala za
obračunano amortizacijo v znesku 101.055,04 € in nabav drobnega inventarja 3.237,88 €.
Pri upravljanju z osnovnimi sredstvi naj omenimo, da imamo kar nekaj takšnih, ki so že amortizirana,
vendar še vedno v uporabi. To pomeni, da je popravek vrednosti osnovnega sredstva enak nabavni in
je njihova sedanja vrednost nič (0). Ker so še vedno uporabna in služijo namenu, za katerega so bila
nabavljena, jih še vedno uporabljamo in vodimo v registru osnovnih sredstev in glavni knjigi.
Konto 985 – Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v znesku 11.327,72 € se je zmanjšal v višini 6.037,02 €
zaradi nabav oziroma vlaganj v neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in investicijske
izboljšave, kar je razloženo v poglavju 3.3.1 in v tabeli št. 1.
V letu 2021 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 6.044,05 € pred obdavčitvijo.
Po obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto 2021 se je presežek zmanjšal v višini 32,26 € zaradi
obračunane davčne obveznosti za leto 2021. Tako znaša čisti presežek prihodkov nad odhodki za leto
2021 6.012,29 €. Končno stanje presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let in presežka iz leta
2021 na dan 31. 12. 2021 je v višini 11.302,99 €.

3.4 Davek od dohodka pravnih oseb
Za leto 2021 smo sestavili Obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Ker spadamo med zavezance za
obračun davka po 9. Členu ZDDPO-2 (oprostitev davka za zavezanca, ki je ustanovljen za opravljanje
nepridobitne dejavnosti), smo za sredstva, prejeta iz proračuna države in občine ter za sredstva, ki ne
sodijo v pridobitno dejavnost, zmanjšali celotne prihodke. Z izračunanim procentom smo zmanjšali tudi
celotne odhodke. Davčno osnovo smo do njene višine zmanjšali za olajšavo nabavljenih opredmetenih
osnovnih sredstev iz preteklih let. Osnova za davek znaša 169,77 € in je obdavčena s stopnjo 19% .
Davčna obveznost za leto 2021 je 32,26 €.

3.5 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je predpisan s pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil.
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov se izkazujejo prihodki in odhodki pravne osebe,
ugotovljeni v skladu z zakonom o računovodstvu, z uporabo pravil, ki jih vsebujejo podzakonski
predpisi, ki jih predpiše pooblaščen minister za finance. Tako je za določene uporabnike glede
ugotavljanja prihodkov in odhodkov pomembna predvsem določba prvega odstavka 16. člena
Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, ki določa, da določeni uporabniki
ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, ki
veljajo za nepridobitne organizacije. To pomeni, da določeni uporabniki pri ugotavljanju prihodkov in
odhodkov obračunskega obdobja upoštevajo načelo nastanka poslovnega dogodka, pri členitvi
stroškov, odhodkov in prihodkov na posamezne vrste pa pravila iz slovenskih računovodskih
standardov. Omenjeni člen Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pa še
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določa, da pravna oseba pri razčlenjevanju in izkazovanju prihodkov in odhodkov upošteva tudi
pravilnik o enotnem kontnem načrtu.
POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021 V
PRIMERJAVI Z LETOM 2020

3.5.1 Poslovni prihodki
Tabela št. 7: Prikaz poslovnih in drugih prihodkov

KONTO

POSLOVNI PRIHODKI

7600 PRIHODKI MIZŠ
760000 MIZŠ bruto plače (Kpis+ID+DSP+nadom.)
760001 MIZŠ bruto RDU - strokovni in teh. a. k.
760002 MIZŠ bruto RDU - ostali kader

LETO 2020

LETO 2021

INDEKS

627.277,40

696.025,80

110,96

443.180,00

473.478,89

106,84

3.769,75

7.931,17

210,39

-

MIZŠ 16,10 % RDU - strokovni in
teh.adm.k.

606,93

760004 MIZŠ 16,10 % RDU - ostali kader

-

760003

760005 MIZŠ - ekskurzije - spremljevalci

248,00

760006 MIZŠ 16,10 % (Kpis+ID+DSP+nadom.)

69.289,82

760009 MIZŠ - jubilejne nagrade

693,01

834,68
1.276,92
134,38
592,34
74.799,02

210,39
238,85
107,95
75,00

9.730,32

519,76
9.284,69

760011 MIZŠ - mesečne dotacije za mat.str.

17.957,27

18.315,64

102,00

760012 MIZŠ - prehrana zaposleni

13.755,00

16.067,76

116,81

7.070,84

15.679,26

221,75

16.211,20

24.122,60

148,80

760010 MIZŠ - odpravnine

760013 MIZŠ - prevoz zaposleni
760014 MIZŠ - regresirana prehrana učenci

95,42

760015 MIZŠ - ŠVN - soc.ogr.učenci

-

2.078,42

-

760016 MIZŠ - regres za letni dopust

17.555,06

22.647,32

129,01

7.276,92

9.048,46

124,34

760018 MIZŠ - Kad
760019 MIZŠ - skrbnik US

293,62

760020 MIZŠ - invalidi
760021 MIZŠ - podjemno delo
760022 MIZŠ - vrtec
760023 MIZŠ - sindikalni zaupnik

103,22

5.432,12

303,07
5.769,41

250,98

-

-

13.393,60

12.579,05

93,92

562,96

106,21

100,00

1.014,09

562,96
1.565,54

1.014,09

1.565,54

154,38

7608 PRIHODKI MINISTRSTVA COVID 19

3.015,86

10.488,39

347,77

760800 MIZŠ Covid 19-70.čl.ZIUZEOP-kuh.,td

362,39

-

-

7600 PRIHODKI MIN.ZA KMETIJSTVO
760030 Ministrstvo za kmetijstvo

760801 MIZŠ Covid 19-70.čl.ZDR-ls

2.147,03

760802 MIZŠ Covid 19-101.čl.ZZUOOP zaš.op.

506,44

760803 MIZŠ Covid 19-brezplačni topli obr.

-

760809 MIZŠ Covid 19 - 125.čl. ZIUP

-
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154,38

40,36
1.241,93
-
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760810 MIZŠ Covid 19 - 125.čl. ZIUP - 16,10 %

-

-

45.644,43

454,35
104.847,35

229,70

4.259,39

-

-

760805 Občina Covid 19-39.čl. dodatek bruto

18.435,50

83.273,23

451,70

760806 Občina Covid 19-94.čl. ZIUZEOP-vrtec

19.981,42

8.391,55

42,00

2.968,12

13.182,57

444,14

113,39

-

-

7608 PRIHODKI OBČINE COVID 19
760804 Občina Covid 19-71.čl.dodatek obrem. BB

760808 Občina Covid 19-39.čl. dodatek- 16,10%
7608 PRIHODKI ZZZS COVID 19
760808 ZZZS Covid 19-56.čl.

113,39

-

-

207.082,57

218.664,49

105,59

23.733,31

23.499,96

99,02

760402 OBČINA Sevnica-ogrevanje

2.907,86

4.028,46

138,54

760403 OBČINA Sevnica-butan plin

1.169,25

1.242,92

106,30

760404 OBČINA Sevnica-električna energija

5.148,84

6.450,02

125,27

760405 OBČINA Sevnica-varstvo vozačev

1.103,20

1.677,67

152,07

7604 PRIHODKI OBČINE SEVNICA
760401 OBČINA Sevnica-dotacija materialni str.

760406 OBČINA Sevnica-poraba vode

556,88

128,06

760407 OBČINA Sevnica-odvoz odpadkov

1.076,70

713,15
2.023,16

760408 OBČINA Sevnica-kuhinja-dodatne d.

9.518,82

11.314,55

118,87

760409 OBČINA Sevnica-vzgojnina

142.346,39

123.944,01

87,07

760410 OBČINA Sevnica-DSP vrtec

5.336,83

16.417,90

307,63

760411 OBČINA Sevnica-34% bruto b.šofer

5.640,34

6.617,97

117,33

760412 OBČINA Sevnica-kvote

2.469,28

2.290,12

92,74

760413 OBČINA Sevnica-tekmovanja-dod.d.

288,68

187,90

151,16

1.038,00

436,38
1.206,80

-

1.980,00

-

760416 OBČINA Sevnica-investicije

2.478,53

10.921,44

440,64

760417 OBČINA Sevnica-gorivo prevoz učenci

1.127,76

1.846,83

163,76

760426 OBČINA Sevnica-popravila kombi 1/2

1.141,90

760427 OBČINA Sevnica-nadom.za st. zemlj.

-

962,37
1.090,78

6.191,60

3.611,36

58,33

760425 OBČINA Šentrupert-vrtec

3.135,10

3.611,36

115,19

760427 MESTNA Občina Ljubljana - vrtec

3.056,50

-

-

7601 DOPLAČILA STARŠI

53.872,70

77.781,93

144,38

760104 Doplačila starši - ŠVN

-

1.276,84

-

760414 OBČINA Sevnica-veseli december
760415 OBČINA Sevnica-ŠVN

7604 PRIHODKI DRUGIH OBČIN

760110 Doplačila starši - malice učencev
760111 Doplačila starši-kosila učencev
760112 Doplačila starši-zajtr,pop.mal.učencev
760115 Doplačila starši-VRTEC
760116 Doplačila starši-drugo-eksk.,…
7601 PRIHODKI DRUGIH UPORABNIKOV

-

3.404,80

6.603,40
20.895,20

2.025,10

3.694,30

182,43

33.714,79

42.247,11

125,31

4.618,61

3.065,08

66,36

760100 Prihodki drugih šol - izstavljeni računi

208,24

760101 Prihodki oddaje prostorov v uporabo

459,91
8.816,80

52

84,28

10.109,40

668,15

7601 PRIHODKI TRŽNA DEJAVNOST

116,26

940,43
412,26
528,17
12.121,70

193,94
206,69

140,75
197,97
114,84
137,48
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760103 Prihodki Tržna dejavnost - prehrana

8.816,80

12.121,70

137,48

7603 NAMENSKE DONACIJE
Nam.donacije prenosi iz Šol.sklada
760301
švn,žvn.
760302 Nam.donacije prenosi iz papirja

5.263,03

2.853,13

54,21

763,26
742,50

760304 Nam.donacije prenosi iz kta kolesarji

710,75
1.187,14

464,21

760305 Nam.donacije druge

773,85

3.293,06

7631 ODŠKODNINE
763100 Odškodne za povračila škode
7639 DRUGI PRIHODKI

12.674,16

181,39
-

12.674,16

-

31,98

763900 Drugi prihodki-React EU ikt

402,47

31,98

763901 Drugi prihodki - kohezijski sklad

-

SKUPAJ

971.666,16

53,68
348,79
1.129.302,59

93,12
159,88
166,70
5,51
1.258,51
167,85
116,22

Skupni prihodki v letu 2021 znašajo 1.129.302,59 € in so v primerjavi z letom 2020, ko so znašali
971.666,16 €, višji za 157.636,43 €.
Iz tabele št. 8, ki prikazuje poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke, v obdobju od
1.1.2021 – 31.12.2021 je razvidno, da je naš največji financer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, največ sredstev pa je namenjenih za stroške dela.

Tabela št. 8: Poslovni in drugi prihodki po virih – struktura

Prihodki po virih
MIZŠ
MIZŠ-Covid 19
Ministrvo za km.
Proračun Občine Sevnica
Proračun Občine Sevnica Covid-19
Proračun Občine Šentrupert
Proračun Mestne Občine Ljubljana
Starši
Doplačila uporabe prostorov
Plačila na podlagi zahtevkov drugih šol
Tržna dejavnost-prehrana kuhinja
Prenosi med prih. - namenske donacije
Drugi prihodki - ZZZS - Covid 19
Drugi prihodki za odškodnine
Drugi prihodki
Skupaj vsi prihodki

2020 Struktura 2020
627.277,40
64,56
3.015,86
0,31
1.014,09
0,10
207.082,57
21,31
45.644,43
4,70
3.135,10
0,32
3.056,50
0,31
53.872,70
5,54
459,91
0,05
208,24
0,02
8.816,80
0,91
5.263,03
0,54
113,39
0,01
12.674,16
1,30
31,98
0,00
971.666,16
100,00
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2021 Struktura 2021
696.025,80
61,63
10.488,39
0,93
1.565,54
0,14
218.664,49
19,36
104.847,35
9,28
3.611,36
0,32
77.781,93
6,89
528,17
0,05
412,26
0,04
12.121,70
1,07
2.853,13
0,25
402,47
0,04
1.129.302,59
100,00
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Tabela št. 9: Prihodki MIZŠ po namenu
Prihodki MIZŠ po namenu
Za stroške dela - plače
Za redno delovno uspešnost
Covid 19 - 7608
Za pokrivanje MS - razpor.zn.str. mest
Za šolo v naravi
Za podjemno delo
Za skrbnika učbeniškega sklada
Za regresirano prehrano učencev
Za vrtec - Mizš subvencioniranje
Skupaj prihodki MIZŠ + covid

2020 Struktura 2020
2021 Struktura 2021
574.794,05
91,19
628.449,87
88,95
4.376,68
0,69
10.177,15
1,44
3.015,86
0,48
10.488,39
1,48
17.957,27
2,85
18.315,64
2,59
2.078,42
0,29
250,98
0,04
293,62
0,05
303,07
0,04
16.211,20
2,57
24.122,60
3,41
13.393,60
2,12
12.579,05
1,78
630.293,26
100,00
706.514,19
100,00

KONTO 7600,7608 DOTACIJE MIZŠ IN MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Prihodki od Ministrstev doseženi v letu 2021, so višji za 76.772,38 € in znašajo 708,079,73 €.
–
–

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

706.514,19 €
1.565,54 €

Prihodki za stroške dela
Prihodki za področje plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2021 so bili zagotovljeni na
podlagi Soglasja k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih na OŠ Milana Majcna Šentjanž.
Prihodki MIZŠ za stroške dela doseženi v letu 2021 znašajo 638.627,02 € in so v primerjavi z letom 2020
višji za 59.459,29 €.
Od MIZŠ smo prejeli naslednja sredstva, ki spadajo pod stroške dela:
-

plače in dodatki k plačam (dodatna strokovna pomoč in interesne dejavnosti),
redna delovna uspešnost (glej pojasnilo spodaj),
regres za letni dopust,
povračila za prehrano in prevoz zaposlenih na delo in z dela,
prispevki delodajalcev za socialno varnost,
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU,
sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote,
sredstva za spremljevalce ekskurzij,
sredstva za sindikalnega zaupnika ter sredstva za odpravnino.

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in
2021 Uradni list RS, št. 75/19-ZUPPJS2021) se sprosti izplačilo redne delovne uspešnosti, ki je bila
zamrznjena od leta 2010 dalje. S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS smo prejeli
sredstva za obdobje od januarja do decembra 2021 v znesku 10.177,15 evra bruto bruto. Redno
delovno uspešnost smo izplačali zaposlenim pri plači za mesec julij 2021 in pri plači za mesec december
2021. Slednje se nanaša na bilančno obdobje 2021.
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Regres za letni dopust 2021
V letu 2021 smo prejeli 22.647,32 € sredstev za izplačilo regresa za letni dopust. V primerjavi z letom
2020 je bil priliv višji v višini 5.092,26 €. Povišanje prihodka za ta namen izplačila je podrobneje opisano
v poglavju 3.5.2 poslovni odhodki.
Kolektivno pokojninsko zavarovanje
V Uradnem listu RS št. 204/20 z dne 31. 12. 2020, je bil objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije
KDPZ za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezni premijski razred, ki se je začel
uporabljati z obračunom in plačilom premije za KDPZ za javne uslužbence za januar 2021.
V primerjavi z letom 2020 je bil priliv sredstev za premije Kolektivnega dodatnega zavarovanja višji v
višini 1.771,54 €.
Prihodki za materialne in ostale programske stroške
MIZŠ je z okrožnico št. 3030-2/2018/17 dne 24. 7. 2018 obvestil šole o uveljavitvi Pravilnikov o merilih
in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške, na podlagi Uradnega lista RS, št.
41/2017. Metodologija za izračun sredstev za posamezno šolo je v skladu z novimi pravilniki drugačna
kot je bila v preteklih letih, ko je bil obseg sredstev za kritje programsko odvisnih in drugih materialnih
stroškov določen z letnim sklepom ministra. Pojem materialnih stroškov v teh pravilnikih predstavlja
odhodke, ki se v skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih odhodkov po denarnem toku
razvrščajo med izdatke za blago in storitve. Tako MIZŠ pojasnjuje, da izračunani letni obseg sredstev za
kritje materialnih stroškov šol v skladu s pravilniki zajema vse programsko odvisne in druge materialne
stroške (razen stroškov izvedbe šole v naravi), ki so bili v preteklih letih zajeti v letnem sklepu
ministrstva, in sicer:
-

nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (dnevnice, potnine, nočnine),
nabava učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot drobni inventar,
nabavo strokovne literature in potrošni material za pripravo in izvedbo pouka,
stroške obveznih ekskurzij,
storitve zunanjih izvajalcev,
telekomunikacijske stroške,
stroške plačilnega prometa,
stroške za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih in drugih delavcev,
stroške zdravniških pregledov delavcev (programsko odvisni stroški).

Pomembna novost pravilnikov je, da ne določajo višine sredstev za vsak posamezni namen posebej,
ampak dajejo šoli možnost, da pripadajoča sredstva sama razporeja glede na svoje potrebe in
prioritete. Navedeno pomeni, da ima šola več avtonomije pri razporejanju sredstev v okviru namenske
rabe in dejanskih potreb. Sredstva šola prejme v dvanajstinah in ne več po posameznih namenih.
Prihodki za materialne stroške so znašali 18.315,64 € in so glede na leto 2020 višji v višini 358,37 €.
Tako smo sredstva za materialne stroške v višini 18.315,64 € sami prerazporejali znotraj stroškovnih
mest po potrebi.
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Tabela št. 10: Pokrivanje znotraj stroškovnih mest
Razporejanje znotraj stroškovnih mest
Pokrivanje materialnih stroškov
Nabava učil
Zdravniški pregledi zaposlenih delavcev
Izobraževanje zaposlenih delavcev
Skupaj

2020 Struktura 2020
2021 Struktura 2021
15.113,72
84,16
14.780,73
80,70
1.282,85
7,14
783,37
4,28
534,68
2,98
362,49
1,98
1.026,02
5,71
2.389,05
13,04
17.957,27
100 18.315,64
100,00

Prihodki za izvajanje dodatnih programov
Prejeli smo tudi sredstva za izvajanje dodatnih programov oziroma projektov in pomoči učencem.
Potrebna dodatna sredstva je MIZŠ zagotovilo na osnovi rednih mesečnih zahtevkov. V ta sklop sodijo
naslednja področja:
Tabela št. 11: Potrebna dodatna sredstva:
Prih. za izvajanje dodatnih programov
Subvencionirana prehrana učencev
Sredstva za predšolsko vzgojo
Skupaj za dodatne programe

2020 Struktura 2020
16.211,20
54,76
13.393,60
45,24
29.604,80
100,00

2021 Struktura 2021
24.122,60
65,73
12.579,05
34,27
36.701,65
100,00

Na podlagi 101. člena ZZUOOP pa smo prejeli s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS
sredstva za zaščitno opremo v skupnem znesku 6.289,64, kar je več v primerjavi z letom 2020 v višini
5.783,20 €.
KONTO 7600 PREJETA SREDSTVA OBČINE SEVNICA IN OBČINE ŠENTRUPERT
Prihodki občinskih proračunov so v letu 2021 znašali 327.123,20 € in so se v primerjavi z letom 2020
povečali za 68.204,60 € in predstavljajo 28,97 % vseh prihodkov v letu 2021.
Od tega so bili prihodki:
-

Občine Sevnica
Občina Šentrupert

323.511,84 €
3.611,36 €

a) Obrazložitev poslovnih prihodkov Občine Sevnica za dva oddelka vrtca:
Na naši šoli obratujeta dva kombinirana oddelka vrtca.
Občina Sevnica vsako leto potrdi Soglasje k sistemizaciji delovnih mest za enoto vrtca pri OŠ Milana
Majcna Šentjanž. Na tej podlagi pripravimo predlog za ekonomsko ceno vrtca.
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih, 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in 18. členom Statuta Občine Sevnica,
Občinski svet na svoji redni seji sprejme Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih
vrtcih na območju Občine Sevnica.
Na podlagi izdanega soglasja Občine Sevnica, št. 110-0020/2020 z dne 27. 7. 2020, smo s 1. 9. 2020 za
določen čas zaposlili strokovno delavko za izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku, ki je usmerjen
v program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Z omenjeno
zaposlitvijo smo nadaljevali tudi v letu 2021. Prihodki za strokovno delavko z vračunano pripadajočo
redno delovno uspešnostjo za leto 2021 znašajo 16.417,90 €.
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Zaradi ukrepov Covid 19 smo na podlagi 94. člena ZIUZEOP prejeli s strani Občine Sevnica prilive za
namen pokrivanja financiranja izpada plačil staršev za vrtec v višini 8.391,55 €.
Skupni prihodki za otroško varstvo iz proračunov občin:
-

Občina Sevnica
Občina Šentrupert

140.361,91 €
3.611,36 €

b) Obrazložitev ostalih poslovnih prihodkov iz vira Občine Sevnica:
V letu 2021 so prihodki za namene pokrivanja stalnih materialnih stroškov, uporabe stavbnega
zemljišča, sofinanciranje kuharice – tople malice in kosila učencev, dodatne dejavnosti – varstvo
vozačev, sofinanciranje šole v naravi in sredstva za tekmovanja učencev po pogodbi znašali 30.957,09
€ in so višji v višini 9.186,86 € v primerjavi z letom 2020.
Prejeli smo tudi vse mesečne akontacije za pokrivanje drugih materialnih stroškov v višini 23.499,96 €.
Občina Sevnica nam je 7. 2. 2022 poslala Aneks št. 1 k Pogodbi št. 600-0017/2020, z dne 31. 1. 2022,
o sofinanciranju dejavnosti v letu 2021, s katero smo uskladili pravilnost zavedenih stanj na obeh stran.
V decembru 2021 je šola prejela tudi obveznost za plačilo stroškov nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2021 v višini 1.090,78 €. Sredstva je šoli dodatno zagotovila občina Sevnica in jih bo
za ta namen zagotavljala tudi v bodoče.
V skladu z že omenjeno novo Pogodbo št. 6000-0007/2019 z dne 30. 12. 2020, o sofinanciranju
dejavnosti za leto 2021, smo izdajali mesečne zahtevke na podlagi prejetih računov za posamezni
stalni strošek.
Prihodki za pokrivanje stalnih materialnih stroškov so naslednji:
-

ogrevanje,
drugo energijo – plin butan,
elektriko,
vodo,
odvoz odpadkov.

Iz zahtevka je razvidna razdelitev stroška za javno službo, vrtec ter tržno dejavnost. Priloga zahtevka je
kopija računa. Zahtevek in priloge posredujemo Občini preko UJP-a.
Prihodki za pokrivanje stalnih materialnih stroškov

14.457,71 €

Prihodke za pokrivanje drugih materialnih stroškov Občina nakazuje v mesečnih dotacijah
(dvanajstinah) do konca meseca za tekoči mesec. Pod druge materialne stroške sodijo:
-

zavarovanje premoženja,
čistila in drug splošni material,
čistilne storitve in tekoče vzdrževanje objektov in opreme,
varstvo pri delu in varovanje,
stroški vzdrževanja vozil, deratizacija in podobno.

Prihodki za pokrivanje drugih materialnih stroškov

23.499,96 €

Na osnovi pogodbe pa nam je Občina zagotovila tudi sredstva za dodatne dejavnosti. Mesečno smo
pripravili zahtevek na podlagi dejansko izplačanih plač v tistem mesecu. Zahtevki za refundacijo plač za
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dodatne dejavnosti morajo biti ločeni po dejavnostih. Priloga zahtevka mora vsebovati ime in priimek
delavca dodatnega programa, uvrstitev v plačni razred ter izračun iz katerega je razviden delež, ki ga
sofinancira Občina, in sicer za:
-

varstvo vozačev
sofinanciranje kuharice za tople malice in kosila za učence
sofinanciranje šole v naravi

1.677,67 €
11.314,55 €
1.980,00 €

Sredstva za sofinanciranje tekmovanj učencev so nakazana na podlagi pisnega zahtevka, ki ga pripravi
računovodstvo šole po udeležbi na tekmovanju. Priloga zahtevka so kopije računov. Sredstva so bila
nakazana naslednji mesec po izstavitvi zahtevka preko UJP-a z vsemi dokazili.
-

sredstva za tekmovanja

436,38 €

Prejeta sredstva na podlagi rednih mesečnih zahtevkov izven pogodbe o sofinanciranju
Na podlagi ostalih rednih mesečnih zahtevkov smo prejeli:
-

stroški dela hišnik/šofer
gorivo dnevni prevoz otrok
sredstva zaradi neizpolnjevanja kvot za invalide
sredstva za sprotno vzdrževanje šolskega kombija ½ stroškov

6.617,97 €
1.846,83 €
2.290,12 €
962,37 €

Sredstva za veseli december
Na podlagi Sklepa Občine Sevnica št. 610 -0021/2021 z dne 02. 12. 2021, smo prejeli sredstva za veseli
december v višini 350,00 € za vrtec in 856,80 € za osnovnošolske otroke. O namenski porabi sredstev
smo Občini Sevnica v mesecu januarju 2022 že predložiti stroškovnik namenske porabe skupaj z računi.
Investicijska sredstva Občine
Na podlagi Aneksa Občine Sevnica št. 1 k Pogodbi št. 35288-16/2020 - 4 o financiranju investicijsko
vzdrževalnih del z dne 14. 4. 2021, smo prejeli sredstva v višini 8.769,36 € za namen popravila napak
na strehi šolske telovadnice.
Na podlagi Aneksa Občine Sevnica št. 2 k Pogodbi št. 3528-0016/2020 – 4 o financiranju investicijsko
vzdrževalnih del z dne 22. 6. 2021, smo prejeli sredstva v višini 854,00 € za namen poseka in
obžagovanja nevarnih dreves ob šoli z uporabo dvigala in gozdarske prikolice.
Na podlagi Aneksa Občine Sevnica št. 3 k Pogodbi št. 35288-16/2020 - 4 o financiranju investicijsko
vzdrževalnih del z dne z dne 15. 11. 2021, smo prejeli sredstva v višini 1.298,08 € za namen popravila
avtomatskega zapiranja in odpiranja oken v šolski telovadnici, ki je vezano na izdajo potrdila za
delovanje sistema avtomatskega odkrivanja, javljanja in alarmiranja požara.
V nadaljevanju tabela št. 12 prikazuje, da je največ sredstev Občine Sevnica namenjenih za namen
pokrivanja ostalih materialnih stroškov. Izjemoma pa pojasnjujemo naslednje:
»Skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor v 11. točki prvega odstavka 39. člena KPSJ smo
izplačevali dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 % urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca. Dodatek je pripadal javnemu uslužbencu samo za čas, ko je delal v nevarnih pogojih in pod
posebnimi obremenitvami (Uradni list RS št. 48/20). Skladno z razlago javnemu uslužbencu pripada
dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije in, če je le ta razglašena v skladu z Zakonom
o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja dela v nevarnih pogojih. Epidemija je bila
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zaključena s 15. junijem 2021. Višina prejetih sredstev je višja kot v letu 2020, ker so na podlagi
omenjenega člena bila izplačila le od sredine oktobra 2020 do decembra 2020.«
Tabela št. 12: Prikaz sredstev po namenu

Prihodki Občine Sevnica
L.2020
Za materialne stroške (izdani zahtevki)
10.859,53
Za materialne stroške - mesečne dotacije 23.733,31
Za ostale stroške po pogodbi o financ.
12.052,60
Za stroške izven pogodbe o financiranju
9.237,38
Za veseli december
1.038,00
Za investicije
2.478,53
Covid 19-71.člen ZIUZEOP
4.259,39
Covid 19-39.člen ZIUZEOP
21.403,62
Skupaj prihodki Občina 76
85.062,36

-

Struktura 2020

12,77
27,90
14,17
10,86
1,22
2,91
5,01
25,16
100,00

L.2021
14.457,71
23.499,96
15.408,60
12.808,07
1.206,80
10.921,44
96.455,80
174.758,38

Struktura 2021

L.2021
140.361,91
8.391,55
148.753,46
3.611,36
152.364,82

Struktura 2021

8,27
13,45
8,82
7,33
0,69
6,25
55,19
100,00

Prikaz prihodkov samo za vrtec

Prihodki Občine Sevnica za vrtec
Za vrtec vgojnina + DSP
Občina Covid 19-94.čl. ZIUZEOP
Skupaj prihodki Občina Sevnica
Druge Občine
Skupaj Občina Sevnica in Šentrupert

L.2020
147.683,22
19.981,42
167.664,64
6.191,60
173.856,24

Struktura 2020

88,08
11,92
100,00
100,00

94,36
5,64
100,00
100,00

KONTO 7601 POSLOVNI PRIHODKI OD STORITEV
Prihodki od storitev v letu 2021 so znašali 90.844,06 € in so višji za 27.486,41 € v primerjavi z letom
2020. Posledica višjih prihodkov na tej postavki je ponovno obratovanje šolskih dejavnosti in vrtca
(koriščenje šolske prehrane in doplačila staršev za prehrano in vzgojnino). V letu 2020 je bil namreč
izpad prihodka, ker šola in vrtec zaradi epidemije v določenem času nista obratovala.
Tržna dejavnost
Skupni prihodki predstavljajo 1,07 % tržnih prihodkov, in sicer iz naslova malic in kosil zaposlenih.
Prihodek iz tržne dejavnosti v višini 12.121,70 € je v primerjavi z letom 2020 prav tako višji. Razlog je
enak kot pri zgoraj opisanih prihodkih na kontu 7601.
Ker ne gre za osnovno dejavnost šole, temveč trženje, jo javni zavodi iz področja šolskih in predšolskih
dejavnosti lahko opravljamo in ločeno prikazujemo. Tržna dejavnost je definirana v Zakonu o zavodih
in v Aktu o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica. Ugotovimo jo tako, da
izračunamo delež tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

Prihodki – doplačila staršev za dejavnosti
V letu 2021 je skupaj izkazano 77.781,93 € doplačil staršev, kar je 23.909,23 € več kot leta
2020. Razlog povišanja je opisan v obrazložitvi prihodkov na kontu 7601.
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Tabela št. 13: Prikaz zaračunanih prihodkov od storitev staršem in ostalim po namenu
Zaračunani prihodki po namenu
l.2020
Doplačila staršev za prehrano
15.539,30
Doplačila staršev za vrtec
33.714,79
Doplačila staršev za dodatne dejavnosti
4.618,61
Tržna dejavnost
8.816,80
Zaračunani drugi prihodki
668,15
Skupaj prihodki 7601
63.357,65

Struktura 2020
24,53
53,21
7,29
13,92
1,05
100,00

2021 Struktura 2021
31.192,90
34,34
42.247,11
46,51
4.341,92
4,78
12.121,70
13,34
940,43
1,04
90.844,06
100,00

KONTO 7603 NAMENSKE DONACIJE
Prihodki od namenskih donacij v letu 2021 so znašali 2.853,13 €.
Ker so nam v letu 2020 ostala neporabljena sredstva šolskega sklada in sredstva od odpadnega papirja,
smo jih v letu 2021 prenesli med prihodke. S prenesenimi sredstvi 1.187,14 € iz odpadnega papirja,
710,75 € iz šolskega sklada, 773,85 € iz donacij za kolesarski krožek ter 181,39 € ostalih donacij smo
pokrivali stroške učencev, nastale na stroškovnih mestih dodatnih dejavnosti.
Sredstva iz botrstev namenjamo za nakupe oblačil, plačila šolskih potrebščin, doplačila kosil otrokom,
katerim so botrska sredstva namenjena.
KONTO 763901 DRUGI PRIHODKI
Prihodke Kohezijskega sklada za kritje stroškov dijaka na obvezni praksi iz leta 2019, v višini 348,79 €
vodimo na kontu 763901 in smo jih izplačali mentorju, ki je vodil dijaka skozi obvezno prakso.
Na kontu 763900 pa vodimo tudi podarjeno opremo projekta React EU IKT, in sicer zvočnike v višini
53,68 €.

3.5.2 Poslovni odhodki
460 STROŠKI MATERIALA
460001 Čistila
460004 Časopisi, revije, knjige, str. l.

66.152,72

96.294,94

145,56

1.320,33

2.755,76

208,72

895,91

604,91

67,52

30.453,27

46.754,67

153,53

460011 Šolska shema - mleko

449,06

427,31

95,16

460012 Šolska shema - sadje

529,48

952,09

179,82

-

239,79

-

460090 Materialni str.za pouk

5.718,09

7.266,23

127,07

460096 Drug splošni material

3.911,21

6.437,16

164,58

460010 Živila

460013 Slovenski tradicionalni zajtrk

460097 Drug splošni material React EU ikt

-

-

460099 Drug splošni material-toaletni material

2.837,17

53,68
2.539,55

460100 Delovna obleka

1.113,40

927,46

83,30

460102 Zdravila, ort. Pripomočki

1.139,66

316,40

27,76

460103 Dezinf. sredstva Covid 19

89,51

506,40

6.289,64

1.242,03

460200 Električna energija

6.821,79

8.155,25

119,55

460201 Stroški ogrevanja

4.107,84

5.093,50

123,99

460202 Poraba druge energije-plin jeklenke

1.508,97

1.571,55

104,15

785,47

901,73

114,80

460203 Porabljena voda
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460300 Goriva, maziva-kombi
460500 Stroški str. literature
460600 Stroški pisarniškega materiala
461 STROŠKI STORITEV
461001 Storitve čistilne
461002 Storitve varovanja
461007 Računalniške storitve Cerinšek
461008 Računov., revizijske, svetovalne st.
461009 Storitve ravnateljski servis,sinfo
461090 Storitve-stroški za pouk

1.262,53

2.251,63

178,34

673,47

372,56

55,32

2.118,67

2.384,07

112,53

64.508,28

64.491,41

99,97

353,20

294,34

83,34

2.709,74

1.586,40

58,54

360,00

587,35

163,15

2.079,07

2.027,83

97,54

712,66

739,40

103,75

5.249,34

5.183,02

98,74

461092 Stroški storitev za varstvo pri delu

878,40

878,40

100,00

461093 Stroški storitev Cšod, Žvn

705,00

4.150,00

588,65

461098 Storitve odvoza Biotera

469,78

879,33

187,18

461099 Druge splošne storitve

483,05

503,90

104,32

15.471,25

883,04

5,71

3.988,91

4.453,14

111,64

-

693,61

-

461104 Vzdrževanje vozil

1.251,34

857,74

68,55

461105 Investicijsko vzdrževanje šole

4.924,06

14.895,02

302,49

461108 Najem progr.opreme - e hramba

6.966,29

5.917,09

84,94

461109 Druge najemnine - fotokopirni stroj

2.020,32

1.639,68

81,16

461200 Zavarovalne premije za objekte

4.234,61

4.913,03

116,02

947,92

827,32

87,28

242,04

544,77

461100 Tekoče vzdrževanje objekta
461101 Tekoče vzdrževanje opreme-popravila
461103 Tekoče vzdrževanje kom. opr.,rač.

461201 Zavarovalne premije za vozila
461201 Pristojbine za registracijo

44,43

461204 Plačila bančnih storitev

137,36

461300 Zdravstvene storitve - pregledi

67,07
1.644,58

92,13
1.081,78

461301 Izdatki za izobraževanje zaposlenih

1.737,65

2.981,02

171,55

461400 Odvoz odpadkov

1.426,94

2.558,05

179,27

461401 Telefon

680,83

709,66

104,23

461402 Poštne storitve

876,23

589,32

67,26

2.567,44

2.539,49

98,91

259,56

259,56

100,00

32,00
-

90,06
135,50

386,46

737,82

461403 Stroški prevozov
461404 Internetna povezava
461500 Dnevnice
461501 Nočnine
461502 Prevozni stroški
461504 Terenski dodatek

-

461599 Drugi izdatki na službenih potovanjih

53,88

65,78

281,44
190,92
-

-

-

461601 Delo po podjemni pogodbi

14,04
428,80

373,95

87,21

461602 Študentski servis

381,14

-

-

48,97

44,02

461604 Prispevki od pogodbenega dela
461605 Posebni davek od pogodb

107,20

462 AMORTIZACIJA

232.439,11
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462000 Amortizacija OSSR v upravljanju
462100 Amortizacija OSSR iz donacij
462400 Nabave drobni inventar

99.426,56

101.055,04

101,64

898,02

1.855,67

206,64

17.960,17

6.613,02

36,82

462401 Nabave knjig šolska knjižnica

1.161,14

1.868,91

160,95

462402 Nabave učbeniški sklad

2.917,60

2.155,88

73,89

-

-

462404 Nabava neknjižnega gradiva šola

2,99

462405 Nabava knjig učiteljska knjižnica

55,60
-

131,71

236,89

5.433,37

-

462900 Zmanjšanje amort.v breme ustanov.
Zmanjšanje amortizacije v breme
462901
sklada
464 STROŠKI DELA

106.201,41

104.292,92

98,20

3.815,62

9.444,92

247,53

817.320,20

947.401,33

115,92

464000 Bruto plače/breme zavoda

603.171,72

629.846,87

104,42

22.098,57

83.269,62

376,81

462407 Nabava DI iz donacij

464001 Bruto plače/breme covid d. 39.čl.
464002 Bruto plače/breme covid.d.125.čl.
464202 Stroški prehrane med delom
464203 Stroški prevoza na delo
464213 Stroški prevoza nad uredbo

-

2.821,97

-

18.866,24

23.349,72

123,76

8.535,25

19.952,28

233,76

-

-

464300 Stroški Kad

11.275,63

43,35
12.216,71

464400 Regres za letni dopust

26.645,90

32.841,52

123,25

5.208,40

11.478,87

220,39

97.383,56

100.964,57

103,68

3.544,12

13.176,34

371,78

829,45

1.819,67

219,38

461,11

-

464501 Bruto plače RDU 1-12/2021
464600 Prispevki delodajalca na plače
464601 Prispevki delod.na plače 39.člen

108,35

464602 Prispevki delod.na plače RDU 1-12/21
Prispevki delod.na plače covid.d.
464604
125.čl.
464900 Odpravnine do uredbe

9.512,02

8.645,76

90,89

464901 Drugi stroški dela - delo od doma

2.136,58

853,31

39,94

464999 Odpravnine nad udredbo

8.112,76

5.659,66

69,76

7.901,48

9.694,60

122,69

7.901,48

8.603,82

108,89

-

1.090,78

-

968.287,73

1.123.258,04

116,00

3.378,43

6.044,55

178,92

465 DRUGI STROŠKI
465200 Invalid nad kvoto
465605 Nadomestilo za uporabo stavbnega z.
SKUPAJ (ODŠTEVAM RDEČE)
PRESEŽEK PRIH. NAD ODHODKI

ANALIZA ODHODKOV
Iz tabele št. 14, ki prikazuje poslovne odhodke v obdobju od 1.1.20201 – 31.12.2021 je razvidno, da
stroški dela zavzemajo največji delež odhodkov.
Celotni odhodki v letu 2021 znašajo 1.123.258,04 €. V primerjavi z letom 2020, ko so znašali 968.287,73
€, so višji za 154.970,31 €.
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Tabela št. 14: Poslovni odhodki

Poslovni odhodki
Material
Storitve
Nabava knjig, DI
Stroški dela
Str.dela-Covid dod.
Stroški dela-RDU
Drugi stroški
Skupaj

2020 Struktura 2020
66.152,72
6,83
64.508,28
6,66
12.405,05
1,28
785.639,66
81,14
25.642,69
2,65
6.037,85
0,62
7.901,48
0,82
968.287,73
100,00

2021 Struktura 2021
96.294,94
8,57
64.491,41
5,74
5.375,76
0,48
834.373,75
74,28
99.729,04
8,88
13.298,54
1,18
9.694,60
0,86
1.123.258,04
100,00

STROŠKI MATERIALA - KONTO 460 - znašajo v letu 2021 96.294,94 €. V primerjavi z letom 2020 so višji
za 30.142,22 €.
Povišanje je opazno na področjih porabe čistil, živil in goriva, ki je nastalo zaradi večjega obratovalnega
obdobja šole in vrtca (epidemija Covid 19) v letu 2021 v primerjavi z letom 2020.
STROŠKI STORITEV – KONTO 461 - znašajo v letu 2020 64.491,41 €. V primerjavi z letom 2020 so nižji
za 16,87 €.
V letu 2021 so se učenci 6. in 7. razreda udeležili šole v naravi. Stroški bivanja so bili v višini 4.150,00 €.
Skupni strošek z vključeni stroški dela in prevozom je bil v višini 5.334,89 € (konto 461403).
Na kontu 461101 vodimo tekoče vzdrževanje opreme. Strošek je velik, vendar zaradi nujno potrebnih
del, ki jih izvajajo podjetja na podlagi zakonskih predpisov in imajo nadzor nad novimi napravami, in
sicer kurilnimi ter plinskimi napravami (kuhinja, telovadnica).
Na kontu 461105 vodimo odhodke za investicijsko vzdrževanje. Občina nam je na podlagi Pogodb
financirala investicijsko vzdrževanje v skupni višini 10.921,44 €, kar je podrobneje opisano v poglavju
3.5.1 pod točko b – investicijska sredstva Občine Sevnica.
Na kontu 461301 vodimo odhodke namenjene izobraževanju zaposlenim. V letu 2021 so izobraževalne
ustanove izobraževanja za administrativni, računovodski in strokovni kader, v veliki meri organizirala
na daljavo. Nekaj izobraževanj je bilo organiziranih tudi na kraju ustanove.
Z lastno udeležbo (pokrivanje nastalih stroškov iz vira materialnih dotacij Občine Sevnica) v višini
3.973,58 € smo pokrivali stroške ureditve in posodobitve sanitarij, pokrivali stroške elektro storitev in
izpeljali menjavo radiatorjev.
STROŠKI AMORTIZACIJE – KONTO 462 – amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev je bila obračunana v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabili smo naslednje letne amortizacijske
stopnje:
–
–
–
–
–
–
–
–

zgradbe 3 %;
pohištvo (pisarniško, učilnice) 12 %;
šolska učila in igrala 20 %;
računalniki 50 %, materialne pravice 20 %;
vozila 20 %;
pohištvo za opremljanje gostinske dejavnosti 12 %;
stroji za opr. gost. dejavnosti 12 %;
oprema za PTT promet 10 %.
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Metoda amortiziranja, ki jo šola uporablja, je enakomerno (linearno) časovno amortiziranje z uporabo
veljavnih amortizacijskih stopenj za vsa opredmetena OS in neopredmetena dolgoročna sredstva,
razen zemljišč. Obračunana amortizacija se izkazuje pri določenih uporabnikih na ustreznih kontih
podskupine 462, in sicer:
- na kontu 462000 amortizacija opredmetenih in neopredmetenih sredstev v upravljanju;
- na kontu 462100 amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, nabavljenih iz donacij;
- na kontu 462400 nabava drobni inventar;
- na kontu 462401 nabava knjig;
- na kontu 462402 nabava za učbeniški sklad;
- na kontu 462403 nabava knjig za vrtec;
- na kontu 462404 nabava neknjižno gradivo šola;
- na kontu 462405 nabava knjig učiteljska knjižnica;
- na kontu 462406 nabava neknjižno gradivo vrtec.
Predmet obračunavanja amortizacije so vsa sredstva, ki še niso v celoti amortizirana in še imajo sedanjo
vrednost. Osnova, od katere se obračunava amortizacija, je nabavna vrednost OS. Po pravilniku o
računovodstvu amortizacijo obračunavamo posamično. Knjižimo jo kot povečanje popravka vrednosti
osnovnih sredstev.
Obračunana amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju za leto 2021 znaša 101.055,04 €. Za stroške
obračunane amortizacije smo bremenili ustanovitelja, oziroma knjižili v breme sredstev, prejetih v
upravljanje, ker za pokrivanje amortizacije ne prejmemo nobenih sredstev. Amortizacija osnovnih
sredstev, ki smo jih nabavili iz donacij pa znaša 1.855,67 €. To pa smo knjižili v breme donatorskih
sredstev.
V letu 2021 znaša nabava drobnega inventarja v višini 5.375,76 evra. Nabava drobnega inventarja je
podrobno prikazana v poglavju 3.3.1 v tabeli št. 4. V istem poglavju je opisana tudi nabava knjig za
šolsko in učiteljsko knjižnico.

STROŠKI DELA – KONTO 464 - v letu 2021 znašajo 947.401,33 € in so višji v primerjavi z letom 2020 za
130.081,13 €. Povišanje samih bruto bruto plač je iz naslova dodatkov covid 39. člen in 125. člen, saj je
le teh bilo izplačanih v višini 99.729,04 €.
Povišanje je nastalo tudi zaradi izplačila celoletne delovne uspešnosti v bruto bruto višini 13.298,54 €.
Stroški plač zaposlenim pa so višji v primerjavi s preteklim letom, tudi zaradi napredovanj v višje plačne
razrede strokovnih delavcev svetovalcev (učiteljev in diplomiranih vzgojiteljic v septembru 2020).
Posledično so se zaradi tega povišali tudi prispevki na plače.
V primerjavi z letom 2020 je bilo višje tudi izplačilo stroškov prevoza na delo zaposlenim, saj je v veliki
meri izobraževanje v letu 2021 potekalo v šoli, v letu 2020 je bilo več pouka na daljavo. V letu 2021
smo zaposlili delavko iz oddaljenega kraja, kar sorazmerno dvigne stroške prevoza na delo in iz dela.
V okrožnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, št. 6030-6/2021/1 z dne 19. 5. 2021, je
zapisano zakonsko določilo, da je delodajalec skladno s 131. členom ZDR-1 dolžan delavcu, ki ima
pravico do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače, ki je za leto 2021 znašala
1.024,24 €. Znesek regresa je neobdavčen, saj 13. odstavek 44. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2)
določa, da se regres do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, ne všteva v davčno
osnovo.
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V nadaljevanju okrožnica navaja, da so pogajanja med vladnimi pogajalci in reprezentativnimi sindikati
javnega sektorja v zaključni fazi in, da se predvideva, da bo regres za letni dopust znašal 1.050,00 €. To
predvidevanje se je tudi udejanjilo in tako je bil regres zaposlenim izplačan v omenjeni višini pri plači
za mesec maj, 4. 6. 2021.
Strošek izplačanega regresa za letni dopust pa je višji v primerjavi z letom 2020 zaradi zaposlitev
dodatnega potrebnega kadra (svetovalno delo, razredni pouk, izplačilo regresa delavki, ki je na
porodniškem dopustu in delavki, ki jo nadomešča). Pri izplačilu regresa za letni dopust velja tudi
pravilo, da delavcu, ki je zaposlen samo pri enem delodajalcu, ne glede na delež zaposlitve pripada
celoten regres. Pri tem seveda upoštevamo čas pričetka oziroma zaključitve zaposlitve.
V letu 2021 sta se upokojili dve delavki, ki smo jima izplačali odpravnino v skupni višini 14.598,35 €
bruto bruto. Prav tako smo izplačali eno jubilejno nagrado, in sicer za 20 let v znesku 519,76 €.
Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti
Razmejitev prihodkov smo opravili na naslednji način:
Prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost so:
- prihodki od vplačil zaposlenih za prehrano.
Prihodki, ki se nanašajo na javno službo so:
- prihodki iz državnega proračuna za izvajanje dejavnosti,
- prihodki iz občinskih proračunov za izvajanje dejavnosti,
- vplačila staršev za malice, kosila in razne druge dejavnosti otrok,
- prihodki od uporabe prostorov – telovadnica,
- donacije podjetij in fizičnih oseb,
- ostali prihodki, ki se nanašajo na izvajanje javne službe.
Prihodki se lahko ločijo po dejanskih plačilih in se tudi med letom vodijo na ločenih kontih. Za delitev
odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti pa uporabljamo naslednja sodila:
Vsi stroški, ki se nanašajo na izvajanje javne službe, se tudi knjižijo kot stroški javne službe.
Stroški, ki se nanašajo na izvajanje tržne dejavnosti, se knjižijo:
- vsi neposredni stroški se sprotno knjižijo kot strošek tržne dejavnosti – plače zaposlenih;
- vsi ostali (posredni) stroški se knjižijo v deležu prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih,
ki se izračuna na podlagi podatkov zaključnega računa preteklega leta. Izračunani % se
uporablja za knjiženje stroškov, ki nam jih po Pogodbi o sofinanciranju dejavnosti pokriva
Občina Sevnica. To so vsi stalni materialni stroški in vsi ostali materialni stroški.

3.6 Poslovni izid po poslovnih prihodkih in poslovnih odhodkih
V letu 2021 smo imeli 1.129.302,59 € poslovnih prihodkov in 1.123.258,04 € poslovnih odhodkov.
Razlika med prihodki in odhodki v letu 2021 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad
odhodki v višini 6.044,55 € iz naslova tržne dejavnosti.
Zmanjšan presežek za davek od dohodka pravnih oseb, v višini 32,26 €, v višini 6.012,29 €, smo v bilanci
stanja knjižili na konto 985900 – nerazporejeni presežek prihodkov in ga bomo v letu 2022 porabili v
soglasju s Svetom zavoda OŠ Milana Majcna Šentjanž in Občino Sevnica.
Povprečno število zaposlenih v letu 2021 na podlagi delovnih ur: 33; število mesecev poslovanja: 12.
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3.7 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka
Določeni uporabniki podatke o prihodkih in odhodkih ter prejemkih in izdatkih izkazujemo v skladu s
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava na kontih razredov 4 in 7. Na podlagi teh evidenc sestavimo računovodske izkaze oziroma
poročila v skladu s prej omenjenim pravilnikom. Prihodki in odhodki se prepoznavajo po načelu
denarnega toka, kadar je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma
odhodkov nastal in je prišlo do prejema ali izplačila denarja. Knjiženje po načelu denarnega toka se
imenuje evidenčno izkazovanje odhodkov (konti skupin 40, 41 in 42) in prihodkov (konti skupin 71, 72,
73 in 74). Zato podatki o izkazanih prihodkih in odhodkih niso primerljivi s podatki, izkazanimi na kontih
skupin 46 in 76.

3.8 Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Prihodki po načelu denarnega toka znašajo 1.218.941,06 €, odhodki pa 1.221.178,30 €, razlika je
2.237,24 € in sicer presežek odhodkov nad prihodki.
Negativno poslovanje po denarnem toku ne predstavlja likvidnostnih težav.
Za plače izplačane v mesecu novembru in plače izplačane v mesecu decembru, ki se pokrivajo s strani
Občine Sevnica na podlagi naših izdanih zahtevkov (tudi za nekatere materialne stroške), smo prejeli
sredstva 3. 1. 2022 oziroma 31. 1. 2022. Ne glede na dogodek nakazila še nikoli v preteklosti nismo
imeli likvidnostih težav. Presečni datum 31. 12. 2021 je samo merilo, čez dva dni je poslovanje že
pozitivno.
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Priloga: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
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3.9 Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2021
Svet zavoda je ob sprejetju zaključnega računa za leto 2020 sprejel in potrdil tudi Finančni načrt za
leto 2021, ki je pripravljen na podlagi naslednjih izhodišč:
-

Sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o financiranju dejavnosti,
Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Občine Sevnica,
izredno natančnih izračunavanj predvidenih poslovnih dogodkov na osnovi realizacije
preteklega leta in
upoštevaje vse nove spremembe na področju plač

Sledi obrazložitev po posamičnih področjih načrtovanja vzporedno z realizacijo v letu 2021.

3.9.1 Prihodki iz sredstev javnih financ
Prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS
Na postavki prihodkov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS vidimo odstopanje od
načrtovanja za leto 2021, indeks je 110,04. Obrazložitve so sledeče:
Realiziran priliv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS na postavki bruto bruto plač je manjši
v višini 9.247 € od planiranega. Indeks je 98,30.
Realiziran priliv sredstev za regresirano prehrano zaposlenih je višji od planiranih v višini 1.736 €. Indeks
je 112,60, medtem, ko je realiziran priliv za prevoz na delo in iz dela nižji od planiranega v višini 2.593
€. Indeks je 81,70.
Kljub izredno natančnemu ocenjevanju in izračunavanju kakšen naj bi bil strošek bruto bruto plač in
ostalih stroškov dela, vseeno lahko pride do odstopanj, ki jih pojasnjujemo še v nadaljevanju.
V tekočem letu je bilo kar nekaj bolniških odsotnosti, ki so bile refundirane s strani ZZZS. V letu 2021
smo imeli tudi dve upokojitvi. Pri planiranju stroškov dela za leto 2021 smo izhajali iz obstoječih
zaposlitev. Ko sta nastopili dve novi (zamenjujoči) zaposlitvi, sta bili novi delavki uvrščeni v začetni
plačilni razred.
Na postavki prejeta sredstva Covid 39. člen je bil realiziran priliv veliko višji kot smo načrtovali.
Predvidevali smo, da bo epidemija trajala samo do marca 2021, vendar je bila podaljšana vse do sredine
junija 2021 (sredstva smo prejeli s strani Občine Sevnica, vendar jih skladno z navodili vodimo pod
Prihodki MIZŠ).
Prihodki s strani Občine Sevnica
Ob načrtovanju s strani Občine Sevnica opazimo, da ni bilo večjih odstopanj v primerjavi s planom. Na
postavki Občina Sevnica za vrtec in dodatno strokovno pomoč v vrtcu je realizacija v višini 2.551 € višja
od planirane. Indeks je 98,20.
Odmik od načrtovanih sredstev je pri varstvu vozačev, ker se je pouk v določenem časovnem obdobju
izvajal na daljavo.
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Tudi realizirana prejeta sredstva za investicije v višini 75.883 € so višja od načrtovanih, ker so med
letom nastali nepredvideni dogodki, ki jih nismo načrtovali in so opisani v poglavju 3.5.1 pod
investicijska sredstva Občina Sevnica.

3.9.2 Drugi prihodki za izvajanje javne službe
Občina Sevnica je financirala izpad plačila staršev za vrtec po 94. členu ZIUZEOP (sredstva smo prejeli
s strani Občine Sevnica, vendar jih skladno z navodili vodimo pod drugimi prihodki). Realizirana so višja
sredstva od načrtovanih v višini 10.328,00 €, saj nismo predvidevali kaj se bo dejansko v letu 2021
dogajalo. Opazimo pa manjšo realizacijo plačila staršev za vrtec od načrtovanih v višini 6.209,00 €, kar
bi lahko pojasnili s pokrivanjem po 94. členu ZIUZEOP.
Tudi sicer zaznamo manjšo realizacijo plačila staršev od načrtovanih v višini 7.519,00 €, kar povezujemo
z odsotnostjo otrok v letu 2021 zaradi epidemije, zaradi večjega obolevanja otrok sploh v jesenskem in
zimskem času leta 2021 ter posledično ne udeleževanja pri raznih dodatnih dejavnostih.
Na postavki prihodkov za odškodnine pa vodimo sredstva, ki smo jih prejeli 13. 1. 2021 za popravilo
strehe na šolski telovadnici. Poslovni dogodek je nastal v letu 2020.
Na postavki prihodki iz tržne dejavnosti vodimo sredstva prejeta iz naslova koriščenja šolskih malic in
kosil zaposlenih. Načrtovanje prihodkov na tej postavki je manjše v višini 922,00 €. Tudi to odstopanje
lahko pojasnjujemo z nepredvideno odsotnostjo zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti in izvajanja
izobraževanja na daljavo v določenem obdobju.

3.9.3 Skupni odhodki
Na postavki odhodkov vidimo odstopanje od načrtovanja za leto 2021, indeks je 107,92.
Na postavki stroškov dela in dodatkov smo planirali vse odhodke v višini 627.963 €, realizacija pa je bila
manjša od načrtovane v višini 4.016 €.
Na postavki za izplačilo dodatkov po 39. členu Covid 19, pa vidimo veliko odstopanje od načrtovanja,
kar pa opisujemo že na prihodkovni strani te obrazložitve, in sicer v višini 74.850 €. Naj omenimo, da
smo vsa izplačana sredstva na podlagi podanih zahtevkov Občini Sevnica, prejeli.
Posledično z izplačili po 39. členu so višji tudi načrtovani prispevki delodajalca za socialno varnost.
Ostale stroške dela smo planirali z manjšimi odstopanji glede na nastalo realizacijo v letu 2021. Vsa
sredstva za stroške dela prejmemo, saj kot je pojasnjeno v Finančnem načrtu, nam Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport RS, sredstva redno mesečno nakazuje na podlagi sprotnega vnašanja v
portal KPIS (za bruto plače in prispevke, interesne dejavnosti, dodatna strokovna pomoč, nacionalno
preverjanje znanja, nadomeščanja, prevoz, prehrano, kad, regres za letni dopust), ki hkrati ustrezno
zmanjša bruto plače in prispevke za vnesene refundirane oziroma ne refundirane bolniške odsotnosti.
Na podlagi predhodno sprejete cene za vrtec in plana, ki ga pripravimo v decembru tekočega leta, nam
Občina prav tako zagotovi vsa sredstva. Podlaga za njena nakazila so, kot je omenjeno na prihodkovni
strani poglavja 3.5.1 pod točko b, izdani mesečni zahtevki Občini Sevnica.
Na postavki izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe smo planirali 163.985 €, zgodilo pa
sej 4.596 manj odhodkov. Znotraj postavk vidimo višje planiranje na postavki energije, komunalnih
storitev, telefona, interneta, poštnih storitev in potrošnega materiala za potrebe šole, v višini 3.661 €.
Hkrati pa so na tekočem vzdrževanju nastali višji stroški od načrtovanih v višini 5.937 €, kar pa
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podrobneje pojasnjujemo tudi v poglavju 3.5.2 poslovni odhodki pod kontom 461101 in 461105
investicijsko vzdrževanje.
Na postavki tržne dejavnosti je poraba manjša kot smo načrtovali, kar pripisujemo skrbnemu
gospodarjenju šole.

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

PLAN
2021

REALIZACIJA
LETO 2021

INDEKS

(1)

(2)

(3=2/1*100)

PRIHODKI

401

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)

1.131.531

1.218.941

107,72

402

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)

1.120.025

1.208.357

107,89

403

A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407)
PRIHODKI 404 - MIZŠ
PRIHODKI 407 - OBČINSKI PRORAČUN
a. Prejeta sredstva bruto bruto plače
a. Prejeta sredstva invalidi
a. Prejeta sredstva prehrana zaposleni
a. Prejeta sredstva prevoz zaposleni
a. Prejeta sredstva kad premije
a. Prejeta sredstva regres zaposleni
a. Prejeta sredstva materialni stroški
a. Prejeta sredstva ministrstva ostalo
a. Prejeta sredstva regresirana prehrana otrok
a. Prejeta sredstva šola v naravi
a. Prejeta sredstva za vrtec
a. Prejeta sredstva odpravnine in jubilejne nagrade
a. Prejeta sredstva RDU bruto bruto 1-12 / 2021 - vsi zaposleni
a. Prejeta s.(prip.,dez.sr.,prehr.) COVID 19:70.čl. ZIUOOPE,
101.čl.ZZUOOP
a. Prejeta s. COVID 19:71.čl. ZIUOOPE, 11.točka 39.čl.KPSJ in 125.čl.
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna - za SIO, Project react
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Ministrstvo za kmetijstvo

1.019.108
736.729
282.379
557.761
5.926
13.755
14.152
8.934
22.315
17.957
3.214
25.067
8.857
10.289
10.691

1.098.378
810.704
287.674
548.514
6.295
15.491
11.559
8.384
22.720
18.316
3.477
21.238
709
11.617
9.804
10.188

107,78
110,04
101,88
98,3
106,2
112,6
81,7
93,8
101,8
102,0
108,2
84,7
131,2
95,3
-

2.021

8.275

409,5

26.107
8.437
1.246

112.786
1.331

432,0
106,8

145.581

143.030

98,2

del 7400 404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404

del 7401 407

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - Občina Sevnica za vrtec+dsp

407

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - Občina Šentrupert
b. Prejeta sredstva Občina Sevnica- Pogodba 1. pod 3.1.***

407

b. Prejeta sredstva Občina Sevnica- Pogodba 1. pod 1.1. stalni MS

407

b. Prejeta sredstva Občina Sevnica - Pogodba 1. pod 1.2. drugi MS

407

b. Prejeta sredstva Občina Sevnica - Pogodba 2. pod 2.1. vozači

407

b. Prejeta sredstva Občina Sevnica - Pogodba 2. pod 2.2. kuharica

407

b. Prejeta sredstva Občina Sevnica - Pogodba 3. pod 3.1 za švn

407

b. Prejeta sredsttva iz obč.proračuna-izven pogodbe o sofinanciranju **

407

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

420

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
Prihodki od oddajanja prostorov v uporabo
Financiranje izpada staršev vrtcem 94. člen ZIUZEOP
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe - starši doplačila
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov (botrstva,za šol.sklad)
Prihodki staršev za vrtec
Prihodki za odškodnine

407

**(hišnik 34 %,podj.krožek,kvote1/2 str.vzdrž.avta,gor.kombi.,za veseli dec.,…)***tekm.,st.zem.

del 7141
del 7141
del 7141
72
730
731
714199

422
423
424
425
426
427
428
431

del 7130 432

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

73

3.456
13.583
23.500
2.405
12.383
2.070
12.119
67.282
100.917
540
6.967
35.548
200
9.206
48.456
Plan 2021
11.506
11.506

3.366
97,4
1.325
13.075
96,3
23.500
100,0
1.183
49,2
11.194
90,4
1.980
95,7
13.138
108,4
75.883
112,8
109.979
108,98
374
69,26
17.295
248,24
28.029
78,85
200
100,00
9.766
106,08
42.247
12.068
0
Realizacija 2021 INDEKS
10.584
91,99
10.584
91,99
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A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

PLAN
2021

REALIZACIJA
LETO 2021

INDEKS

(1)

(2)

(3=2/1*100)

ODHODKI

437

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)

1.131.532

1.221.178

107,92

438

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

1.120.026

1.216.333

108,60

742.343
627.963

828.350
623.947

111,59
99,36

22.486

97.336

432,87

30.522
19.163
14.492
12.070
15.647
118.768
58.633
46.973
398
663
12.101
163.985
87.935
5.000
21.000
10.200
1.950
16.400
9.500
12.000
94.930

33.251
22.304
17.638
54
11.349
22.471
130.031
63.829
52.631
745
731
12.095
159.029
85.106
5.362
17.339
6.536
883
22.337
8.847
12.619
98.923

108,94
116,39
121,71
94,03
143,61
109,48
108,86
112,05
187,19
110,26
99,95
96,98
96,78
107,24
82,57
64,08
45,28
136,20
93,13
105,16
104,21

11.506

4.845

42,11

2.768

3.296

119,08

438

504

115,07

8.300

1.045

12,59

2.237

-

del 4000 440

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki

del 4000 440

Izplačilo nadomestil COVID 19:71.čl. ZIUOOPE, 11.točka 39.čl.KPSJ bruto

del 4001 441
del 4002 442
del 4002

451

Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila - prehrana, prevoz, ter.dod.
Povračila in nadomestila - prevoz
Povračila in nadomestila - terenski dodatki
Sredstva za delovno uspešnost bruto
Drugi izdatki zaposlenim - odpravnine in jubilejne
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdr. zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo

452

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

453

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve,telefon,internet, pošta
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
J. Investicijski odhodki

439

del 4003 443
del 4009 446
447

del 4010
del 4011
del 4012
del 4013
del 4015
del 4020
del 4021
del 4022
del 4023
del 4024
del 4025
del 4026
del 4029
del 420

448
449
450

454
455
456
457
458
459
460
463
470

481

del 400

482

del 401

483

del 402

484

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

485-486 III.

PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)

-

-

3.10 Izračun presežka po fiskalnem pravilu
Določeni uporabniki presežek po fiskalnem pravilu izračunavamo tako, da izračunamo presežek po
načelu denarnega toka in ga zmanjšamo za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva,
ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in se knjižijo na kontih časovnih
razmejitev, in za neporabljena sredstva za investicije. Ko od presežka prihodkov po denarnem toku
odštejemo obveznosti in namenska sredstva na kontih časovnih razmejitev, je izračun negativen, to je
presežek odhodkov nad prihodki.
Naša šola pa je poslovala s presežkom odhodkov nad prihodki, zato presežka po fiskalnem pravilu za
leto 2021 ne ugotavljamo.
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3.11 Stanje denarnih sredstev na računu na dan 31. 12. 2021
31.12.2021
Konto
Naziv konta
1
2
110100 1.jan.21
Prihodki za izvajanje javne službe
74
Prihodki za izvajanje javne službe
71
Nedavčni prihodki
72
Kapitalski prihodki
73
Prejete donacije iz domačih virov
799 SKUPAJ vsi prilivi
ODHODKI za izvajanje javne
službe
40
Tekoči odhodki
42
Investicijski odhodki
499 SKUPAJ vsi odlivi
KONČNO STANJE DENARNIH
SREDSTEV (1+2-3)
Končno st.den..sr.-podatki v
110100
poslovnih knjigah

v EUR s centi
31.12.2021
4
23.079
1.098.378
110.597
200
9.766
1.218.941
1.122.255
98.923
1.221.178

20.841
20.841
-

Skupaj na dan 31.12.2021
Razlika (4-5)
4

20.842

ZAKLJUČEK

Skozi celo poslovno leto 2021 smo s finančnimi sredstvi ravnali po računovodskih načelih poštenosti,
natančnosti, resničnosti in skrbno premislili vse nakupe. Strokovni delavci in drugi zaposleni na šoli se
trudimo gledati in razmišljati pozitivno, zato nas bodo tudi v bodoče pri delu vodili rezultati in uspehi
naših učencev.
Letno poročilo Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž za leto 2021 bo Svet šole na seji obravnaval dne
24. 2. 2022.
Šentjanž, 21. 2. 2022
Poslovno poročilo je pripravila ravnateljica: Nataša Kreže, prof.
Računovodsko poročilo je pripravila računovodkinja: Darja Pačnik, ekon.
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Letno poročilo pripravil: Aleš Tuhtar
Računovodsko poročilo pripravila: Martina Špan
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1

UVOD

Poslovno poročilo ima zakonsko podlago v 99. členu Zakona o javnih financah (uradni list RS, št. 11/11
uradno prečiščeno besedilo, (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12) in 21. členu Zakona o računovodstvu in
se ga pripravi v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 62. člena Zakona o javnih financah.
Zakonska podlaga za sestavljanje letnega poročila zavoda je:
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava,
• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
ter drugi podzakonski predpisi in interni akti zavoda.

2

POSLOVNO POROČILO
2.1

SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

2.1.1 Poročilo ravnatelja
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je javni vzgojno-izobraževalni zavod in je bil ustanovljen ter deluje na
osnovi Odloka o ustanovitvi, sprejetega na seji Sveta Občine Sevnica, dne 26. 3. 1997 (objavljen v Uradnem
listu 18. 4. 1997, uradno prečiščeno besedilo v UL RS št. 46, 26. 6. 2015).
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je bil ustanovljen za izvajanje javno
veljavnega izobraževalnega programa, ki je bil sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izvajanju osnovnošolske vzgoje v šolskem okolišu Občine
Sevnica.
V poslovnem letu 2021 smo izvajali:
• devetletno dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa,
• pripravo šolske prehrane za učence in zaposlene,
• organizacijo tekmovanj, kulturnih, športnih in drugih prireditev, v skladu z epidemiološko
situacijo,
• pouk na daljavo.
Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojnoizobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Šola ima tudi podružnični šoli in sicer:
• POŠ Loka pri Zidanem Mostu, ki jo vodi vodja podružnice Martina Trbovc, dipl. vzg.
• POŠ Studenec, ki jo vodi vodja podružnice Andreja Janc, prof.
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Ustanoviteljica Občina Sevnica:
• skrbi za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov in zunanjih površin,
• financira zaposlitev kadra v kuhinji za pripravo toplih malic in kosil na centralni šoli in obeh
podružnicah,
• financira varstvo vozačev na centralni šoli in obeh podružnicah,
• financira stroške prevoza in prijavnin učencev na področnih in državnih tekmovanjih v znanju in
športu,
• sofinancira izvedbo letne šole v naravi,
• prispeva sredstva za novoletno obdaritev učencev.

2.1.1.1

ORGANIZACIJSKI DEL in POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA

Ustanoviteljica Občina Sevnica je zagotavljala sredstva skladno s Pogodbo o sofinanciranje dejavnosti v
letu 2021 št. 600-0018/2020:
• plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške (132.729,00 €),
• sredstva za dodatne dejavnosti šole - sofinanciranje delavk v kuhinji za pripravo tople malice in
kosil za učence (42.352,71 €),
• sredstva za dodatne dejavnosti šole - varstvo vozačev (7.190,00 €),
• sredstva za dodatne dejavnosti šole - sofinanciranje šole v naravi (90 € na učenca 5. razreda),
• financiranje udeležbe otrok na športnih tekmovanjih in tekmovanjih v znanju na področnih
tekmovanjih in tekmovanjih na ravni države (prevoz in prijavnine-po zahtevkih).
V šolskem letu 2020/2021 smo imeli 33 oddelkov, v 2021/22 pa imamo 34 oddelkov. Od tega sta na
podružnicah po dva oddelka kombinirana, po dva pa samostojna.
V šolskem letu 2021/2022 smo na matični šoli v prvi razred sprejeli 76 prvošolcev, na POŠ Studenec 8 in
na POŠ Loka pri Zidanem Mostu 9.
Sledimo ciljem, zapisanim v Letnem delovnem načrtu šole.
Realizacija pouka pri vseh predmetih je nad 95 %. Realizirane so vse dejavnosti. Realizacija ur pouka
dosega predpisano normo, izvedeni so bili vsi dnevi dejavnosti, vendar vsebinsko in organizacijsko
prilagojeni takratni epidemiološki situaciji. Izvedla se je letna šola v naravi v, 6. razredu.
Letni delovni načrt smo v celoti realizirali, kar je zasluga vseh delavcev šole, zunanjih sodelavcev, članov
Sveta šole in Sveta staršev, Občine Sevnica ter vseh ostalih.
Skozi vse šolsko leto smo si skupaj z ustanoviteljico Občino Sevnica, prevozniki, starši, policisti in z
Zdravstvenim domom Sevnica prizadevali za organizacijo programa zdravstvene vzgoje, varnih prevozov
in splošne varnosti naših učencev.
Prihodkov na Šolskem skladu Sevnica je bilo v 2021: 5.677,90€ (stanje je 11.452,86 €).
Šolski sklad Studenec: prihodki 136,00 € (stanje je 759,92 €).
Šolski sklad Loka: prihodki 25,27 € (stanje 1.393,35 €).
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Obvezni in razširjeni program se je izvajal vse do 16. oktobra 2020 v šoli. Šola je na podlagi odloka vlade
zaradi COVIDA-19 zaprla svoja vrata 19. oktobra 2020, ko smo začeli s poukom na daljavo, ki smo ga izvajali
do 21. 2. 2021. Po tem datumu so se učenci vrnili v šolske prostore in nadaljevali pouk po modelu B.
Soočanje s stiskami učencev, družin je bilo veliko, tehnične ovire so ustavljale pouk na daljavo. Iz šole smo
izposodili vso razpoložljivo opremo učiteljem in učencem. Po končanem pouku na daljavo so učitelji in
starši podali evalvacijo pouka na daljavo preko ankete. Pridobljene povratne informacije se uporabljajo za
načrtovanje dela v prihodnje.
Zaradi COVID-19 se nekaj načrtovanih dogodkov ni izvedlo. Dejavnosti v šolskem letu 2021/22 smo do
konca decembra izvajali po zastavljenem načrtu.
Na šoli se izvaja veliko število obveznih izbirnih predmetov za učence od 7. do 9. razreda in neobveznih
izbirnih predmetov, za učence 1., 4., 5. in 6. razreda. Prav tako so bile učencem ponujene različne
interesne dejavnosti, katerih izvajanje pa smo morali sproti prilagajati epidemiološki situaciji.
Na malico se je prijavilo 735 učencev. Na kosila je bilo prijavljenih skupno 540 učencev, povprečno dnevno
do 400 kosil. Za 35 učencev smo kuhali različno dietno malico oz. kosilo (skupaj s POŠ Loka in POŠ
Studenec, za posamezne učence samo občasno).
Prvi avtobusi/ kombiji so odpeljali po 5. oz. 6. šolski uri, drugi avtobusi/kombiji so odpeljali po 7. oz. 8.
šolski uri.
Vozačev je bilo 386.
Šola je izvajala tudi dodaten program:
•

Zaradi kadrovske podhranjenosti in vzdrževanje mehurčkov smo izvajali jutranje varstvo samo za
učence 1. razreda in izjemoma za učence 2. in 3. razreda ob upoštevanju vseh veljavnih ukrepov,

•

izvajanje varstva v 3. triletju kot pomoč pri domačih nalogah vsak dan 6. in 7. šolsko uro (letno 70
ur) vse do priporočenih ukrepov NIJZ,

•

šolo v naravi,

•

varstvo vozačev – skupno in ločeno po skupinah po vrnitvi v šolo,

•

ekskurzije, v kolikor se je oddelek odločil za to obliko.

Te dejavnosti financirajo: MIZŠ, ustanoviteljica in starši.

Delovali smo skladno z vizijo, poslanstvom in razvojnim načrtom šole s prednostnimi nalogami.
Poleg skrbi za kakovostno učenje in poučevanje smo razširili dejavnost na vzgojnem področju, predvsem
za zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja delovanja šole v smislu preprečevanja vseh oblik nasilja
in drugih negativnih pojavov med učenci.
Postavljene so VARNE TOČKE in ob zaznanem medvrstniškem nasilju delujemo po sprejetem PROTOKOLU.
Prizadevali smo si doseči odzivnost in sodelovanje tistih staršev, katerih otroci imajo težave s
sprejemanjem avtoritete in druga vedenjska odstopanja v smislu podpore staršem in vključevanju v
preventivne dejavnosti (Sočutno starševstvo – Zavod Zaupanje). Ugotavljamo, da je sodelovanje staršev v
veliki večini s šolo dobro.
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Uvajali smo spremembe, ki izhajajo iz učnih načrtov - uvajanje sodobnih učnih metod in oblik ter novih
pristopov formativnega spremljanja.
Izvedli smo številne aktivnosti za spodbujanje domovinske vzgoje – s proslavami in prireditvami smo
obeležili državne praznike in spominske dneve.
Spodbujali smo dobrodelnost in prostovoljstvo z organizacijo različnih dobrodelnih in humanitarnih akcij
(zbiralna akcija starega papirja, zbiranje hrane za zavržene živali, Karitas-Podari zvezek in sofinanciranje
nakupa delovnih zvezkov za nekatere učence). Zaradi omejitev v povezavi z epidemiološko situacijo nam
ni uspelo izvesti pozdrava pomladi in novoletne tržnice, je pa šolski sklad izdelal šolske koledarje, s
katerimi so pridobivali sredstva, prejetih pa je bilo nekaj donacij podjetij in posameznikov.
Ves čas smo skrbeli za profesionalno in osebno rast zaposlenih z različnimi izobraževanji, Osem krogov
odličnosti je povezalo kolektiv in razredne skupnosti.
Pri delu so nas vodile naslednje prednostne naloge:
•
•

RAZVIJATI BRALNO PISMENOST IN
VZGOJA ZA VREDNOTE PO MODELU OSMIH KROGOV ODLIČNOSTI IN PROJEKTA VSUO.

Rezultati so predstavljeni v Samoevalvacijskem poročilu.
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2.1.1.2

VIDNEJŠI DOSEŽKI UČENCEV IN MENTORJEV

Tekmovanje
MATEMČEK

LOGIČNA POŠAST

LOGIKA
MATEMATIKA - VEGOVO
BIOLOGIJA
VESELA ŠOLA

FIZIKA
SLADKORNA BOLEZEN
ANGLEŠČINA
SLOVENŠČINA
ZGODOVINA

EKOKVIZ

ZPMS – MLADI
RAZISKOVALCI
ZGODOVINE

Ime in priimek
• VILI ŽNIDARŠIČ
• MATEVŽ ZEMLJAK
• EVA MIHURKO
• GAŠPER ŽVEGLIČ
• JON TUHTAR
• KLARA GOLE
• LUKA RADIŠEK
• TJAŠA JESIH
• FILIP ŠTROVS
• MANCA KOSEM
• KLARA GOLE
• MIA GOLOB
• ŽAK CESAR
• JAKOB HOMŠAK
• JURIJ PEC
• MIA WEBER
• VILI ŽNIDARŠIČ
• KAJA VILČNIK
• SOFIJA MOTORE
• BOR LADIKA
• PIA NAJA KUKEC
• ALJAŽ KOVAČ
• AŽBE LEKŠE
• NIKA SENIČAR
• SERGEJ KELENC
• BOR LADIKA
• JAKA KOLMAN
• PIA NAJA KUKEC
• JANA JENE
• PIA NAJA KUKEC
• JAKA KOLMAN
• PIA NAJA KUKEC
• NEŽA MOČNIK
• JANA JENE
• NIKOLA GRUBEŠIĆ
• KATARINA RAU
• KLARA POŽUN
• KAJA VILČNIK
• ZALA PLAZAR
• IVANA SEŠLAR

Dosežek
ZLATO PRIZNANJE

Mentor
BARBARA VIDIC

SREBRNO PRIZNANJE

ERIKA I. ANZELC
ERNESTINA KRAJNC
PETRA JESIH
METKA PINOZA
MILAN MITROVIĆ

ZLATO PRIZNANJE

PETRA JESIH
MARJETA ČESNIK
ERNESTINA KRAJNC
PETRA JESIH
MARTINA TRBOVC
KARMEN BOŽIČ
BARBARA VIDIC

SREBRNO PRIZNANJE

SREBRNO PRIZNANJE
SREBRNO PRIZNANJE
SREBRNO PRIZNANJE
ZLATO PRIZNANJE
SREBRNO PRIZNANJE

METKA PINOZA
PETRA JESIH
MILAN MITROVIĆ
ALENKA POVŠIČ
DARINKA JERAJ

SREBRNO PRIZNANJE

VALENTINA MLAKAR

SREBRNO PRIZNANJE

METKA SREBOTNIK

ZLATO PRIZNANJE
SREBRNO PRIZNANJE
SREBRNO PRIZNANJE
ZLATO PRIZNANJE
SREBRNO PRIZNANJE

BLAŽKA Z. KALEM

BRONASTO PRIZNANJE

ALENKA POVŠIČ

ZLATO PRIZNANJE

PATRICIJA REDENŠEK
NATALIJA D.
ZALOKAR

JOŽICA LEVSTIK
MARJETA TERAŽ

Tekmovanja na področju športa se zaradi epidemiološke situacije v šolskem letu 2020/21 niso izvajala. V
šolskem letu 2021/22 se izvajajo v skladu s priporočili stroke.

7

2.1.1.3
Št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V LETU 2021

Vsebinski del

Skupna
Vir sredstev
vrednost
investicij
Priprava projekta za vzpostavitev prezračevalnega sistema na
93.892,72€
Občina
OŠ Sava Kladnika Sevnica – klet, 2. nadstropje
Preplastitev talnih površin na hodnikih starega dela v 1.
20.702,60€
Občina, lastna
nadstropju
Zamenjava računalniškega strežnika
10.214,51€
Občina
Izvedba meritev električnih inštalacij na vseh treh enotah
2.345,76€
Občina
Izvedba meritev strelovodnih naprav na vseh treh enotah
708,72€
Občina
Zamenjava senzorjev za pisoarje na moških straniščih
3.363,02€
Občina
Ureditev razdelilnih omaric in zamenjava talilnih vložkov z
1.400,47€
Občina
avtomatskimi varovalkami na POŠ Loka pri Zidanem Mostu

8.

Napeljava tople vode po vertikali starega dela šole

41.856,59€

9.

Priprava projekta ureditve športnih površin pri centralni šoli

Komunala
(kompenzacija),
Občina
4.743,33€
Občina

10.

Ureditev nove pisarne za računovodstvo

3.241,85€

Tržna

11.

Električni štedilnik s pultom za POŠ Studenec

4.990,88€

Presežek
preteklih let

Podatki o programu React EU (Arnes)
Naziv operacije: React-EU – IKT za VIZ
Upravičenec: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana
Obdobje izvajanja operacije: 2021, 2022
Cilji programa: Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na
daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno
izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.
Iz naslova projekta je šola prejela naslednjo opremo:
PRENOSNI RAČUNALNIK
PROJEKTOR
MONITOR
SKUPAJ VREDNOST:

24
6
2
23.224,04 €

Učenci in zaposleni imamo dobre pogoje za delo, v vsaki učilnici je projektor, računalnik z vzpostavljeno
povezavo na tiskanje v zbornici, vsi učenci in učitelji imajo možnost dela preko interaktivnih tabel/
projektorjev, kar prispeva k nazornejšemu in metodično-didaktično posodobljenemu pouku.
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2.1.1.4

VPLIV PRISTOJNIH INSTITUCIJ

Zunanji nadzor inšpekcijskih služb
Vrsta in način pregleda
Redni inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za infrastrukturo na POŠ Loka
pri Zidanem Mostu
Izredni inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za šolstvo in šport
Redni inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnim in
drugimi nesrečami na centralni šoli
Izredni in redni inšpekcijski nadzor Zdravstvenega inšpektorata RS na
centralni šoli
Redni inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnim in
drugimi nesrečami na POŠ Loka pri Zidanem Mostu

Datum
1. 4. 2021
18. 8. 2021
14. 10. 2021
2. 12. 2021
13. 12. 2021

Neskladnosti niso bile ugotovljene ali pa so bile odpravljene v zakonitem roku.
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2.1.2 Poročilo dela Sveta zavoda
Svet zavoda se je v obdobju od januarja do decembra 2021 sestajal na rednih sejah in odločal preko
korespondenčnih sej. Imeli smo šest rednih sej, konstitutivno sejo in eno korespondenčno sejo zaradi
razpisa volitev v Svet šole.
Sodelovanje s Svetom zavoda je bilo dobro, konstruktivno, v dobro šole ter širše okolice, v kateri živijo
učenci in starši naše šole. Vsi sklepi so bili realizirani, kar je razvidno iz zapisnikov Sveta šole za leto
2020/2021 in 2021/2022. Zapisniki se vodijo v skladu s Pravilnikom o vodenju dokumentacije.

Pregled sej in sklepov:
8. redna seja Sveta šole (25. 2. 2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obravnava in sprejetje Letnega poročila in zaključnega računa za leto 2020 v predloženi obliki
sklep o porabi presežka iz leta 2020
sprejem sklepa o sodilu za ločeno računovodsko spremljanje tržne dejavnosti
ugotovitve Centralne popisne komisije za popis sredstev za leto 2020
ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice Mirjane Jelančič za leto 2020
sklep o pričetku razpisnega postopka za prosto delovno mesto ravnatelja/ice
sklep o vsebini razpisa za delovno mesto ravnatelja/ice
sklep o objavi razpisa v Uradnem listu RS
sklep o imenovanju 3-članske komisije za izvedbo postopka razpisa ravnatelja/ice
predlog predstavnikov za članstvo v Upravnem odboru Šolskega sklada

9. redna seja Sveta šole (31. 3. 2021)
•
•
•
•

sklep o sprejetem Letnem programu dela za leto 2021 s kadrovskim in finančnim načrtom ter
predlogom investicij
razpisni postopek za imenovanje ravnatelja
sklep o prejemu ene vloge na razpisano delovno mesto ravnatelja
sklep da prijavljeni kandidati izpolnjuje pogoje za imenovanje ravnatelja

10. redna seja Sveta šole (11. 5. 2021)
•
•

•

sklep o javnem glasovanju glede izbire ravnatelja
sklep:
- da je na javnem glasovanju o kandidatu za ravnatelja zavoda od 11 članov sveta zavoda
bilo prisotnih 9 članov oz. je glasovalo 9 članov
- o številu prejetih glasov kandidatov po glasovanju
- da je na prosto delovno mesto ravnatelja zavoda Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica bil
izbran Aleš Tuhtar, stanujoč Orehovo 89, 8290 Sevnica, ki izpolnjuje vse pogoje razpisa
- da se k izbiri kandidata po tem sklepu pridobi mnenje pristojnega ministra za šolstvo
sklep o sestavi pritožbene komisije v novem mandatu

11. redna seja Sveta šole (3. 6. 2021)
•
•

sklep o odločitvi Sveta zavoda, da bo glasovanje o izbiri kandidata za ravnatelja zavoda potekalo
javno/tajno
sklep, da je izbran kandidat za ravnatelja Aleš Tuhtar dobil od devetih (9) prisotnih članov devet
(9) glasov, kar je potrebna večina
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•

sklep, da je na delovno mesto ravnatelja zavoda imenovan kandidat Aleš Tuhtar, rojen 24. 7. 1978,
stanujoč Orehovo 89, Sevnica, (zaposlen na delovnem mestu pomočnika ravnateljice v zavodu),
po poklicu profesor športne vzgoje z nastopom dela 28. 8. 2021.

3. korespondenčna seja Sveta šole (19. 9. 2021)
•
•
•
•
•
•
•

sklep o razpisu volitev petih predstavnikov delavcev v Svet šole
sklep o imenovanju 3-članske volilne komisije
sklep o imenovanju 3-članske komisije za pripravo volilnega imenika
sklep o objavi volitev dne 23.9.2021 na oglasni deski šole
sklep o obvestilu ustanoviteljici Občini Sevnica in predsedniku Sveta staršev o razpisu volitev
sklep o kandidatu, ki nadomesti člana Sveta zavoda, ki mu je prenehalo članstvo v Svetu zavoda
sklep o vrstnem redu kandidatov za člane Sveta zavoda, če imata kandidata enako število glasov

12. redna seja Sveta šole (30. 9. 2021)
•
•
•

seznanitev s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021
seznanitev s Samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2020/2021
seznanitev s predlogom Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022

13. redna seja Sveta šole (3. 12. 2021)
•

sklep o soglasju k porabi presežka iz preteklih let za odobrene namene

1. konstitucijska seja Sveta šole (3. 12. 2021)
•
•
•
•
•
•

sklep o imenovanju mandatno-verifikacijske komisije
sklep o potrditvi sklepov mandatno-verifikacijske komisije
sklep o soglasju s poročilom o delu Sveta šole v mandatnem obdobju 2017 – 2021.
sklep, da bodo volitve za predsednika Sveta šole javne
sklep o izboru predsednika in podpredsednika Sveta šole
sklep o pregledu Poslovnika o delu šole

Janko Sotošek, prof.
predsednik Sveta zavoda
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2.1.3 Poročilo o delu Sveta staršev
Svet staršev se je v koledarskem letu 2021 sestal na dveh rednih sejah. Obravnaval je naslednje vsebine:
2. seja Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 (3. 5. 2021)
• Izvolitev predsednika in namestnika predsednika za mandatno dobo dveh let,
• podano pisno soglasje k skupni nabavni ceni učnega gradiva za posamezen razred v šolskem
letu 2021/2022,
• imenovanje predstavnikov staršev v Upravni odbor Šolskega sklada in končna potrditev in
imenovanje vseh članov za mandatno dobo dveh let,
• imenovanje dveh predstavnikov staršev v Pritožbeno komisijo za mandatno dobo štirih let,
• podano mnenje o kandidatu za ravnatelja.
1. seja Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 (28. 9. 2021)
• Predstavitev novih članov Sveta staršev,
• izvolitev dveh predstavnikov staršev v Svet šole za 4-letni mandat,
• seznanitev s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021,
• seznanitev s Samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2020/2021,
• seznanitev s predlogom Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022.

2.1.4 Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
NAZIV:
SEDEŽ:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
TELEFON:
TELEFAKS:
E-POŠTA:
INTERNETNI NASLOV:

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
Trg svobode 42, 8290 Sevnica
5087490000
01100-6008331838
07 81 63 510
07 81 63 521
ossevnica@ossevnica.si
www.ossevnica.si

PODRUŽNICA LOKA:

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, podružnica Loka
pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 72,
1434 Loka pri Zidanem Mostu
070 512 278

PODRUŽNICA STUDENEC:

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, podružnica Studenec
Studenec 38 a, 8293 Studenec
070 658 328
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2.1.5 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Predsednica Sveta šole je od 4. 12. 2021 Gordana Kenda Kozinc (predstavnica zaposlenih).
Člani Sveta zavoda od 4. 12. 2021 so:
-

Predstavniki ustanoviteljice: Irena Klenovšek, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc
Predstavniki Sveta staršev: Rok Vovk, Tina Šegš, Barbara Janc Marc
Predstavniki zaposlenih: Gordana Kenda Kozinc (predsednica), Alenka Bogovič Peklar
(podpredsednica), Darinka Jeraj, Martina Trbovc (predstavnica zaposlenih s podružnic), Tomaž
Hriberšek

Predsednik Sveta staršev je Rok Vovk.
Ravnatelj je Aleš Tuhtar.
Pomočnika ravnatelja sta Damjana Zupančič Lisec in Slovenko Podržaj.
Računovodja je Martina Špan.
Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka, na podružničnih šolah pa predstavnik
kombiniranega oddelka. Volitve v svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku oz. ko
poteče mandat predstavnikom.
Pedagoški vodja in poslovodni organ osnovne šole je ravnatelj Aleš Tuhtar, pomočnika Damjana Zupančič
Lisec in Slovenko Podržaj.
Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki, strokovni in razredni aktivi,
strokovne skupine za dodatno strokovno pomoč. Na šoli imamo svetovalno službo in knjižnico.
Upravno administrativne službe, ki delujejo na šoli so: tajništvo, blagajna in računovodstvo.

13

ORGANIGRAM
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2.1.6 Glavni podatki o poslovanju
Pogoje za delo zavoda zagotavljata Republika Slovenija in Občina Sevnica. Osnovna šola pridobiva sredstva
za delo:
• iz javnih sredstev
• sredstev ustanovitelja
• prispevkov staršev učencev
• sredstev od prodaje storitev in izdelkov
• donacij, prispevkov in sponzorjev ter
• drugih virov
2020
2021
Prihodki 3.480.790,46 € 3.947.229,47 €
Odhodki 3.477.083,78 € 3.912.683,55 €
Razlika
3.706,68 €
34.545,92 €
Preglednica 1: Pregled poslovanja za leto 2021 in primerjava z letom 2020.

Skupni presežek je: 34.545,92 €.
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med prihodki in
odhodki.

2.1.7 Vizija
Strpno in dosledno gradimo spoštljive odnose med vsemi in za vse. Tako razvijamo temeljne vrednote ter
kakovostno znanje kot popotnico za življenje.

2.1.8 Poslanstvo
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je šola, kjer je v središču njenega delovanja učenec s svojimi
sposobnostmi in interesi. Da bi dosegel kakovostno znanje in razvil svoje sposobnosti v čim večji meri,
uporabljamo aktivne metode učenja in poučevanja, prilagojene posamezniku. Z izbranim načinom
komuniciranja razvijamo spoštovanje, strpnost, odgovornost in zaupanje med vsemi udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa. Spodbujamo zdrav način življenja ter trajnostni razvoj, ki pomembno vplivata na
naše skupno dobro počutje.
Sistemizacijo delovnih mest v osnovni šoli določa Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole.

Število učencev od 2010 do 2021
800
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2.2

POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

2.2.1 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov
V skladu z LDN za šolsko leto 2020/2021 so bile realizirane vse dejavnosti. Realizacija ur pouka dosega
predpisano normo, izvedeni so bili vsi dnevi dejavnosti. Izvedena je bila letna šola v naravi v 6. razredu.

2.2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Struktura učencev je od učiteljev narekovala prilagojeno delovno dinamiko, diferenciacijo in
individualizacijo ter upoštevanje prilagoditev, določenih z odločbami.
Učni uspeh celotne šole v šolskem letu 2020/2021 je 99,86 odstoten.

Učni
uspeh
Učenci, ki
ponavljajo
Popravni
izpiti

2.2.2.1
PREDMET
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2021
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Nacionalno preverjanje znanja - dosežki
POVPREČJE OŠ SEVNICA

POVPREČJE SLOVENIJA

SLO 9. r.

47,35

49,08

MAT 9. r.

42,20

48,16

BIO 9.r.

47,63

52,68

SLO 6. r.

52,21

54,81

MAT 6. r.

43,64

50,98

TJA 6. r.

57,85

66,84

2.2.2.2

Tekmovanja v znanju – dosežki

Tekmovanja v znanju in njihovo izvedbo urejajo pravilniki, sprejeti na državni ravni.
Šolsko leto 2020/2021
ŠOLSKO

BRONASTO
PRIZNANJE
188

SREBRNO
PRIZNANJE
/

ZLATO
PRIZNANJE
/

PODROČNO

/

/

/

DRŽAVNO

/

30

9
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2.2.2.3

Tekmovanja v športu – dosežki

Športna tekmovanja v šolskem letu 2020/21, zaradi epidemiološke situacije, niso bila izvedena.

2.2.2.4

Športno vzgojni karton

Meritve za športno vzgojni karton (SLOfit) se letos zaradi epidemije niso izvajale v predvidenem obdobju
meseca aprila, ampak v drugi polovici maja. Meritve so potekale v okviru pouka.
Nad slovenskim povprečjem smo pri telesni višini in teži, v dotikanju plošče z roko, poligonu nazaj,
predklonu in pri vseh meritvah skupaj (XT).
V samem povprečju smo pri SDM in 600m, malenkost pod povprečjem pa smo v kožni gubi, dvigu trupa,
vesi v zgibi in teku na 60m.
Rezultati vseh učenk in učencev na šoli presegajo republiško povprečje s 50,9%, kar je v letošnjem
nenavadnem letu kar zadovoljiv dosežek.
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2.2.2.5

Sodelovanje na natečajih, z ostalimi društvi, zavodi in institucijami

Šola je sodelovala na številnih natečajih, najodmevnejši dosežki pa so naslednji:
NATEČAJ
Evropa v šoli - likovni natečaj
Evropa v šoli - likovni natečaj
Evropa v šoli - literarni natečaj

VRSTA NAGRADE
uvrstitev na državno raven
priznanje
uvrstitev na državno raven

IME IN PRIIMEK
Ana Dirnbek
Lejla Jazbec
Tim Seljak
Žan Seničar
Paleta brez meja
priznanje
Tia Cesar
Amila Majanović
Sanja Popovska
ZPMS - Mladi raziskovalci zlato priznanje in knjižna Zala Plazar, Ivana
zgodovine – Osamosvajanje nagrada
Sešlar
Slovenije in dogajanje v mojem
kraju
Paleta brez meja 2021
Priznanje
Blaž Lipec
Nena Tasić
Jurij Pec
Mia Golob
Julija Frece
vsi učenci OPB
Ana Lina Krajnc
Iza Ulamec
Ana Zorec
Evropa v šoli

Uhu kreativni natečaj
Natečaj Igraj se z mano
Evropa v šoli - likovni natečaj

priznanje za likovno delo

Lučka Radovič
Vanja Kolman
Nik Lakić
Gaja Geršak
praktična nagrada (7. mesto vsi učenci 4. L
na državnem natečaju)
razreda
priznanje
Nuša Kovač
Priznanje na regijski ravni
Nuša Kovač

Paleta brez meja 2021

Priznanje

Paleta brez meja 2021

Priznanja

Julija Androjna
Zala Bizjak
Nina Jesih
Anna S. Amigoni
Miha Cesar

Seznam vseh natečajev, kjer so sodelovali naši učenci:
•
•
•
•
•

EKO NATEČAJ
EVROPA V ŠOLI
MEDNARODNI NATEČAJ BODI UMETNIK - IGRAJ SE Z MANO
PALETA BREZ MEJA
CICI VESELA ŠOLA
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MENTOR
Rebeka Dolinšek
Darinka Jeraj

Rebeka Dolinšek

Patricija Redenšek
Natalija Divjak
Zalokar
Tanja Žnidaršič
Darinka Jeraj
Karmen Božič
Marjeta Česnik
Barbara Vidic
Milena Zemljak
Polonca Gačnik
Alenka B. Peklar
Vanja P. Ferenčak
Veronika P. Zgonc
Tadeja Rupar
Katja Lackovič

Barbara Vidic
Petra Jesih
Petra Jesih
Petra Jesih
Mateja Prah
Andreja Janc
Erika Anzelc Intihar

•
•
•
•
•
•
•

ŠOLSKA VRTILNICA (POŠ Studenec)
ZPMS - Mladi raziskovalci zgodovine
UHU KREATIVNI NATEČAJ
SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO
DAN ZA SPREMEMBE- ZMANJŠANJE NEENAKOSTI (Zavod Sopotnik)
POŠTA SLOVENIJE-MEDGENERACIJSKI PROJEKT
HUMANITARNA AKCIJA – Nekomu polepšati in olajšati življenje

2.2.3 Delo svetovalne službe
2.2.3.1

Delo z nadarjenimi učenci

Ob zaključku šolskega leta 2020/21 je bilo na centralni šoli prepoznanih 74 nadarjenih učencev, na
podružničnih šolah Loka in Studenec ni bilo prepoznanih učencev.
Odstotki nadarjenih učencev izmed vseh učencev v posameznih oddelkih se gibljejo med 15 % in 40 %.

Spodnja slika prikazuje odstotek nadarjenih učencev po posameznih področjih. Vsak učenec je kot
nadarjen lahko voden na več različnih področjih.

V šolskem letu 2020/21 je bilo v postopek odkrivanja nadarjenosti vključenih 19 učencev (17 učencev
5.razreda, 2 učenca predmetne stopnje). Postopek identifikacije pa zaradi šolanja na daljavo ter ukrepov
povezanih s pandemijo v letošnjem letu še ni bil zaključen.
V mesecu juniju 2021 so učitelji podali pisne predloge učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Skupno je bilo
evidentiranih 15 učencev, od tega 13 učencev 4. in 5. razreda ter 2 učenca 8.razreda.
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Učenci, vodeni kot nadarjeni, so imeli v šolskem letu 2020/21 oblikovan svoj individualiziran program z
izjemo 8 učencev, ki na lastno željo in ob soglasju staršev niso imeli oblikovanega programa.
Individualiziran program so pripravili razredniki ob sodelovanju koordinatorke za delo z nadarjenimi
učenci in posameznimi učitelji oziroma mentorji dejavnosti.
Poleg prilagoditev in dejavnosti, zapisanih v individualiziranem programu in predvidenih za vsakega
nadarjenega učenca posebej, so bile na šoli organizirane še dodatne dejavnosti za nadarjene učence.
V šolskem letu 2020/21 so bile za nadarjene učence izvedene sledeče dejavnosti:
Mentor

Dejavnosti

Razred

Marjeta Teraž

Priprava na tekmovanje na temo Od železne
dobe do prihoda Rimljanov na slovenska tla
Razvijanje veščin logičnega mišljenja preko
razvedrilnih nalog in problemov, s poudarkom
na matematični logiki. Razvijanje prostorske
predstavljivosti. Priprava na tekmovanja iz
logike in matematike.
Priprava na tekmovanje v astronomiji.
Poglabljanje znanja pri fiziki in priprava na
tekmovanje v znanju fizike. Organizirano
opazovanje neba in uporabo zvezdne karte.
Priprava učencev na tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni in Vesele šole.
V okviru EKO ŠOLE so učenci sodelovali v
dejavnosti MLADI V SVETU ENERGIJE. Zasnovali
in izdelovali so maketo nizkoogljične naprave
oz. samoskrbno gredo z avtomatskim
zalivanjem z energijo sonca.
Razvijanje osnovnih strategij reševanja logičnih
nalog in pridobivanje poguma za pristop k
reševanju raznolikih nalog. Pripravljanje in
sodelovanje na matematičnih tekmovanjih:
Logika, Matemček, Bober, Logična pošast
Priprava učencev na tekmovanje iz slovenščine
za Cankarjevo priznanje zahteva kritično branje
in tvorjenje razlagalnega spisa. Mladi bralci naj
bi poskušali preseči izražanje subjektivnih vtisov
o prebranem, doživljanje naj bi primerno
opisovali, ga utemeljevali in primerjali z
avtorjevim pogledom na književnost (Mate
Dolenc: Kako dolg je čas).
Priprava raziskovalne naloge pod okriljem
ZPMS ali ZOTKS-Mladi raziskovalci
Ogled Ljubljane (Prirodoslovni muzej, Soba
pobega)

8. in 9. razred

Milan Mitrović

Valentina Mlakar

Metka Srebotnik
Janez Virtič

Ernestina Krajnc

Jožica Levstik

Patricija Redenšek
Andreja Janc
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Število
vključenih
učencev
21

8. in 9. razred

9

7. do 9. razred

11

8. in 9. razred

23

8. in 9. razred

3

3. razred

11

8. in 9. razred

19

8. razred

2

5. r.

11

Analiza oddanih evalvacij je pokazala, da so programi večinoma ocenjeni kot uspešni, učenci so zadovoljni
z dosežki. Nekateri učenci so podali predloge dejavnosti, v katere bi se želeli vključiti ali pa navedli, da se
nameravajo bolj intenzivno vključevati v dodatni pouk in interesne dejavnosti, se udeležiti večjega števila
tekmovanj ali pa se bolj posvečati treningom in izboljšati svoje rezultate.

Učenci so večinoma zadovoljni s svojimi dosežki. V mnogih primerih so navedli, da bi bili lahko še bolj
dejavni in vlagali v aktivnosti več truda, se prijavili na več tekmovanj.
Zaradi pandemije veliko dejavnosti, ki bi jih nadarjeni učenci želeli, ni bilo mogoče izvesti oz. niso bile
izvedene v celoti. Najbolj so pogrešali šport (rokomet, tenis, nogomet, odbojka, košarka, med dvema
ognjema) in športna tekmovanja, želeli bi več dodatnega pouka angleščine, logike, poskuse v kemiji,
likovne dejavnosti, matematične delavnice, robotiko, programiranje, fotografske natečaje, tekmovanja na
tehničnem področju ter več kulturnega udejstvovanja.

2.2.3.2

Delo z učenci s posebnimi potrebami

Delo z učenci s posebnimi potrebami poteka po 5-stopenjskem modelu pomoči.
Prva stopnja pomoči poteka tako, da šola prilagodi metode in oblike dela, ter učence vključi v dopolnilni
pouk. Učitelji so znotraj zakonsko predpisane individualizacije in diferenciacije pri pouku prilagajali oblike
in metode dela (npr. dodatna pojasnila, diferencirani učni listi, snovno in količinsko prilagojene domače
naloge, uporaba ponazoril…). Na razredni stopnji so bili učenci poleg pomoči pri rednem pouku deležni
pomoči pri dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja. Na predmetni stopnji je pomoč potekala
v okviru skupnega in pouka v manjših učnih skupinah. Za učence z izrazitejšimi težavami so poleg
dopolnilnega pouka organizirali ure svetovanja učencem, po potrebi tudi staršem.
Če učenec ne napreduje, se na učiteljevo pobudo ali pobudo staršev na 2. stopnji vključi še svetovalni
delavec. Ta svetuje učencu, nudi individualno in skupinsko učno pomoč, svetuje učitelju (glede
prilagoditev učencu) in staršem (glede pomoči učencu doma, usmerjanje v institucije, kjer lahko poiščejo
pomoč…). Prav tako prevzame vlogo koordinatorja za vse morebitne naslednje stopnje pomoči. V timu so
sodelovali psiholog, pedagog, socialni pedagog ter specialni in rehabilitacijski pedagog.
V okviru 3. stopnje pomoči - individualna in skupinska pomoč smo imeli za učence z učnimi težavami
namenjenih 6 ur tedensko (vključno s podružnicama). Organizirali smo jo za učence, ki so potrebovali več
specifičnega treninga in več učiteljeve pozornosti. Nekateri učenci so bili vključeni vse šolsko leto, drugi
občasno.
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4. stopnja pomoči vključuje sodelovanje z zunanjimi institucijami. Šola je pri delu z učenci s posebnimi
potrebami in njihovimi starši sodelovala zlasti z naslednjimi zunanjimi institucijami:
•
•
•

ZD Sevnica (psiholog, logoped, pediater),
CSD Sevnica,
Razvojna ambulanta Krško idr.

5. stopnja pomoči je izvajanje dodatne strokovne pomoči v skladu z odločbami ZRSŠ. V šolskem letu
2020/21 je imelo DSP ob koncu šol. leta 62 učencev. Največ učencev je bilo v kategoriji »primanjkljaji na
posameznih področjih učenja«.
1.
Primanjkljaji na posameznih področjih
učenja
avtistična motnja
dolgotrajno bolan otrok
gluhi in naglušni
govorno-jezikovna motnja
gibalno oviran
čustvene motnje
Skupaj

2.

2

3.
1

1

4.
2

2

5.
9

2

6.
6

7.
2

8.
10

2

1
1

1

1
13

5

1

9.
4

1
2
1
1
4

2

2

1

4

4

1
6

2
13

7

1
6

Skupaj
34
3
10
1
7
1
6
62

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

2.2.3.3

Delo z učenci priseljenci

V šolskem letu 2020/21 so bili v šolo vključeni 4 učenci priseljenci, ki se prvo leto šolajo v Sloveniji ter 7
učencev, ki se 2. leto šolajo v Sloveniji. Ministrstvo zagotavlja plačilo ur dodatne strokovne pomoči za
učence tujce prvi dve leti šolanja v Sloveniji. Za vse učence smo pripravili individualizirane programe v
katerih smo na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni
šoli določili tudi prilagoditve na področju preverjanja in ocenjevanja.

2.2.3.4

Karierna orientacija

je potekala po programu dela z učenci, učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi sodelavci, delno
prilagojenem načinu izvedbe dela na daljavo. Naš namen je bil pomagati učencem pri izbiri in
uresničevanju izobraževalne in poklicne poti. Delno se je karierna orientacija izvajala v okviru pouka, tudi
z medpredmetnim povezovanjem in v skladu s cilji, ki so opredeljeni v učnih načrtih, delno preko aktivnosti
v oddelčnih skupnostih ... Spoznavanje poklicev smo skušali umestiti tudi v dneve dejavnosti. Predvsem
pa se je področju karierne orientacije posvetila šolska svetovalna delavka.
Za učence 9. razreda je bil v oktobru izveden dan dejavnosti, v okviru katerega so učenci razmišljali o
dejavnikih, ki pogojujejo odločitev o nadaljnji izobraževalni poti in o sebi. Hkrati so pridobili osnovne
informacije o poteku dela na področju karierne orientacije v tekočem šolskem letu, o vrstah izobraževalnih
programov, štipendijah, postopku vpisa …
V mesecu februarju je psihologinja na roditeljskem sestanku staršem učencev 9. razreda predstavila
shemo izobraževalnega sistema v Sloveniji, vrste srednješolskih programov, razpis za vpis za šolsko leto
2021/22, kriterije za vpis v posamezne programe, tabelo za izračun točk in podala informacije glede
22

štipendij. Pred roditeljskim sestankom je bila v vsakem razredu izvedena tudi razredna ura na temo
karierne orientacije.
Na razrednih urah v mesecu marcu je psihologinja učence vodila pri izpolnjevanju prijavnic za vpis v
srednje šole, ki jih je nato posredovala na srednje šole. Po vpisu na srednje šole je psihologinja učence in
starše seznanila s številom prostih mest na posameznih šolah in trenutnim številom prijav ter svetovala
učencem, ki so razmišljali o morebitnem prenosu prijave.
Psihologinja je bila učencem 9. razreda in njihovim staršem skozi celotno šolsko leto na voljo za informacije
o šolskih programih, rokih za preizkuse nadarjenosti, številu prostih mest na posameznih šolskih
programih, o dijaških domovih, informativnih dneh, vpisu v minulih šolskih letih, izračunu točk glede na
ocene itd. V času pouka na daljavo je bila za vsak oddelek ustvarjena MS Teams skupina, v kateri je
psihologinja objavljala informacije, vezane na predstavitve srednjih šol, informativne dni itd. Z učenci so
bili tekom pouka na daljavo izvedeni tudi individualni razgovori.
V šolskem letu 2020/21 je oddalo svojo prijavo za vpis na srednjo šolo 70 devetošolcev. Po začetni oddaji

prijavnic, je po objavi številčnega stanja prispelih prijavnic na posameznih šolah, 20 učencev
(29%) preneslo svojo prijavo na drugo šolo. Nekoliko več kot polovica učencev je oddalo svojo
prijavo za vpis na eno od srednjih strokovnih in tehniških šol. Dokaj nizek je odstotek učencev, ki
so svojo prijavo oddali v program srednjega poklicnega izobraževanja.
V zadnjih devetih šolskih letih je vpis naših učencev v različne vrste srednješolskih programov sledeč:
2020/2021
Gimnazija

Srednje strokovno izobr.

Srednje poklicno izobr.

Nižje poklicno izobr.

36 %

56 %

9%

0%

2019/ 2020
Gimnazija

Srednje strokovno izobr.

Srednje poklicno izobr.

Nižje poklicno izobr.

23 %

57 %

18 %

2%

2018/2019
Gimnazija

Srednje strokovno izobr.

Srednje poklicno izobr.

Nižje poklicno izobr.

31 %

46 %

21 %

3%

2017/2018
Gimnazija

Srednje strokovno izobr.

Srednje poklicno izobr.

Nižje poklicno izobr.

21 %

56 %

21 %

3%

2016/2017
Gimnazija

Srednje strokovno izobr.

Srednje poklicno izobr.

Nižje poklicno izobr.

23 %

59 %

18 %

0%
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2.2.4 Delo knjižnice
V UČBENIŠKEM SKLADU si je izposodilo komplete 741 učencev.
V knjižnici je bilo na novo vpisanih 285 knjižnih enot, od tega 23 strokovnih za učitelje ter 7 strokovnih za
učence in 255 leposlovnih del, namenjenih učencem. Število izposojenih enot se je dnevno gibalo okrog
30, vrnjenih prav toliko, vsak oddelek je bil deležen dveh ali več ur KIZ.
Bralna pismenost je eno od prednostnih področij šolske knjižnice. Na razvoj bralne pismenosti vplivajo
tudi izobrazbena struktura staršev in socialno-ekonomski status staršev, svoj delež pa lahko v določeni
meri s primerno spodbudo prispevamo tudi učitelji in knjižničarki. Naš cilj je navdušeno prebiranje knjig
in s tem posledično bogatenje besednega zaklada in razumevanje prebranega.
V šolskem letu 2020/21 smo izvedli vrsto bibliopedagoških ur.
Na začetku šolskega leta smo naše prvošolce povabili v šolsko knjižnico na pravljično uro, kjer so ob
poslušanju zgodbice Nekoč je bila ... doživeto spremljali vsebino zgodbice. Z učenci smo se pogovarjali o
pomenu branja, posvetili pa smo se tudi pravilom izposoje in obnašanju v knjižnici. Učenci so zgodbico
poustvarili z risanjem najljubšega dogodka, na panoju pred knjižnico pa smo naredili razstavo njihovih
ilustracij.
Tudi drugošolci so se radi odzvali povabilu na pravljično uro Tiho, tukaj beremo!. Tudi pri njih smo naredili
razstavo ilustracij na prebrano zgodbico. Prav tako smo pri urah knjižničnoinformacijskih znanj ponovili
pravila izposoje knjig.
V 3. razredu so poslušali zgodbico Lev v knjižnici. Spoznavali so pomen branja in tako širili interes za branje.
V 7. razredu so učenci v okviru medpredmetnega povezovanja knjižnične dejavnosti s predmetom DKE
spoznavali, kaj je ustava, kaj pomeni pravna in socialna država. Učenci so v okviru vseslovenskega projekta
Rastem s knjigo obiskali splošno Knjižnico Sevnica, kjer so v dar prejeli knjigo Mateta Dolenca Kako dolg
je čas, ki so jo pridno prebirali za domače branje. V knjižnici so spoznali postavitev knjižničnega gradiva v
prostem pristopu in se seznanili z osnovami iskanja po Cobissu.
V 8. in 9. razredu smo se ob knjigah za domače branje (J. Green: Krive so zvezde, J. Vidmar: Debeluška, J.
Vidmar: Princeska z napako, N. Kodrič: Solze so za luzerje) dotikali aktualnih in velikokrat tabuiziranih tem
(nasilje, varna hiša, revščina, nestrpnost, begunstvo, najstniška ljubezen, neozdravljiva bolezen, najstniška
nosečnost, droga, problemi prehranjevanja ...), ob katerih so učenci skozi pogovor izrazili svoja
razmišljanja.
Knjižnično-informacijska znanja smo izvajali tudi s podružničnima šolama. Tekom šolskega leta smo
učencem podaljšanega bivanja brali pravljice.
Zaradi posebne narave dela (COBISS, epidemija, pouk na daljavo) ni bilo mogoče izvesti vseh načrtovanih
ur knjižnično-informacijskih znanj (KIZ), zato bomo za razrede, ki teh ur niso bili deležni, izvajanje KIZ-a
načrtovali že na začetku novega šolskega leta.
V šolski knjižnici smo pripravili razstavo ob dnevu zlate knjige.
V letu 2021 je bila v šolski knjižnici opravljena tudi inventura.
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1. razred
2. razred
3. razred
Skupaj
4. razred
5. razred
6. razred
Skupaj
7. razred
8. razred
9. razred
Skupaj
Strokovni
delavci

Šolsko leto 2018/19
Število
Število
obiskovalcev
izposojenih
enot
1440
1121
928
748
1140
997
3508
2866
769
588
684
486
405
273
1858
1347
328
282
301
209
292
117
921
668
619
1034

Šolsko leto 2019/20
Število
Število
obiskovalcev
izposojenih enot
1000
1017
625
2642
999
662
414
2075
214
241
174
629
466

785
776
501
2062
840
497
291
1628
137
157
112
400
843

Šolsko leto 2020/21
Število
Število
obiskovalcev
izposojenih
enot
654
537
680
520
768
651
2102
1708
543
400
650
469
109
72
1302
941
86
59
57
37
84
46
227
142
446
796

Tabela kaže, da je število izposojenih del v vseh treh triadah v šolskem letu 2020/21 močno upadlo.
Velik del upada bralne kulture gre pripisati pandemiji COVID-a-19, saj je šolanje otrok potekalo skoraj celo
šolsko leto na daljavo. Šolska knjižnica je v času šolanja otrok od doma izposojala knjige po predhodnem
naročilu, vendar je bila izposoja veliko manjša kot sicer. Učencem je bilo v tem času na voljo branje knjig
v elektronski obliki tako za domače branje in bralno značko kot tudi branje strokovnih knjig in knjig za
sprostitev. Tudi letos predvidevamo, da bi bilo v normalnih okoliščinah število in prikaz izposojenih del v
tabeli večje.
Zaradi upadanja bralne kulture se bomo še naprej trudili spodbujati motivacijo za branje in bralno
pismenost v okviru knjižnično informacijskih znanj. Skrbeli bomo za aktualen, pester in zanimiv izbor
knjižnega gradiva, oddelke podaljšanega bivanja bomo razveseljevali s prebiranjem pravljic, knjižničarki in
starejši učenci bomo brali mlajšim učencem.

2.2.5 Delo v razširjenjem programu
Podaljšano bivanje so v šolskem letu 2020/2021 obiskovali, na centralni šoli 303-je učenci od 1. do 5.
razreda. Do zaprtja šol so bili razporejeni v enajst skupin. Na Studencu je bilo 31 učencev, v Loki pa 35
učencev.
Z raznolikimi dejavnostmi smo učence navajali na razumevanje posameznika, upoštevanje drugačnosti,
obvladovanje negativnih čustev, ustrezno reševanje konfliktov, rabo ustreznih vljudnostnih izrazov,
ustrezno naslavljanje, veliko pozornosti smo namenjali razvijanju vrednot: sodelovanje, medsebojna
pomoč, strpnost, spoštovanje/ spoštljivost, odgovornost, uravnoteženost, delovne navade ter
samostojnost. Posebno pozornost smo namenjali privzgajanju zdravih življenjskih navad, predvsem
zdravem, uravnoteženem in kulturnem prehranjevanju, pitju vode, rednem in temeljitem umivanju rok,
vsakodnevnem gibanju na prostem. Učencem je bilo omogočeno gibanje na prostem tudi v manj ugodnih
vremenskih razmerah. Če le-to ni bilo mogoče, je bilo za njihovo gibanje poskrbljeno v telovadnicah ali v
učilnicah. Učitelji smo kot vsako leto opažali velike razlike med učenci pri pisanju domačih nalog. Večina
učencev opravlja naloge samostojno, nekateri pa potrebujejo pri tem veliko motivacije, spodbud, pomoči
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ali stalno učiteljevo prisotnost. Tudi učenci so si medsebojno pomagali. Že od začetka leta je bilo potrebno
prilagajati dejavnosti neusmerjenega časa ukrepom za preprečevanje okužbe s koronavirusom. Učitelji
smo bili pozorni, da so se medsebojno igrali in družili le učenci matične skupine. Skrbeli smo, da so se
športni rekviziti, kocke razkuževali, učenci so si po igranju temeljito umili roke. Predvsem mlajši so
pogrešali igranje na igralih.
Zaradi epidemije smo po podaljšanih jesenskih počitnicah začeli s poukom na daljavo. Učitelji
podaljšanega bivanja smo opravljali tutorstvo za vse učence, ki so jih predlagale razredničarke. Po koncu
šolanja na daljavo se je število učencev v podaljšanem bivanju občutno zmanjšalo. PB na centralni šoli je
obiskovalo 123 učencev od 1. do 3. razreda in 37 učencev 4. in 5. razreda. Potrebna je bila nova
organizacija podaljšanega bivanja, ki je upoštevala zahtevo dela v mehurčkih, tako so bili v skupinah
podaljšanega bivanja zgolj učenci istega matičnega oddelka. Posebej zahtevna je bila organizacija
podaljšanega bivanja od 4. do 5. razreda, saj ni bilo mogoče zagotoviti dovolj kadra, zato so razredničarke
do odhoda zadnjega avtobusa (ob 13.45) izvajale podaljšano bivanje in varstvo vozačev za učence svojega
oddelka. Učiteljice podaljšanega bivanja v 4. in 5. razredu so izvajale delo v vseh treh oddelkih, ki pa so bili
med seboj fizično ločeni - vsak v svoji učilnici, na zunanjih površinah pa se niso smeli družiti. Kljub oteženim
okoliščinam je bilo primerno poskrbljeno za varnost in delo.
Učenci so sodelovali na različnih natečajih. Tako učenci centralne šole kot podružnic so ustvarjali za
natečaj Pošte Slovenije – risanje in pisanje za starostnike DU po Sloveniji, prvošolci so sodelovali v
projektih Trajnostna mobilnost, iEARN. Poskrbeli so tudi za razstavo likovnih izdelkov v otroški čakalnici
ZD Sevnica. Učenci vseh oddelkov so bili deležni raznolikih in zanimivih dejavnosti v Tednu otroka, namen
nekaterih je bil tudi ozaveščanje pomena letošnje teme Odgovor je pogovor. Učenci 4. b in 4.c iz OPB 9 so
pod vodstvom Gizele Škoda ustvarili likovna dela za razstavo v trgovini Spar. Izdelali so tudi eko svečke –
poslikane kamenčke in jih položili ob spomenik Sava Kladnika pred šolo. V spomladanskem času so se
odzvali prošnji zavoda Sopotniki in na nakupovalne vrečke ustvarjali likovne zapise. Njihove dejavnosti so
bile s člankom in fotografijami predstavljene na spletni strani in v lokalnem časopisu.
Letos zaradi epidemije in posledično dolgotrajnejšega šolanja na daljavo nismo mogli realizirali načrtovane
likovne razstave v Občinski knjižnici Sevnica ter projekta spoznavanja poklicev.
Jutranje varstvo je na centralni šoli do začetka šolanja na daljavo obiskovalo 29 učencev, na Studencu 6, v
Loki pa 7 učencev. Učenci so si lahko izbirali dejavnosti, ki jih veselijo in sprostijo. Znajo si sami organizirati
igro, razen tega pa so se samoiniciativno vključevali v različne organizirane dejavnosti. Izvajali smo tudi
različne gibalne dejavnosti, prilagojene prostorskim pogojem.
Po koncu šolanja na daljavo je bila epidemiološkim razmeram prilagojena tudi organizacija dela v
jutranjem varstvu, prav tako se je nekoliko zmanjšalo tudi število učencev, vključenih jih je bilo 24. Učenci
so bili v mehurčkih - svojih matičnih oddelkih in učilnicah. Tri tedne smo jutranje varstvo izvajale tri
učiteljice - vsaka v svoji skupini, kar je terjalo večjo obremenjenost učiteljic, ki smo jutranje varstvo izvajale
že od začetka šolskega leta, pridružiti pa sta se jim morali še dve izvajalki. Kasneje sta za tri skupine skrbeli
dve učiteljici dnevno. Zaradi organizacijskih sprememb je bila potrebna ustrezna prilagoditev dejavnosti.
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2.2.6 Vzgojno delovanje šole
Tudi v tem šolskem letu smo sledili vrednotam in prioritetam naše šole v skladu s Konvencijo o otrokovih
pravicah, vizijo šole ter vzgojnim načrtom. Razredne skupnosti so oblikovale vzgojno vrednoto, ki so jo
tekom šolskega leta preko različnih dejavnosti Osem krogov odličnosti in projekta VSUO želeli čimbolj
usvojiti.
Skupina učiteljev je nadaljevala z vodenjem dejavnosti za vse učence na šoli.
Kolikor so nam razmere dopuščale, smo vsak prvi teden v mesecu preko šolskega radia Slavček pripravili
objavo, v kateri smo spomnili na kroge odličnosti ter vsak mesec poglobljeno predstavili enega izmed njih.
Trudili smo se vzbuditi zanimanje med učenci in pripraviti vsebino, ki jim bo blizu in si jo bodo lahko dobro
zapomnili. Tako smo pri vsakem izmed krogov poskrbeli, da smo v uvodnem nagovoru našli vzporednico s
trenutnim dogajanjem na šoli ali v svetu, nato pa dodali zgodbico, ki je bolj konkretno predstavila pomen
posameznega kroga.
S podobnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih, saj so vpletene tiste vrednote, ki bodo
našim učencem pomagale postati dobri in uspešni mladostniki, odrasli.
V končnih ocenah, ki so jih zapisali razredniki v mesecu juniju, je razvidno, da so večino zastavljenih ciljev
realizirali in je viden napredek ter s tem veliko zadovoljstvo.

2.2.6.1

Pohvale in potrebne izboljšave

Učenci so za svoje delo in dejavnosti v eAsistentu pohvaljeni ali pa učitelj predlaga potrebne izboljšave.
Na grafičnem prikazu je razviden delež pohval in potrebnih izboljšav v letu 2021.
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2.2.6.2

Kladnikove značke

Za uspešno in prizadevno delo so učenci prejemali ustne ali pisne pohvale, nagrade in najuspešnejši
Kladnikove značke. V šolskem letu 2020/2021 smo podelili 2 priznanji za posebne dosežke na področju
športa ter 19 Kladnikovih značk: 6 zlatih, 3 srebrne in 10 bronastih. V deležu to pomeni 30 % generacije
devetošolcev.

DELEŽ KLADNIKOVIH ZNAČK GLEDE NA ŠTEVILO
DEVETOŠOLCEV V ŠOL. LETU 2020/ 21
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POS. DOSE.

Gibanje števila podeljenih Kladnikovih značk glede na število devetošolcev v
obdobju 2010-2021
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2.2.6.3

Domače naloge, odgovornost in delovne navade

Evidentiranje domačih nalog poteka preko e-Asistenta. Pohvaliti moramo odgovornost in doslednost na
razredni stopnji, iz evidence in poročil o pedagoškem delu razrednikov pa je razvidno, da se število
učencev, ki ne opravljajo domače naloge povečuje na predmetni stopnji. Kljub obvestilom staršem se
stanje pri posameznih učencih ni izboljšalo, zato ti učenci s pisnim soglasjem staršev opravljajo domače
naloge v šoli (razrednik ali v učilnici pri dežurnem učitelju). E-Asistent omogoča staršem, da se prijavijo na
njihovo aplikacijo in so lahko tedensko obveščeni o dosežkih, opravljenih domačih nalogah in napredku
svojega otroka.

2.2.7 Skupnost učencev šole, šolski parlament
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v
skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo po dva predstavnika v Skupnost učencev šole.
Delo skupnosti učencev šole je v šolskem letu 2020/2021 potekalo po triadah:
•

mentorica 1. triade: Polona Žnidaršič Kolenc

•

mentorica 2. triade: Damjana Zupančič Lisec

•

mentorica 3. triade: Metka Pinoza

Del srečanj je bil izveden za vse predstavnike oddelčnih skupnosti skupaj, del srečanj pa po posameznih
triadah. Predstavniki oddelčnih skupnosti so izvolili 6 predstavnikov Šolskega parlamenta, vendar je zaradi
epidemije do srečanja na občinski ravni prišlo preko video srečanja. Tema letošnjega otroškega
parlamenta je bila Moja poklicna prihodnost.
Področja dela:
•

Predstavniki skupnosti učencev šole (v nadaljevanju predstavniki SUŠ) so 5. 10. 2020 po šolskem
radiu pripravili proslavo ob dnevu šole, ki je 2. oktobra. Hkrati smo voščili tudi učiteljem, ki imajo
na ta dan svoj praznik – dan učiteljev.

•

Predstavniki SUŠ smo imeli svojo “ekipo” znotraj MS Teamsa, kjer smo si izmenjavali ideje, pobude
in se na ravni šole pripravljali na občinski parlament.

•

V mesecu oktobru smo preko video konference izvedli občinski otroški parlament, na katerem
smo predstavili delo šolske skupnosti v lanskem šolskem letu in tako nadomestili odpadli
parlament ob zaključku lanskega šolskega leta.

•

31. 3. 2021 smo se preko videokonference zbrali predstavniki otroških šolskih parlamentov občin
Sevnice in Radeče, mentorice, ravnateljice in ravnatelji ter oba župana, Srečko Ocvirk in Tomaž
Režun. Naše poglede na temo Moja poklicna prihodnost smo si izmenjevali v medsebojnih
debatah, kjer je vsaka šola zagovarjala mnenje na izžrebano temo. Našo šolo sta suvereno
zastopala Žanin Cesar in Tijan Janežič.

•

Ob zadnjem šolskem dnevu je SUŠ pripravila zaključno prireditev ob dnevu državnosti in koncu
šolskega leta v obliki kratke video predstavitve.

29

2.2.8 Sodelovanje v projektih
Šola je vključena v več državnih, lokalnih in šolskih projektov, ki so razvidni v Letnem delovnem načrtu za
vsako šolsko leto.

2.2.9 Izobraževanja zaposlenih
Izobraževanja so večinoma potekala na daljavo, v obliki webinarjev. Zaposleni so se jih udeleževali glede
na svoje potrebe in interese. Strokovni delavci so se udeležili tudi študijskih skupin na svojih predmetnih
področjih.

2.2.10 Sodelovanje dijakov in študentov
Zap. št.

mentor

dijak, študent

VIZ oz. fakulteta

smer

1.

Katja Lackovič

Tjaša Daničič
Nuša Žveglič

Pedagoška fakulteta
Ljubljana

predšolska vzgoja

2.

Tanja Žnidaršič

Jure Zelič

Pedagoška fakulteta

razredni pouk

3.

Petra Pučko

Gašper Kosem

tehnik računalništva

4.

Alenka Povšič

Klavdija Šušterič

Šolski center KrškoSevnica
Pedagoška fakulteta
Ljubljana

5.

Kristina Prijatelj

Klavdija Šušterič

Pedagoška fakulteta
Ljubljana

Organizacija šolske
prehrane

6.

Metka Srebotnik

Klavdija Šušterič

biologija

7.

Barbara Vidic

Adrijana Kampuš

8.

Janja Kranjc

Ajda Prah

9.

Damjana
Zupančič Lisec

Ana Lapornik
Rešek

10.

Damjana
Zupančič Lisec

Mateja Bračič

11.

Damjana
Zupančič Lisec

Eva Zaman

12.

Nuša Gradišnik

Urša Prah

Pedagoška fakulteta
Ljubljana
Pedagoška fakulteta
Ljubljana
Filozofska fakulteta
Univerze v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Univerze v Mariboru
Filozofska fakulteta
Univerze v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Univerze na Primorskem
Pedagoška fakulteta
Ljubljana

13.

Veronika Pečnik
Zgonc

Natalija Zalokar

Pedagoška fakulteta
Maribor
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gospodinjstvo

razredni pouk
psihologija
Inkluzija v vzgoji in
izobraževanju
Sociologija, pedagogika
Pedagogika

Socialna pedagogika
Razredni pouk

2.2.11 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica, so:
•

Predpisi, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov:

-

Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o računovodstvu
Zakon o javnih financah
Zakon o osnovni šoli
Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava
Zakon o amortizaciji osnovnih sredstev
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna

-

•

Ostali predpisi za področje VIZ.

2.2.12 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika
Dolgoročni cilji zajemajo vzgojno-izobraževalni proces; vseživljenjsko učenje, vzgajanje in izobraževanje za
trajnostni razvoj, zavest o državni pripadnosti in spoštovanje do evropske civilizacije, učenčeva pozitivna
samopodoba, dobri odnosi med učenci, pozitivni odnosi med učenci in delavci šole, čim višji uspehi na
tekmovanjih in natečajih, zdrava šola, trajnostni razvoj, razvijanje inovativnosti in podjetnosti, razvijanje
sposobnosti sporazumevanja v več jezikih, doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja,
uspešno sodelovanje s starši, ustanoviteljem in okoljem, pozitivni odnosi med zaposlenimi in učenci in njihov
strokovni razvoj, ugotavljanje kakovosti in vzpostavitev sistema merjenja kakovosti ter vzdrževanje in
opremljanje šolske stavbe.

2.2.13 Letni cilji posrednega uporabnika
Letni cilji so v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o organizaciji in financiranju opredeljeni v
Letnem delovnem načrtu 2020/2021 in 2021/2022. Letni delovni načrt so sooblikovali učenci, starši,
ustanovitelj ter drugi zainteresirani državljani. V navedenih dokumentih so določeni vsebina, obseg in
razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom,
razporeditev interesnih dejavnosti, delo šolske svetovalne službe, knjižnice, dejavnosti za zdrav razvoj
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življenja, oblike sodelovanja s starši, z okoljem in ustanoviteljem. LDN za obe šolski leti ima kot prednostno
področja delovanja ločena na izobraževalno in vzgojno dejavnost.

2.2.14 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Uspehe smo dosegli v okviru sprejetega finančnega načrta, kjer ni prišlo do večjih odstopanj. Kazalci
uspešnosti so razvidni iz opisnega poročila ravnatelja v uvodnem delu Letnega poročila.
2020

Prihodki iz javnih sredstev

2021

3.099.462,18

3.493.277,33 €

Prihodki ustanovitelja

240.584,47

251.171,64 €

Prih. iz naslova prispevkov učencev

114.144,52

148.729,69 €

Prihodki pridobljenih na trgu (kosila,

14.505,45

39.192,14 €

Donacije in subvencije

7.293,06

7.510,39 €

Prejeta sredstva iz EU

0

- €

4.800,78

7.348,28 €

najemnine)

Prihodki iz drugih virov

Preglednica: Sestava prihodkov po virih v l. 2020 in 2021

Prihodki/Odhodki
Skupaj prihodki za javno službo in tržno dejavnost
Prihodki za izvajanje javne službe

Finančni načrt
2021

Realizirano v 2021

indeks

4.406.971,10 €

4.013.141,43 €

91

233.000,29 €

165.987,84 €

71

3.892.527,09 €

3.483.518,04 €

89

193.443,72 €

217.284,34 €

112

80.000,00 €

136.835,13 €

171

8.000,00 €

9.516,08 €

119

4.406.971,10 €

3.993.129,47 €

91

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:
Prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo MIZŠ
Prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo OBČINA
SKUPAJ
prejeta sredstva iz proračuna za investicije
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
SKUPAJ ODHODKI

2.2.15 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa
Nedopustni in nepričakovani dogodki v koledarskem letu 2020 so bile posledice ujme in potresa na
podružnični šoli v Loki pri Zidanem Mostu ter razglasitev epidemije v pomladnem in jesenskem času 2020.

2.2.16 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da je bilo poslovno leto 2021 uspešno tako na poslovnem kot tudi na pedagoškem delu.
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2.2.17 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo
GOSPODARNOST
Prihodki (AOP 870)

=

3.947.229,47 €

Odhodki (AOP 887)

=

3.912.683,55 €

=

1,01 %

S tehtnim premislekom in s stalnim povezovanjem šole z občino in MIZŠ načrtujemo in kar se da
odgovorno razpolagamo z namenskimi sredstvi. Zato smo tudi letos poslovali s pozitivnim rezultatom
DONOSNOST
Presežek prihodkov nad odhodki (AOP
888)
Sredstva v lasti ali upravljanju +
ugotovljeni poslovni izid + dolgoročne
rezervacije (AOP 056 + 058 + 048)

32.818,85 €

**100

=

1,32

2.492.543,81 €

2.2.18 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu. Popis osnovnih sredstev
in drobnega inventarja izvajamo v skladu s pravilnikom o popisu. V decembru 2021 smo opravili popis
drobnega inventarja in osnovnih sredstev, popis obveznosti in terjatev. Uporabljamo pravilnik o gibanju
knjigovodskih listin.
Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila in odobri ravnatelj, za njim še eden
od pomočnikov ravnatelja ter likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse
zahtevane elemente.
V letu 2021 je bilo revidirano področje poslovanja šolske knjižnice za leto 2020. Notranjo revizijo za leto
2020 je v Osnovni šoli Sava Kladnika Trg svobode 42, 8290 Sevnica, izvajalo podjetje Ekonomske,
organizacijske in svetovalne storitve Jožica Barbo Hrastar s. p. na podlagi naročilnice ustanoviteljice šole
Občine Sevnica.
Obveznost notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov je določena v Zakonu o javnih financah, v
Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ in v Usmeritvah
za državno notranje revidiranje.
Predmet revizije je določil ustanovitelj šole, notranja revizija dela poslovanja šole pa se je izvedla kot redna
notranja revizija za leto 2020 na področju pregleda delovanja šolske knjižnice.
Preveritve so opravili na osnovi razgovora z računovodkinjo ter z uporabo analitičnih postopkov in
vzorčenja.
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Cilji notranjega revidiranja so:
Ocenitev ali vzpostavljeni sistem poslovodenja in notranjih kontrol zavoda na revidiranih področjih obstaja
in deluje tako, da zagotavlja:
•
•
•

pravilnost, popolnost in ažurnost poslov in stanj v poslovnih knjigah ter računovodskih izkazih,
pravilno delovanje na predpisan in nameravan način (gre za vrednotenje notranjih kontrol
zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi, zakoni, usmeritvami in navodili vodstva),
na podlagi revizijskih ugotovitev oblikovati priporočila za izboljšanje poslovanja zavoda.

Ocenitev ali vzpostavljeni sistem poslovodenja in notranjih kontrol osnovne šole na revidiranih področjih
obstaja in deluje tako, da zagotavlja:
•
•

pravilnost, popolnost in ažurnost poslov in stanj v poslovnih knjigah ter računovodskih izkazih,
pravilno delovanje na predpisan in nameravan način (gre za vrednotenje notranjih kontrol
zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi, zakoni, usmeritvami in navodili vodstva).

V zaključku poročila je podano naslednja ugotovitev, da je za napake na revidiranem področju za osnovno
šolo nizko.
Poročilo se hrani v tajništvu šole.
Izdelan imamo tudi Register tveganj, s katerim smo opredelili vrste tveganj, verjetnost tveganja, posledice,
ukrepe za preprečitve oz. zmanjšanje posledic in osebe, ki so zadolžene za sanacijo tveganj. Tveganja smo
opredelili na področju učnega procesa, pridobitne dejavnosti, finančnega poslovanja, nabav, plačil,
varovanj prostorov in zaupnih podatkov, investicij, informacijske podpore, kadrov, knjižnične dejavnosti
in premoženja. Z Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki smo jo oblikovali na osnovi stališč
delavcev pri izpolnjevanju samoocenitvenega obrazca, smo ozavestili pomembnost notranjega nadzora in
nadzor povečali.

2.2.19 Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj
Notranje revidiranje smo izvedli v skladu z zakonodajo, sredstev za ta namen nismo imeli, zato je
ustanoviteljica naročila revidiranje poslovanja za leto 2020. Poročilo notranje revizije nam je podalo
usmeritve, katere smo v večini že upoštevali. Notranje revidiranje za 2021 še ni bilo izvedeno.

2.2.20 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja,
regionalni razvoj.
•
•

•

Tesno sodelovanje z Občino Sevnica preko predstavnikov ustanoviteljice, aktiva ravnateljev in
z osebnimi stiki s pristojnimi na oddelkih za posamezno dejavnost.
Zdravstveno varstvo smo izvajali v okviru rednih sistematskih pregledov v Zdravstvenem
domu, zdravstveno vzgojo v obliki delavnic v vseh oddelkih v šoli, zobozdravstvene storitve pa
v šolski zobni ordinaciji. Šolska svetovalna služba je redno sodelovala s psihologinjo in
pediatrinjami iz ZD Sevnica, po potrebi pa tudi s strokovnim kadrom drugih zdravstvenih
institucij. V zdravstvenem domu razstavljajo učenci 1. razreda svoja likovna dela. ZD Sevnica
se redno vključuje v vse preventivne dejavnosti za učence in starše po programu NIJZ in
promocijo zdravja na delovnem mestu.
Pooblaščen delavec (Janko Sotošek) sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu občine. Prometno varnostni načrt je bil predstavljen staršem prvošolcev, obešen je
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•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

v avli, obravnavali so ga pri rednem pouku, prometnem in kolesarskem krožku. Prav tako je
objavljen na naši spletni strani. Učenci 1. in 2. razreda nosijo rumene rutke.
Sodelovanje s Policijsko postajo Sevnica je vključeno v pouk, petošolci izvajajo projekt Policist
Leon svetuje. S Policijo v Sevnici sodelujemo tudi pri prijavi medvrstniškega spletnega nasilja
oz. hujših kršitvah Pravil šolskega reda, pri izvedbi kolesarskih izpitov… in na področju
obravnave nasilja v družini ter izvedbi tehniških dni na temo promet.
Sodelovali smo s Centrom za socialno delo Sevnica v primerih obravnave nasilja v družini in
pomoči otrokom iz socialno šibkejših družin.
Sodelovanje s Knjižnico Sevnica je naša stalnica. Naši učenci jo obiskujejo v okviru pouka,
učenci se udeležujejo različnih prireditev tudi v popoldanskem času. Prvošolci so imeli
knjižnično vzgojo v Knjižnici Sevnica. Učenci so spoznavali knjižnico in knjižnični bonton ter
likovno poustvarjali po prebrani pravljici. Petošolci so ob slovenskem kulturnem prazniku
realizirali dan dejavnosti.
Sodelovanje s Komunalo Sevnica je še posebej intenzivno pri vseh okoljskih vprašanjih in
varovanju okolja in zbiralnih akcijah.
Sodelovanje z Zavodom KŠTM je celoletno. Sodelujemo na področju športa in kulture,
predvsem pri uporabi objektov, ki jih upravljajo. Na grad so se odpravili prvošolci in
četrtošolci. Ogledali so si staro šolsko učilnico, se sprehodili in ogledali galerijo.
Sodelovanje z Rdečim križem Sevnica, saj smo preko njihove organizacije med počitnicami
omogočili letovanja in izvedbe krvodajalskih akcij za občane. S tem podpiramo krvodajalstvo
naše občine, ki je izjemnega pomena.
Sodelujemo tudi z društvi v Sevnici in posamezniki. Pripravili smo prireditve in posamezne
dejavnosti v sodelovanju z različnimi kulturnimi društvi in ostalimi športnimi društvi z
oddajanjem prostorov v popoldanskem času v uporabo (pogodbe in urniki). Zaradi Covid-19
je sodelovanje z društvi manjše, kot je bilo.
Sodelovali smo v različnih natečajih znotraj občine in širše po Sloveniji.
Sodelovali smo s Pedagoškim inštitutom pri izvajanju različnih mednarodnih raziskav in
državnih preverjanjih znanja.
Sodelujemo z Zavodom za šolstvo preko različnih posvetovalnih in izobraževalnih srečanj,
letos predvsem na področju naravoslovno-matematične pismenosti (NAMA POTI) in projekta
Varno in spodbudno učno okolje (VSUO).
Z Zavodom RS za šolstvo sodelujemo tudi v procesu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
na področju uvajanja prvega tujega jezika v osnovno šolo in na področju spodbujanja bralne
pismenosti.
Sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v najširšem pomenu besede.

Iz vsega navedena ocenjujemo, da je naše sodelovanje z lokalno skupnostjo in z državnimi institucijami
zelo intenzivno in menimo, da so naši učinki pozitivni. Tudi odzivi okolja so spodbudni in pobud za
sodelovanje je vedno več.

2.2.21 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj
2.2.21.1 Investicije v 2021
Občina Sevnica je investirala na centralni šoli, POŠ Studenec in POŠ Loka pri Zidanem Mostu v višini
136.835,13 €.
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2.2.21.2 Kadrovanje
Na šoli je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 97 delavcev, oziroma 73 strokovnih in 24 administrativnotehničnih delavcev. Od tega je bilo 10 delavcev zaposlenih za določen čas, nadomeščali so daljšo odsotnost
in pokrivali povečan obseg dela. Ena strokovna delavka ima pogodbo o dopolnjevanju.
V letu 2021 smo upokojili tri delavce.
Zaposleni po starosti na dan 31. 12. 2021
STAROST
do 30 let
31 do 40 let
41 do 45 let
46 do 50 let
51 do 55 let
56 do 60 let
61 do 63 let
nad 64 let

ŠT. ZAPOSLENIH
7
13
19
10
25
18
4
1

V zavodu je bilo na dan 31. 12. 2021 49,5 % (48) zaposlenih starih
nad 50 let. Povprečna starost zaposlenih v zavodu je 48 let.

Nazivi strokovnih delavcev na dan 31. 12. 2021
NAZIV
Mentor
Svetovalec
Svetnik
Brez naziva

ŠT. ZAPOSLENIH v
2021
15
37
10
11

Vsa izobraževanja zaposlenih vodimo v zbornici v mapi Izobraževanja, kjer je razvidna tudi raven
zadovoljstva.
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3

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2021

Sestavni deli računovodskega poročila so:
•
•
•
•
•
•

Pojasnila k bilanci stanja.
Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.
Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.
Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.
Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.
Poročilo o namenski porabi presežka prihodkov nad odhodki na kontu 985 – nerazporejeni
presežek prihodkov nad odhodki.

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in naslednjih predpisov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o računovodstvu
Zakon o javnih financah
Zakon o Zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih
Slovenski računovodski standardi
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o računovodstvu
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava
Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava: (Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava – 26.člen )

Uporabniki EKN podajo v okviru pojasnil tudi pisne računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje
podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogam k izkazoma.

V računovodskih informacija je potrebno razkriti:
•
•
•
•
•
•

sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe
ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu
namene, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in porabo določenih
rezervacij po namenih
vzroke za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in
odhodkov
metodo vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje
podatke o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma razlogih neplačila
podatke o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo ter o vzrokih neplačila
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•
•
•
•
•
•

vire sredstev , uporabljene za vlaganje v opredmetena sredstva, neopredmetena sredstva ter
dolgoročno finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila)
naložbe prostih denarnih sredstev
razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev
vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence
podatke o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstvih, ki so že
v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti ter
drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja
uporabnikov EKN.
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3.1

UVOD

Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Občine
Sevnica v skladu z zakoni, prispevkov staršev, donacij in drugih virov.
Sredstva za opravljanje pridobitne dejavnosti pa so opisana v Odloku o spremembah in dopolnitvah o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica, kjer v 3. členu navaja:
''Zavodi pa lahko opravljajo tudi druge dejavnosti, ki niso javna služba:
•
•
•
•

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

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

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

Skladno k Soglasju k sistemizaciji delovnih mest zagotavlja delavcem plače, premije za KAD (dodatno
pokojninsko zavarovanje), regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, prevoz in prehrano na
delu.
Občinski proračun zagotavlja sredstva za:
• fiksne materialne stroške:
o ogrevanje
o električna energija
o komunalne storitve (voda, odpadki)
• druge materialne stroške:
o zavarovanje premoženja
o čistila in čistilne storitve
o varstvo pri delu, varovanje
o stroški vozil
o gorivo za prevozna sredstva
o tekoče vzdrževanje objektov in opreme
o drug splošni material( papirnate brisače, toaletni papir, potrošni material za hišnika)
o delovna obleka in obutev za kuharice
o računalniške storitve (Hermes)
o deratizacija
o vzdrževanje in popravilo voznega parka
o stroški plačilnega prometa (UJP)
o telefon
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•

o drobni inventar hišnik
o delo po pogodbi – nadzor kurjave
za dodatne dejavnosti šole:
o varstvo vozačev
o sofinanciranje kuharic: delež 2,38 delavca
o sofinanciranje tekmovanj v znanju
o sofinanciranje poletne šole v naravi
o za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021
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V skladu z določili 21. člena Zakona o računovodstvu in v skladu z določili splošnih Slovenskih
računovodskih standardov bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 vsebuje podatke o stanju sredstev in
obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan prehodnega obračunskega obdobja.
Bilanca vsebuje aktivo, na kateri se prikazujejo sredstva (osnovna sredstva, terjatve, zaloge…) in prikazuje
stanje premoženja, pasivo, na kateri se prikazujejo obveznosti do virov sredstev, oz. nam prikazuje, čigavo
je premoženje.
Pri sestavljanju bilanc moramo upoštevati načela:
•
•
•
•
•

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

42

priloga 1: pregled in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje neopredmetenih osnovnih sredstev: pri drugih neopredmetenih OS ni bilo v letu 2021 nič nabavljenega, amortizacija je znašala 322,30 €, odpisanih je bilo
sredstev višini 396,44 €. Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala za izvedbo prezračevalnega sistema in hlajenja v višini 93.892,72 €, ki ga je financirala
Občina Sevnica. Izvajalec del je bil MKT Radej d.o.o. Sevnica. Amortizacija pri popravku vrednosti nepremičnin se je obračunala v višini 110.273,72 €. Oprema in
druga opredmetena osnovna sredstva so se povečala za nabave v višini 109.024,88 € (OS, DI, učbeniški sklad, knjige, donacije). Odpisanih je bilo sredstev v višini
43.934,70 €, amortizacija je bilo obračunana v višini 50.285,96 €.
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priloga 2: pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

44

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil ne izkazuje stanja.
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3.2

SREDSTVA

V okviru sredstev so zajeta:
•

dolgoročna sredstva in sredstva prejeta v upravljanje,

•

kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve.

3.2.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Tabela 1: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2021 po nabavi, odpisani in neodpisani vrednosti s
stopnjo odpisanih v EUR
-

Konto-

Vrsta
dolgoročnega
sredstva

Nabavna vrednost

Popravek vrednosti

Neopisana vrednost
-

Odpisanost
sredstev
INDEX

-

1

2

3

4

5

5=4/3*100

-

040000
-

-

040100
-

-

040400
-

-

040600
-

-

040700
-

-

-

-

-

040708
040 -

Oprema za opravljanje
osnovne dejavnosti
Oprema za opravljanje
admin. dejavnosti
Oprema za ptt,
transport in zveze
Oprema za
čišč.prezračev.in
ogrevanje
Računalniki in računal.
oprema
Računalniki
donacija Arnes (React EU)
OPREMA

-

041000
-

Drobni inventar

-

041100
-

Knjige

-

041101
-

-

-

-

-

338.335,25

256.240,37

82.094,88

75,74

7.048,26

5.916,79

1.131,47

83,95

55.861,38

33.535,70

22.325,68

60,04

54.492,79

53.967,51

525,28

99,04

106.960,12

77.664,07

29.296,05

72,61

23.224,04

11.235,06

11.988,98

48,38

585.921,84-

438.559,50-

147.362,34

74,85

596.612,92-

596.612,92

0

100

91.378,70

91.378,70

0

100

Knjige-učb.sklad

117.767,67-

117.767,67

0

100

041102
-

Učiteljska knjiž.

39.018,93

39.018,93

0

100

-

041103
-

Serijske publikacije

6.868,23

6.868,23

0

100

-

041104
-

Knjižnica Loka

1.465,92

1.465,92

0

100

-

041105
-

Knjiž. Studenec

833,37

833,37

0

100

-

041400
-

DI-skupna poraba

6.606,87

6.606,87

0

100

-

041 -

DROBNI INVENTAR

1.246,76

1.246,76

0

100

-

-

860.552,61

0

100

SKUPAJ

860.552,61-
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Tabela 1a : Stanje dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti po virih financiranja za leto 2021 v EUR
-

Konto -

Vrsta dolgoročnih sredstev

-

Nabavna vred. po prorač. viru
financiranja

Nabavna vred. po
neprorač. viru
financiranja

-

1

2

-

3

4

-

040000-

Oprema za opravljanje osnovne dejav.

19.040,08

-

040700-

Računalniška oprema

13.158,70

30.765,44

-

040

OPREMA

32.198,78

30.765,44

-

041000-

Drobni inventar

24.101,44

-

041100-

Knjige

21.959,22

-

041

DROBNI INVENTAR

46.060,66

-

-

-

-

Tabela 2 : Pregled investicij in nabav dolgoročnih sredstev za leto 2021 v EUR
-

Konto -

Vrsta dolgoročnega sredstva

-

040000 -

pohištvo za oprav. dej.

-

040400 -

Oprema za ptt, transport in zveze

-

040700 -

Računalniki in oprema

-

040702 -

Prenosni računalniki – donacija

-

040708 -

Računalniška oprema – React EU

23.224,04

-

040

OPREMA

62.964,22

-

041000 -

Drobni inventar

24.101,44

-

041100 -

Knjige

21.959,22

-

041

DROBNI INVENTAR

46.060,66

-

-

-

Nabavna vrednost
19.040,08
0
13.158,70
7.541,40

V letu 2021 je bilo nabavljenih osnovnih sredstev v višini 62.964,22 €, od tega je bilo 7.541,40 € donacij
akademske in raziskovalne mreže Arnes (računalniki in projektorji), ter od projekta Arnes - React EU v
višini 23.224,04 €. Odpisov nabavne vrednosti in popravkov vrednosti ob inventuri je bilo 17.984,76 €.
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Iz presežka preteklih let smo nabavili osnovnih sredstev v višini 16.334,49 € (uničevalec dokumentov,
prenosni računalniki, električni štedilnik, pult z drsnimi vrati, miza s predalnikom.
Iz sredstev, ki jih je MIZŠ nakazovalo mesečno za zaščitno in dezinfekcijsko Covid opremo, smo nabavili
sterilizatorje. Tri za centralno šolo in po enega za POŠ Loka in POŠ Studenec.
Občina Sevnica je nakazala sredstva za server v višini 9.325,91 € in pa za sistem prezračevanja v višini
93.892,72 €
KARTICA KONTA
Za obd.od: 1.01.2021 do 31.12.2021,Valuta:EUR
KONTO:02 NEPREMIÈNINE
DAT DOG

VD L ŠTEV. STRM
OPIS
0
0
29.11.2021 003 21 1203
SISTEM PREZRAÈEVANJA, Raèun št
0
0

NAZIV KOMIT.
DEBET
KREDIT
SALDO
Zaèetno stanje konta:
3.774.277,51
0,00 3.774.277,51
Promet pred obdobjem:
0,00
0,00
0,00
93.892,72
0,00 3.868.170,23
Promet v obdobju:
93.892,72
0,00
93.892,72
Skupni promet:
3.868.170,23
0,00 3.868.170,23

Drobnega inventarja je bilo nabavljenega v višini 24.101.44 € (grafične tablice, motorni pihalnik, čajnik,
telefon, zvočniki, omare, mize, mikroskopi…) ter odpisanega ob inventuri 25.949,94€.
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3.2.2 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

Tabela 3 : Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev za leto 2021 ter primerjava s
predhodnim letom v EUR
-

Konto-

-

11

-

-

12

-

-

13

-

-

14

-

-

17

-

Kratkoročne terjatve do
uporabnikov EKN
druge kratkoročne terjatve

-

19

-

AČR

-

SKUPAJ

-

Vrste kratkoročnih sredstev
in AČR
Dobro imetje pri bankah
Kratkoročne terjatve do
kupcev v državi
Dani predujmi in varščine

Vrednost po stanjupredhodnega leta
122.029,28

Vrednost po stanjutekočega leta
141.496,64€

Indeks

5.541,89

33.340,24

602

792,00

0

0

296.584,68

278.663,21

94

4.273,94

8.801,77

206

8.854,13

13.998,08

158

438.075,92

476,299,94-

108,73

116

Dobroimetje pri bankah so sredstva na računu, 141.496,64 €, na dan 31. 12. 2021, odprtem pri Upravi za
javna plačila Novo mesto. Osnovna šola Sava Kladnika nima poslovnih računov odprtih pri drugih
poslovnih bankah.
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Kratkoročne terjatve do kupcev v državi predstavljajo že zapadle terjatve do 31. 12. 2021 ter izdane
položnice za mesec december 2021, ki zapadejo v plačilo 18. 1. 2022. Tu so knjižena predvsem plačila
otrok. Učenci mesečno prejmejo izdane položnice za prehrano in ostale dejavnosti, ki so jim namenjene.
Vzroki za neplačevanje so težje socialne razmere (nizki osebni dohodki, brezposelnost…). Starše naših
učencev opominjamo po telefonu, z elektronskimi sporočili, če je potrebno, pristopi k zadevi tudi
svetovalna služba.
Pri terjatvah so knjiženi tudi izdani računi za malice zaposlenih oz. tistih, ki vzamejo kosilo za domov.
Zaposlenim se obračuna za prehrano kot odtegljaj pri plači vsak mesec, za pretekli mesec. Tako pri malicah
zaposlenih ni nikoli neplačanih terjatev.
Na kontu terjatev se vodijo tudi izdani računi zunanjih uporabnikov, ki najamejo telovadnico, ali uporabo
šolskih prostorov, pa tudi uporabo kombiniranega vozila Citroen Jumper.
Enkrat letno (v mesecu oktobru) izdamo vsem proračunskih in drugim uporabnikom izpis odprtih postavk,
da do konca tekočega leto uskladimo stanja.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN predstavljajo v največjem deležu terjatve do MIZŠ, v višini
263.128,12 € (sredstva za plače, izplačane 10. 1. 2022, RDU, regresirana prehrana učencev) ter terjatev
do Občine Sevnica v višini 13.637,61 € (stalni materialni stroški za december, plače kuharic in RDU za
december, za tekmovanja učencev).
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve do ZZZS (refundacije december – boleznine nad 30 dni,
nega, spremstvo, izolacija) v višini 8.608,34 €, ter terjatve za vstopni DDV, 193,43€.
Aktivne časovne razmejitve predstavljajo stroške, ki so knjiženi v letu 2021, sredstva za njih pa bomo
prejeli prihodnje poslovno leto in sicer v višini 13.998,08 €:
•
•
•
•
•
•

MIZŠ za plače – prispevki za plače, v višini 144,86 €,
regresirana prehrana zaposlenih v višini 6.738,85 €,
prevoz zaposlenih v višini 4.386,35 €,
študentsko delo v višini 1.161,19 €,
DSP- tujci v višini 423,04 €,
Plače ID v višini 1.143,79 €.

Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali
storitev v okviru rednega poslovanja. Zaloga materiala zajema količine v skladišču, dodelavi in predelavi
pa tudi na poti od dobavitelja do prevzema kupcu. Zaloge opredelimo kot neto količina blaga, ki se nahaja
v skladišču za zadovoljevanje potreb. Če prevzamemo blago iz zaloge, ki ga bomo najprej uporabili, se bo
le-ta zmanjšala, če pride blago v skladišče se bo povečala. Zaloge materiala se pri končnem popisu
inventure ovrednotene po vrednosti SRS-4 FIFO metoda (kurilno olje). Pri zalogi materiala, na kontu
skupine 31 se izkazujejo zaloge kurjave in zaloga živil.
Stanje zaloge kurilnega olja znaša 2.660,11 €, popisana zaloga živil znaša 3.598,80 €.

51

3.3

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

3.3.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Tabela 4: Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto 2021 ter primerjava
s predhodnim letom v EUR
-

Konto-

-

1

-

-

21

-

-

22

-

-

23

-

-

24

-

-

29

-

Vrste kratkoročnih
obveznosti in PČR
2

Vrednost po stanjupredhodnega leta
3
-

Vrednost po stanjutekočega leta
4
-

241.364,30

222.313,46

92,11

32.267,95

85.843,94

266,04

52.418,78

56.655,47

108,09

353,32

1.787,68

505,97

-

Obveznosti za čiste plače
in nadomestila plače
Kratkoročne obveznosti
do dobaviteljev
Druge kratkoročne
obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti
do uporabnikov EKN
PČR

45.191,24

36.011,39

79,69

-

SKUPAJ

371.595,59

402.611,94

108,35

-

Indeks
5=4/3*100

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plače so obveznosti do zaposlenih za mesec december 2021.
Obveznosti so bile poravnane 10. 1. 2022.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi se nanašajo na račune, knjižene v letu 2021, ki zapadejo
v plačilo v letu 2022.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznosti za prispevke in davke plač za mesec
december 2021 ter obveznost za plačilo razlike davka na dodano vrednost (DDV) Obveznosti so bile
poravnane v mesecu januarju 2022.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN se nanašajo na provizijo za vodenje računa na UJP, na
kotizacijo za seminar ZRSŠ, NUK, Zavod za šport, OŠ Boštanj, ki bodo poravnane v letu 2022.
Pasivne časovne razmejitve so bile oblikovane s skupni višini 36.011,39 €.
Predstavljajo kratkoročno odložene prihodke v višini 30.322,26 €.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.030,60 € MIZŠ za materialne stroške
1.428,41 € prihodki skupne porabe Červar
350,00 € regres Virtič (MIZŠ bo poračunalo sredstva v 2022)
22,47 € MIZŠ za KAD
7.465,65 € MIZŠ za zaščito in dezinfekcijska sredstva Covid
2.772,98 € prihodki MIZŠ za DSP
50,36 € MIZŠ za RDU
2.201,79 € MIZŠ za spremljevalce ekskurzij
Učbeniški sklad, CŠOD in ŠVN 5.r.
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3.3.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Tabela 5 : Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2021 ter primerjava s predhodnim
letom v EUR
-

Konto
-

Vrste lastnih virov in
dolgoročnih obveznosti

-

-

1

2

-

-

980 -

-

9859-

-

-

-

Obveznosti za sredstva prejeta
v upravljanje
Nerazporejen presežek
prihodkov
SKUPAJ

Vrednost po
stanju
predhodnega leta
3
-

Vrednost po stanju tekočega
leta
4
-

Indeks

2.438.815,02

2.437.129,95

99,93

42.399,90

55.413,86

130,70

2.481.214,92

2.492.543,81

100,46

5=4/3*100

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31. 12. 2021 znašajo 2.437.129,95 €.
Sredstva v upravljanju so last ustanoviteljice in kot lokalni javni zavod zagotavlja pogoje in sredstva za
delovanje zavoda. Knjiženo je gibanje sredstev v upravljanju - nabava osnovnih sredstev, obračun
amortizacije, odpisi.

Stanje presežka iz preteklih let je bilo na dan 1. 1. 2021 v višini 42.399,90 €. Med letom smo ga porabili za
nakup OS v višini 18.511,02 € ter za stroške sejnin v višini 2.516,13 €.
Presežek prihodkov za leto 2021 znaša (razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja) 34.545,92 €. Ker pa
smo med letom porabili iz VIRA presežek preteklih let tudi sredstva za pokrivanje stroškov sejnin, se
presežek prihodkov nad odhodki poveča za 2.516,13 € in znaša skupaj 37.062,05 €. Vendar ker nismo imeli
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pri obračunu DDPO (davek od dohodka pravnih oseb) dovolj olajšav, da bi nam znižal plačilo davka, je le
ta za leto 2021 v višini 4.243,20 €. Presežek prihodkov nad odhodki se zniža za davek in znaša 32.818,85
€.
Stanje presežka odhodkov nad odhodki za leto 2021 znaša 55.413,86 € je usklajeno z ustanoviteljico.
Presežek je nastal na:
•
•
•
•
•
•

prehrani v višini 24.136,57 €
tržni dejavnosti v višini 3.901,05 €
uporabnine telovadnice v višini 2.308,18 €
ovčina tekoče vzdrževanje v višini 2.672,61 €
občina za novoletno obdaritev v višini 7,23 €
plače DSP v višini 4.036,41 €

Presežek preteklih let bomo porabili za nakup OS (pomivalni stroj kuhinja, rotacijska kosilnica hišnika,
drugih OS za pouk, sejnine in investicije).
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3.4

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.4.1 Prihodki
Tabela 6 : Sestava prihodkov po vrstah v letu 2021 v EUR
Konto

Vrste prihodkov

760000
760003
760004

Materialni stroški Občina
Občina za ŠVN
Investicijsko vzdrževanje Občina

760009

Občina-ostalo

760010
760011

MIZŠ za plače
MIZŠ za materialni stroški

760012
760013
760014

MIZŠ za prehrana zaposlenih
MIZŠ za prevoz zaposlenih
MIZŠ za regresirano prehrano
učencev
MIZŠ za ŠVN
MIZŠ za regres
MIZŠ za jubilejne nagrade,
odpravnine, solidarnostno pomoč

74.084,73
36.588,70
82.639,80

760018
760019
760020
760021

Premije KAD
MIZŠ – ostalo
Nakazila ostalih institucij
MIZŠ za RDU

40.371,90
11.146,56
2.486,11
47.508,15

760100
760101
760102

Prih. od uporabnin za telovadnico
Prih. od storitev - ostalo
Prihodki od proizvod.

2.311,51
355,23
2.914,30

760103
760104
760110
760111
760300

Malice zaposlenih
Počitniške kapacitete
Plačila učencev
Plačila učencev-kosila
Namenske donacije za pokrivanje
stroškov
Šolski sklad
Odpadni papir

31.040,68
2.570,42
54.335,39
94.394,30
510,00

760015
760016
760017

760310
760311
760 skupaj
762000
762 –
Skupaj
763901

Prihodki od prodaje proizv.in
storitev
Prihodki od obresti
Finančni prihodki
Drugi prihodki

Prihodki
tekočega
obračunskega
obdobja
186.136,62
8.730,00
33.616,50
22.688,52
2.633.286,13
93.972,54

8.476,49
94.046,16
39.840,00

5.857,05
1.648,24
3.939.881,19

Sestava prihodkov

Materialni stroški, stalni stroški, plače
90€/učenca
obnova tal na hodniku, tekoče
vzdrževanje
Občina za veseli december, odmera
nadomestila stavbnega zemljišča
plače MIZŠ
stroški za pouk, izobraževanja,
zdravniški pregledi, učila,
drobni inventar,
MIZŠ za prehrano zaposlenih
MIZŠ za prevoz zaposlenih
Regresirana prehrana učencev
MIZŠ za ŠVN 5.r.
MIZŠ za regres za LD
odpravnina Kunšek, Teraž, Virtič ;
jubilejna nagrada Levstik, Lackovič,
Redenšek; Solidarnostna pomoč Krejan
MIZŠ za KAD
Študentsko delo,
SŠS; TSZ, preplačana el. energija HRK
MIZŠ
knjižnica, vrtec, RK
uporaba vozila Citroen Jumper
Malice in kosila za domov: zaposleni,
zunanji
Malica zaposleni
Letovanja Červar (Pinjola, Cipresa)
Izdane položnice za učence
Izdane položnice za kosila učencev
MIZŠ za učila, donacija
donacija ŠS
nakup knjig, tisk majic, izlet 9.r.,soba
pobega
MIZŠ, OBČ., starši, ostale institucije

0
0
179,65
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izvršba Kierer, vračilo Jelančič (delovna
obleka)

763 Skupaj
764900
764 Skupaj

Drugi prihodki
Drugi prevrednotovalni prihodki
Prevrednotovalni poslovni
prihodki

6.387,53
960,75
960,75

Zavarovalnica
plačila dvomljivih terjatev

Tabela 7 : Primerjava prihodkov v letu 2021 s tistimi v predhodnem letu v EUR
Konto
1
760
761

Vrste prihodkov
2
iz sredstev javnih financ
od prodaje storitev

762
763
764

od obresti
drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni
prihodki
SKUPAJ

Prih. preteklega leta
3
3.475.989,68
0

Prih. tekoč. leta
4
3.939.881,19
0

Indeks
5=4/3*100
114

40,96
1.506,41
3.253,41

0
6.387,53
960,75

0
424
29,53

3.480.790,46

3.947.229,47

113,40

Tabela 8 : Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2021 v EUR
Konto
1
7600
7601
7603
7620
7639
7640

Vrste prihodkov
2
Prihodki iz javnih sredstev
prihodki iz uporabnin
donacije
Prihodki od obresti
Drugi prihodki
Prevrednotoval. poslovni prihodki
SKUPAJ

Prih. iz proračunskih virov
3
3.930.059,29
917,76

Prih. iz neprorač. virov
4
1.393,75
7.510,39

0
6.387,53
960,75
16.252,42

3.930.977,05

Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne
organizacije. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka.
Celotni prihodki doseženi v letu 2021 znašajo 3.947.229,47 € in so za 13,40% višji od preteklega leta.

Tabela 9 : Sestava poslovnih prihodkov v letu 2021 v EUR.
Konto

Vrste poslovnih prihodkov

1
760
761

2
Prih. od prod. proizv. in storitev
prih. od prodaje blaga in
materiala
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Drugi prevrednotov. prihodki
SKUPAJ

762
763
764

Poslov. prih. tekočega
obračunskega obdobja
3
3.939.881,19
0
0
6.387,53
960,75
3.947.229,47
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Sestava poslov. prih.
4 - delež
99,80

0,17
0,03
100

3.4.2 Odhodki
Tabela 11 : Sestava odhodkov po vrstah v letu 2021 v EUR
Konto

Vrste odhodkov

1
460001
460002
460004
460010
460011
460012
460090
460098
460099
460100
460102
460199
460200
460201
460202
460203
460204
460300
460301
460302
460500
460600
460
461001
461002
461007
461089
461090
461091
461092
461093
461095
461098
461099
461100

2
Čistila
Dezinfekcij. sredstva
Časopisi, revije
Živila
Shema šol. sadja
Tradicionalni slovenski zajtrk
Mater.str.za pouk
Papir. bris.-toal. papir
Drug splošni material
Delov. obl. in obutev
Zdravila, sanitet. material
drug splošni mat.- MIZŠ
električna energija
Stroški ogrevanja
druga en. plin-jeklenke
porabljena voda
jekl. za pripravo hrane
Gorivo za prevoz.sr.
Gorivo-prevoz SV. Rok
Nadomestni deli vozila
Stroški strokov. literat.
Str. pisarniškega mater.
STROŠKI MATERIALA
Čistilne storitve
Varovanje zgradb
Računalniške storitve
Druge splošne storitve
ravnateljski servis
Storitve za pouk
ŠVN,ŽVN, CŠOD
Str. stor. varstva pri delu
Str. stor.-malice učenci
Storitve fotokopiranja
Deratizacija
Druge splošne storitve
Tekoče vzdrževanje objektov

461101
461103
461104
461105

Tekoče vzdrževanje opreme
Tekoče vzdrževanje računalnikov
Vzdrževanje/ popravila vozil
Investicijsko vzdrževanje

461108

Najem programske in
računalniške opreme
Druge najemnine,
zakupnine in licenčnine

461109

Odhodki tekoč.
obrač. obdobja
3
5.998,77
7.059,64
38,60
165.735,74
4.322,37
860,26
20.279,68
9.515,57
15.819,97
3.937,18
540,11
4.176,30
18.820,64
35.937,21
1.658,33
7.508,07
146,88
1.877,33
17,98
0
611,21
267,17
305.129,01
21,86
1.348,86
2.310,41
857,48
24.253,17
17.712,99
2.757,96
0
11.156,81
0
6.428,41
5.145,93
9.993,87
3.437,40
1.614,88
79.250,94
3.115,75
101,28
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Sestava odhodkov
4
občina, tržna, JS
MIZŠ za Covid
MIZŠ materialni
učenci
AGRSKT
AKTRP
MIZŠ mater., tržna, šolski sklad
obč. tekoče, tržna, JS
obč. tekoče, tržna, JS
obč. tekoče, tržna, MIZŠ mater., JS
obč. tekoče
MIZŠ mater.
obč. stalni str., tržna, JS
Obč. stalni str., tržna, JS
Obč. stalni str., JS., tržna
Obč. stalni str., tržna, JS
prehrana (JS)
obč. tekoče, MIZŠ za izobraževanje
obč. tekoče
/
MIZŠ materialni
MIZŠ materialni
obč. tekoče, prefaktur. vrtec
obč. tekoče
obč. tekoče
MIZŠ materialni
MIZŠ mater., šolski sklad
starši
obč. tekoče
/
MIZŠ materialni
/
MIZŠ mater., obč. tekoče, JS, tržna
zavarovalnica/obnova fasade po
toči
obč. tekoče, JS, tržna
MIZŠ mater., obč. tekoče
obč. tekoče
občina za investicije, tržna,
Komunala za razvod tople vode
MIZŠ materialni
Obč. tekoče

461110
461200
461201
461202
461203
461204
461300
461301
461302
461304
461305
461400
461401
461402
461403
461404
461500
461502
461503
461504
461506
461599
461601
461602
461603
461604
461605
461901
461902
461903
461
462000
462100
462400
462401
462402
462403
462404
462900
462901
462
464000
464002
464003
464100
464202
464203

Najem modula prehrana z
blagajno
Zavarovanje objektov
Zavarovanje motornih vozil
Pristojb.za registracijo vozil
Stroški plačil. prometa
Plačila bančnih storitev
Zdravstvene storitve
Izdatki za izobraževanje
Storitve odvetnikov
Zdravstvene stor.-testiranja
Testi za Covid
Odvoz odpadkov
Telefon, elektron. pošta
Storitev pošte
Stroški prevozov
Str. prevozov – vlak
Dnevnice
Prevozni stroški
Tuje dnevnice
Terenski dodatek
Službena pot nad uredbo
Drugi izdatki za službena
potovanja
Delo po pogodbi – Bruto
Delo preko študentskega servisa
Sejnine
Prispevki od pogodbenega dela
Posebni davek od pogodb
Stroški skupne porabe Cipresa
Stroški skupne porabe Pinjola
Blagajna evidentiranja prehrane
stroški storitev
Amortizacija v upravljanju
amort. os pridoblj. iz donacij
Odpis drobnega inventarja
Odpis knjig - PK
Odpis knjig – Učbeniški sklad
Odpis knjig – UK
Odpis knjig – serijske publikacije
Zmanjšanje amortizacije v breme
sklada
Zmanjšanje amortizacije v breme
sklada
amortizacija
Bruto plače
Dodatki Covid 39.člen KPJS
Dodatki Covid - ravnatelj
Bruto plače nadomestila
Stroški prehrane med delom
Stroški prevoza na delo

657,60
7.392,99
1.111,15
308,33
1.274,51
6,50
1.599,17
4.208,41
1.439,80
57,00
2.292,96
8.462,38
4.424,62
2.261,41
2.758,13
118,76
322,91
359,90
388,00
246,95
1,83
7,88
1.697,56
6.400,88
1.982,84
338,30
424,41
1.176,73
1.182,67
681,98
223.094,56
160.881,98
634,40
23.467,04
2.935,33
18.155,03
507,88
360,98
161.516,38
18.155,03
206.942,64
2.296.244,63
242.486,57
890,56
50.903,69
77.129,94
38.401,17
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Obč. tekoče
Obč. tekoče
Obč. tekoče
Obč. tekoče
obč. tekoče
MIZŠ materialni
MIZŠ materialni, tržna, JS
MIZŠ materialni
MIZŠ materialni
MIZŠ za Covid sredstva
MIZŠ za Covid sredstva
obč. stalni, tržna, JS
MIZŠ mater., obč. tekoče
MIZŠ mater., tržna, starši ŠVN
(razglednice)
starši, obč.za tekmovanja
starši, MIZŠ mater.
MIZŠ materialni
MIZŠ materialni
skupna poraba Červar
ŠVN starši
MIZŠ materialni
MIZŠ materialni
obč. tekoče (nadzor kurjave)
MIZŠ za študentsko delo/ plače
presežek preteklih let
obč. tekoče
obč. tekoče
skupna poraba
Skupna poraba
obč. tekoče
občina
donacija Arnes
MIZŠ mater., MIZŠ za učila, obč.
tekoče, tržna, JS
MIZŠ materialni
MIZŠ mater., odpadni papir
MIZŠ materialni
MIZŠ materialni
občina, donacija Arnes
Učbeniški sklad - MIZŠ

MIZŠ, Obč., tržna, JS
MIZŠ
MIZŠ
MIZŠ
MIZŠ, tržna, JS
MIZŠ, tržna, JS

464204
464300
464400
464501
464600
464601
464900
464999
464
465
467001
467
468900
468
469100
469

Nadomestilo za uporabo lastnih
sredstev COVID
Premije KAD
Regres za letni dopust
Redna delovna uspešnost
Prispevki delodajalca na OD
Prispevki delodajalca na OD/RDU
Jubilejne nagrade, odpravnine,
solidarnostna pomoč
odpravnine nad uredbo
Stroški dela
Drugi stroški
Obresti
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotov. odhodki zaradi
oslabitve terjatev iz poslovanja
Prevrednot. poslov. odhodki
SKUPAJ

4.297,96
42.075,78
98.624,16
41.413,55
413.890,95
6.544,77
21.622,86
15.973,52
3.350.500,11
5.964,55
0,23
0,23
0,17
0,17
723,69

MIZŠ
MIZŠ, tržna, JS
MIZŠ, Občina, tržna, JS
MIZŠ, občina, JS, tržna
MIZŠ, občina, tržna, JS
MIZŠ
MIZŠ
MIZŠ
MIZŠ , občina, tržna, JS
občina, MIZŠ mater.
tržna
tržna
tržna

723,69
3.912.683,55

Iz zgornje tabele je razvidno, da največje odhodke predstavljajo stroški plač zaposlenih. Predstavljajo
85,61 % celotnih odhodkov.
Regres za leto 2021 je znašal 1.050,00 €.
Od leta 2020 se zaposlenim v javnem sektorju ponovno izplačuje redna delovna uspešnost, ki se obračuna
dvakrat letno. Od januarja do junija (izplačilo pri plači za mesec julij), ter od meseca julija do decembra
(izplačilo pri plači za januar naslednje leto). Kriteriji za izplačevanje RDU, ki ga ocenjuje ravnatelj, so znanje
in strokovnost, kakovost in natančnost, odnos do dela in delovnih sredstev, obseg in učinkovitost ter
inovativnost. Vsak kriterij je ocenjen z 1 točko.
V letu 2021 smo zaposleni prejeli tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. odstavku 39. členu KPJS,
v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
Stroški plač in nadomestil zaposlenim so bili izplačani v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor,
Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ter Zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih prejemkov. Prispevki in davki so bili obračunani in plačani v skladu z
zakonskimi določili. Drugi prejemki zaposlenim (povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela, stroški
prehrane med delom, regres za letni dopust) .
Povprečna bruto plača vseh zaposlenih za 12 mesecev poslovanja je 2.178,26€, neto plača pa v višini
1.407,44 €. Vseh zaposlenih je bilo v povprečju 92.
Stroški materiala se v največjem deležu nanašajo na stroške energije (elektrika, gorivo, plin) in stroške
pisarniškega materiala, vendar v celotnih odhodkih predstavljajo majhen delež. Drugi stroški materiala
predstavljajo predvsem stroške nabave čistil in drobnega potrošnega materiala (potrošni material za
hišnika, toaletni papir, papirnate brisače, pribor za ŠMK, baterije…)
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Stroški storitev predstavljajo odhodek in v največjem delu predstavljajo stroške investicijskega
vzdrževanja, intelektualnih storitev, ki se nanašajo na stroške za pouk, računalniških storitev. So se pa
pojavili tudi zaradi epidemije Covid novi stroški, predvsem testov za testiranja.
Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja predstavljajo stroške najemnin za računalniške
programe in najemnin poslovnih prostorov.
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, se nanašajo na izplačila dela po pogodbi (nadzor
kurjave) ter dela študentov.
Stroški drugih storitev so predvsem stroški varovanja, stroški seminarjev, posvetovanj, stroški tiskanja.

Tabela 12 : Primerjava odhodkov v letu 2021 s tistimi v predhodnem letu v EUR
Konto

Vrste odhodkov

1
460
461
462
464
465
467
468
469

2
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški amortizacije
Stroški dela
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
SKUPAJ

Odhodki
predhodnega leta
3
237.639,59
155.832,12
369.189,60
3.036.449,23
0
20,63
0,31
494,88
3.799.626,36

Odhodki
tekočega leta
4
305.129,01
223.094,56
386.614,05
3.350.500,11
5.964,55
0,23
0,17
723,69
3.912.683,55

Indeks

Odhodki iz
neprorač.virov
4

Sestava virov
odhodkov
5=4/3*100

5=4/3*100
128,40
143,17
104,72
110,35
5.964,55
1,12
54,84
146,24
102,98

Tabela 13 : Odhodki po vrstah in virih financiranja v letu 2021 v EUR
Konto

Vrste odhodkov

1

2

460
461
462
464
465
467
468
469

Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški amortiz.
Stroški dela
Drugi stroški
Finančni odhod.
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
SKUPAJ

odhodki iz
prorač. virov
3
125.955,44
215.352,54
206.010,55
3.308.288,17
5.964,55
0
0
3.861.571,25
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179.173,57
7.742,02
932,09
42.211,94
0
0,23
0,17
723,69
230.783,71

142,26
3,6
0,46
1,28
0
0,23
0,17
72,69
5,98

Tabela 14 : Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2021 v EUR
Konto

Vrste poslov. odhod.

1
460
461
462
464
465
467
468
469

2
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški amortizacije
stroški dela
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotoval.posl.odh.

Poslov. odhodki tekočega
obračun. obdobja
3
305.129,01
223.094,56
206.942,64
3.350.500,11
5.964,55
0,23
0,17
723,69

Sestava poslovnih
odhodkov
4 – delež
7,80
5,71
5,29
85,61
0,16
0
0
2

Tabela 15 : Sestava drugih odhodkov po vrstah v letu 2021 v EUR
Konto

Vrste drugih odhod.

1
465
465203
465605
46591

2
Takse in pristojbine
Obvezna praksa dij.
Ostali stroški-stavb.z.
Članarine
SKUPAJ

Drugi odhodki tekočega
obračun. obdobja
3

Sestava drugih odhodkov
4 - delež

5,46
5.579,09
380,00
5.964,55

0
1
0

Tabela 16 : Primerjava poslovnih odhodkov v letu 2021 s tistimi v predhodnem letu v EUR
Konto

Vrste poslovnih odhodkov

1
460
461
462
464
465
467
468
469

2
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški amortizacije
Stroški dela
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
SKUPAJ

Poslov. odhodki
predhodnega leta
3
237.639,59
155.832,12
369.189,60
3.036.449,23
0
20,63
0,31
494,88
3.799.626,36
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Poslovni odhodki
tekočega leta
4
305.129,01
223.094,56
206.942,64
3.350.500,11
5.964,55
0,23
0,17
723,69
3.912.683,55

Indeks
5=4/3*100
128,40
143,17
56,06
110,35
5.964,55
1,12
54,84
146,24
102,98

3.4.3 Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki

Stanje presežka iz preteklih let je bilo na dan 1. 1. 2021 v višini 42.399,90 €. Med letom smo ga porabili za
nakup OS v višini 18.511,02 €, ter za stroške sejnin v višini 2.516,13 €.
Presežek prihodkov za leto 2021 znaša (razlika med prihodki in odhodki iz poslovanja) 34.545,92 €. Ker pa
smo med letom porabili iz VIRA presežek preteklih let tudi sredstva za pokrivanje stroškov sejnin, se
presežek prihodkov nad odhodki poveča za 2.516,13 € in znaša skupaj 37.062,05 €. Vendar ker nismo imeli
pri obračunu DDPO (davek od dohodka pravnih oseb) dovolj olajšav, da bi nam znižal plačilo davka, je le
ta za leto 2021 v višini 4.243,20 €, se presežek prihodkov nad odhodki zniža za davek in znaša 32.818,85
€.
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3.4.3.1

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Osnovna šola Sava Kladnika opravlja dejavnost za izvajanje javne službe ter tržne dejavnosti.
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Za izračun tržne dejavnosti smo uporabili razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posameznih
dejavnosti in jih delili s celotnimi prihodki. Sodila za razmejevanje tržne dejavnosti so prihodki od storitev
(uporaba vozila Citroen Jumper), prihodki od proizvodov (malica za zunanje), malice zaposlenih ter malice,
ki jih zaposleni nosijo domov in najem počitniških kapacitet v Červarju. (Pinjola, Cipresa).
Tržni prihodki znašajo 36.880,63 €. Odstotek, ki ga bomo uporabili za razmejitev naslednje leto, je 0,94%.
Tržna dejavnost se vodi ločeno po stroškovnem mestu. Neposredni stroški, ki jih knjižimo na tržno
dejavnost so električna energija, kurjava, odpadki, vodarina ter posredni stroški, kot so plače, stroški, ki
se izplačujejo v deležu % tržne dejavnosti, kot je to določeno v pogodbi o zaposlitvi ter stroški ki jih določi
ravnatelj, da se v celoti knjižijo na tržno dejavnost.
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3.4.3.2

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
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Tabela 19 : Sestava prihodkov po načelu denarnega toka po vrstah v letu 2021 v EUR
Zaporedna
številka
1
71
72
73
74
78

Vrste prihodkov
2
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz EU
SKUPAJ

Prihodki tekočega
obračun. obdobja
3
172.195,72
0
3.308,20
3.837.637,51
0
4.013.141,43

Sestava prihodkov
4
JS, tržna, starši
/
javna služba, starši
MIZŠ, občina, tržna
/

Tabela 20 : Sestava odhodkov po načelu denarnega toka po vrstah v letu 2021 v EUR
Zaporedna
številka
1
40
41
42

Vrste odhodkov
2
Tekoči odhodki
Tekoči transferji
Investicijski odhodki

Odhodki tekočega
obračunskega obd.
3
3.747.836,50
0
245.292,97

SKUPAJ

Sestava odhodkov
4
MIZŠ ,tržna, Občina
/
MIZŠ, tržna, presežek,
Občina

3.993.129,47

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazujemo presežek
prihodkov nad odhodki v višini 20.011,96 €. Služi za spremljanje gibanja javnofinančnih prihodkov in
odhodkov. Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oz. odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva
pogoja: poslovni dogodek je nastal, denar je prejet oz. izplačan.
Prihodki so realizirani v višini 4.013.141,43 €, odhodki pa v višini 3.993.129,47 €. Po denarnem toku je
presežek prihodkov nad odhodki v višini 20.011,96 €.
V UR 55/15 je bil objavljen Zakon o fiskalnem pravilu (ZFISP), ki ureja način in časovni okvir izvajanja načela
srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračuna države brez zadolževanja. Zato je
potrebno po 77. členu ZIPRS 1718 izračunati presežek po fiskalnem pravilu kot to določa sektor države.
Čeprav imamo po denarnem toku presežek prihodkov nad odhodki v višini 20.011,96 €, izračun fiskalnega
pravila navaja, da imamo negativni znesek – presežek odhodkov nad prihodki.
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3.4.3.3

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V Izkazu Računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v letu 2021 ni izkazanih sprememb.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ne izkazuje nobenega stanja.
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3.4.3.4

Izkaz računa financiranja

V izkazu računa financiranja v letu 2021 ni izkazanih sprememb.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje nobenega stanja.

71

3.5

760000
760003
760004
760009
760010
760011
760012
760013
760014
760015
760016
760017
760018
760019
760020
760021
760100
760101
760102
760103
760104
760110
760105
760300
760310
760311
762000
762100
760312
763100
763900
763901
763902
760800
760801
760802
760803
760804
760805
764900

DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

PRIHODKI
Občina za materialne stroške
Občina za ŠVN
Občina in investicijsko vzdrževanje
Občina - ostalo
Ministrstvo za plače
Ministrstvo za materialne stroške
Ministrstvo za prehrano zaposlenih
Ministrstvo za prevoz zaposlenih
Ministrstvo za regresirano prehrano učencev
Ministrstvo za ŠVN
Ministrstvo za regres
Ministrstvo za jubil., odpravnine in solid. pomoč
Ministrstvo za dod. pokojninsko zavarovanje
Ministrstvo - ostalo
Nakazila ostalih institucij
Ministrstvo za RDU
Prihodki od uporabnin za telovadnico
Prihodki od storitev - ostalo
Prihodki od proizvodov
Malice zaposlenih
Najemnine počitniških kapacitet
Plačila učencev (malice, kosila…)
Uporaba opreme - najemnina Vitablock Komunala
Namenske donacije za pokrivanje stroškov
Donacije šolski sklad
Donacija-odpadni papir
Prihodki od obresti
Prih. od sprem. vred. terjatev in obveznosti
Donacija "botrstvo"
Odškodnina za povračilo škode
Prihodki od kupnin
Drugi prihodki
Prihodki družbeno koristnega dela
sredstva Covid po 70.čl.ZIUZEOP za kuharice
ZZZS povrač. sr. za Covid po 56.členu ZIUZEOP
Prihodki iz JF Covid - 94. člen
MIZŠ po 70.čl.ZDR-1/ lastna sredstva
Covid19 71.člen /delo v rizičnih razm.
39.člen Covid dodatek za delo v rizičnih razm.
Drugi prevrednotovalni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

STROŠKI:
460001 Čistila
460002 Čistila-dezinfekcijska sredstva
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2020
185.059,33
6.030,00
44.969,07
4.526,07
2.606.999,89
65.710,68
65.538,08
24.161,14
55.361,80
6.430,27
85.764,58
41.668,35
38.745,89
15.024,03
11.930,51
0,00
1.678,04
258,88
411,95
10.914,33
3.179,17
114.144,52
0,00
738,00
5.363,32
1.191,74
40,96
0,00
0,00
0,00
0,00
3.356,41
2.788,89
2.336,82
1.864,76
10.538,43
23.525,79
39.135,35
1.403,41
3.480.790,46

2021
186.136,62
8.730,00
33.616,50
22.688,52
2.633.286,13
93.972,54
74.084,73
36.588,70
82.639,80
8.476,49
94.046,16
39.840,00
40.371,90
11.146,56
2.486,11
47.508,15
2.311,51
355,23
2.914,30
31.040,68
2.570,42
148.729,69
31.506,53
510,00
5.857,05
1.648,24
0,00
0,00
0,00
6.207,88
0,00
179,65
0,00
0,00
0,00
10.317,99
4.297,96
0,00
282.202,68
960,75
3.947.229,47

2020
10.383,02
0,00

2021
5.998,77
7.059,64

INDEKS
101
145
75
501
101
143
113
151
149
132
110
96
104
74
21
138
137
707
284
81
130
69
109
138
0

5
0
0
553
41
0
721
68
113
100
58

460004
460010
460011
460012
460090
460092
460091
460099
460100
460102
460200
460201
460202
460203
460300
460302
460500
460600
461001
461002
461007
461090
461091
461092
461095
461099
461100
461101
461103
461104
461105
461108
461109
461110
461200
461201
461202
461203
461204
461300
461301
461302
461304
461305
461400
461401
461402
461403
461500
461501

Časopisi, revije, strokovna literatura
Živila
Živila-shema šolskega sadja
Tradicionalni slovenski zajtrk
Materialni stroški za pouk
Mat. str. varstva pri delu
Mat. stroški za šolo v naravi
Drug splošni material
Delovna obleka
Zdravila, sanitetni material
Električna energija
Stroški ogrevanja
Druga energija plin-jeklenke
Porabljena voda
Goriva, maziva za prevozna sredstva
Nadomestni deli za vozila
Stroški strokovne literature
Stroški pisarniškega materiala
Čistilne storitve
Storitve varovanja zgradb in prostorov
Računalniške storitve
Storitve - stroški za pouk
Stroški storitev za ŠVN
Stroški storitev varstva pri delu
Storitve fotokopiranja
Druge splošne storitve
Tekoče vzdrževanje objektov
Tekoče vzdrževanje opreme
Tekoče vzdrž. komun. opreme in računalnikov
Vzdrževanje in popravila vozil
Investicijsko vzdrževanje
Najem programske opreme
Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
Najem modula prehrana z blagajno
Zavarovalne premije za objekte in opremo
Zavarovalne premije za motorna vozila
Pristojbine za registracijo vozil
Stroški plačilnega prometa
Plačila bančnih storitev
Zdravstvene storitve
Izdatki za izobraževanje zaposlenih
Sodni str., stor.odvet.in notarjev
Zdravstvene storitve-testiranje
Clinitest - test za Covid
Odvoz odpadkov
Telefon, telefaks, elektronska pošta
Poštnina in kurirske storitve
Stroški prevozov
Dnevnice
Nočnine

45,54
115.261,10
5.145,81
0,00
16.995,67
0,00
0,00
17.547,05
2.036,91
5.264,10
17.260,16
34.204,03
2.249,77
8.060,52
1.309,59
1.138,34
449,29
288,69
2.688,01
1.226,84
1.871,09
18.365,09
21.447,07
1.310,34
0,00
15.325,54
238,00
6.205,33
3.779,92
1.420,26
34.827,30
3.327,01
0,33
0,00
7.055,88
1.491,60
331,70
1.227,27
5,50
1.585,11
3.279,96
657,60
0,00
0,00
6.536,99
4.925,14
3.003,47
6.725,62
114,19
0,00
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38,60
165.735,74
4.322,37
860,26
20.279,68
0,00
0,00
29.511,84
3.937,18
540,11
18.820,64
35.937,21
1.805,21
7.508,07
1.895,31
0,00
611,21
267,17
21,86
1.348,86
2.310,41
25.110,65
17.712,99
2.757,96
11.156,81
6.428,41
5.145,93
9.993,87
3.437,40
1.614,88
79.250,94
3.115,75
101,28
657,60
7.392,99
1.111,15
308,33
1.274,51
6,50
1.599,17
4.208,41
1.439,80
57,00
2.292,96
8.462,38
4.424,62
2.261,41
2.876,89
322,91
0,00

85
144
84
119

168
193
10
109
105
80
93
145
0
136
93
1
110
123
137
83
210
42
2.162
161
91
114
228
94
30.691
105
74
93
104
118
101
128
219

129
90
75
43
283

461502
461503
461504
461506
461599
461601
461602
461603
461604
461605
461900
461901
461902
461903
462000
462100
462400
462401
462402
462403
462404
462900
462901
464000
464002
464003
464202
464203
464300
464400
464501
464600
464900
464999
465100
465200
465202
465203
465605
465922
467001
467800
468100
468900
469100

Prevozni stroški
Tuje dnevnice
Terenski dodatek
Službena pot nad uredbo
Drugi izdatki za službena potovanja
Delo po podjemni pogodbi
Delo preko študentskega servisa
Sejnine
Prispevki od pogodbenega dela
Posebni davek od pogodb
plačila storitev DURS-prispevki
Stroški skupne porabe-Cipresa
Stroški skupne porabe-Pinjola
Blagajniško evidentiranje prehrane
Amortizacija OS v upravljanju
Amortizacija OS pridobljenih donacij
Odpis drobnega inventarja
Odpis knjig - PK
Odpis knjig - učbeniški sklad
Odpis knjig- UK
Odpis knjig-serijske publikacije
Zmanjšanje amort. v breme kapitala
Zmanjšanje amort. v breme sklada
Bruto plače v breme zavoda
Dodatek za delo v riz.razm.-39.člen KPJS
Dod. za delo v riz.razm.-18.člen ZNUPZ-ravnatelj
Stroški prehrane med delom
Stroški prevoza na delo
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Regres za letni dopust
MIZŠ za RDU
Prispevki delodajalca - na OD
Jubil., odprav., solid. pom.-do uredbe
Jubil., odprav., solid. pom.-nad uredbo
Takse in pristojbine
Stroški družbeno koristnega dela
Volontersko pripravništvo
Obvezna praksa
Nadomestilo za upor. stavb. zemljišča
Članarine domačih neprofitnih organizacij
Obresti
Nadomestilo za uporabo last. sr. - Covid
Odškodnine
Drugi odhodki
Prevr. odhodki zaradi oslb. terj. iz posl.
SKUPAJ STROŠKI

732,99
288,00
312,48
0,00
0,00
1.274,52
0,00
660,75
175,41
318,64
0,00
3.097,17
0,00
0,00
159.259,63
0,00
26.461,10
6.254,81
14.732,72
760,32
449,73
-159.259,63
-2.011,66
2.360.252,63
0,00

359,90
388,00
246,95
1,83
7,88
1.697,56
6.400,88
1.982,84
338,30
424,41
0,00
1.176,73
1.182,67
681,98
160.881,98
634,40
23.467,04
2.935,33
18.155,03
507,88
360,98
-161.516,38
-18.155,03
2.347.148,32
242.486,57
890,56
77.129,94
38.401,17
42.075,78
98.624,16
41.413,55
420.435,72
21.622,86
15.973,52
0,00
0,00
0,00
5,46
5.579,09
380,00
0,23
4.297,96

68.463,57
25.570,35
40.586,84
90.587,04
23.428,02
374.944,26
26.147,85
15.864,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,63
10.603,74
0,00
0,31
0,17
494,88
723,69
3.477.083,78 3.912.683,55

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

3.706,68

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
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34.545,92

49
135
79

133
300
193
133
38

101
89
47
123
67
80
101
902
99

113
150
104
109
177
112
83
101

1
41
55
146
113

Skupni prihodki v letu 2021 so znašali 3.947,229,47€, odhodki pa v višini 3.912.683,55€.

3.5.1 Obrazložitev indeksov

Zaradi stanja epidemije se na nekaterih delih poslovanja občutno poznajo povečanja prihodkov, oz.
zmanjšanja le teh.
760009 - Občina ostalo: indeks povečanja prikazuje predvsem višek presežka energije na napravi Vitablock
(Komunala), ki nam jih je namenila Občina, prejeli smo tudi sredstva za novoletno obdaritev. Prvič v
lanskem letu smo od Furs-a prejeli plačilo za odmero stavbnega zemljišča v višini 5.579,09 €.
760102 - Prihodki od proizvodov: malica in kosila za domov zunanjih članov, uporaba vozila Citroen
Jumper.
760802 - Prihodki iz JF Covid – 94. člen: ministrstvo nam je mesečno nakazovalo sredstva za zaščitno
opremo, dezinfekcijska sredstva in stroške, ki se nanašajo na Covid-19. Vsa sredstva še nismo uspeli
porabiti v letu 2021.
760805 - 39. člen Covid dodatek za delo v rizičnih razmerah: do dodatka smo bili upravičeni vsi zaposleni,
ki smo bili na delu ogroženi zaradi dela v rizičnih razmerah. Izplačilo je znašalo 65% osnovne plače
zaposlenega, odvisno od ur rednega dela na delovnem mestu.
460099 - Drug splošni material: veliko več kot v preteklosti se porabi toaletnega papirja in papirnatih brisač
ter servetov za čiščenje in dezinfekcijo.
460100 - Delovna obleka: nabavljena so bila oblačila za kuharice, čistilke, hišnika ter nekaj tudi za učitelje,
ki jim pripada delovna obleka in obutev na dve leti.
461092 - Stroški storitev varstva pri delu: mesečna sredstva po pogodbi se niso spremenila in so znašala
mesečno 118,13 €, vendar smo prejeli od podjetja DATA.INFO (celovite rešitve za varstvo osebnih
podatkov) letni račun za najem pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v višini 1.096,02 €.
461100 - Tekoče vzdrževanje objektov: na POŠ Loka smo prenovili fasado in žaluzije s sredstvi, ki nam jih
je namenila Zavarovalnica Triglav zaradi neurja s točo v letu 2020. Sanacijo je uredilo podjetje Izofas
Boštanj.
461105 - Investicijsko vzdrževanje: obnovili smo tla na hodniku v 1. nadstropju, uredili moške sanitarije,
montažna dela v pisarni (zbornica), uredili športne površine, izvedli meritve električnih inštalacij in
strelovodov, uredili prezračevanje na centralni šoli.
464501 - Redna delovna uspešnost: v letu 2021 smo ta sredstva prejeli dvakrat in sicer za obdobje januar
do junij in obdobje julij do december. RDU smo prejeli vsi zaposleni, razen tistih, ki so imeli prekinjeno
delovno razmerje ali so bili na daljši bolniški odsotnosti. RDU je v preteklem letu prejela tudi ravnateljica.
Ker v letu 2020 zaradi epidemioloških razmer ni bil izveden tradicionalni Slovenski zajtrk, ki je vedno v
mesecu novembru tekočega leta, je bil le ta v letu 2021 izveden dvakrat. In sicer v mesecu juniju in
novembru.
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Zaradi boljše preglednosti naročenih in prevzetih obrokov in časovne optimizacije dela zaposlene na
blagajni, smo prešli na brezkontaktno evidentiranje kosil. Najem modula za vzdrževanje opreme imamo s
podjetjem EMG Žalec.

Sevnica, 31. 12. 2021

Martina Špan,
računovodja

76

LETNO POROČILO ZA LETO 2021

SESTAVNI DEL LETNEGA POROČILA
Poslovno poročilo

str. 3

Računovodsko poročilo

str. 17

2

POSLOVNO POROČILO GLASBENE ŠOLE SEVNICA ZA LETO 2021
1. SPLOŠNI DEL POSLOVENGA POROČILA
1. 1 Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
Naziv: Glasbena šola Sevnica
Naslov: Cesta na grad 22, 8290 Sevnica
Matična številka: 1451227000
Davčna številka: 61431702
Telefon: 07 81 41 640
E-pošta: gs-sevnica@guest.arnes.si
Spletna stran: https://www.gs-sevnica.si
Glasbena šola Sevnica je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Sevnica
(1999). Opravlja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja. Namenjena je glasbenemu
izobraževanju otrok in učencev občine Sevnica. Vzgojno-izobraževalno in umetniško delo se izvaja v
matični zgradbi, v prijetnem ambientu starega mestnega jedra pod gradom. Učenci z območja
Mirenske doline imajo možnost obiskovanja nekaterih učnih predmetov v dislociranem oddelku Krmelj
– v prostorih Osnovne šole Krmelj. Poučujemo: klavir, harmoniko, violino, violo, violončelo, harfo,
kitaro, kljunasto flavto, flavto, klarinet, saksofon, rog, trobento, evfonij, pozavno, tubo, tolkala, petje
in citre – program Glasba –, najmlajšim pa sta namenjena programa Predšolske glasbene vzgoje in
Glasbene pripravnice. Poleg pouka so najpomembnejša dejavnost nastopi, ki so najboljši prikaz
učenčevega in učiteljevega dela, organiziramo pa tudi kvalitetne koncerte mladih glasbenikov in že
uveljavljenih umetnikov, in tako omogočamo bogato koncertno dejavnost v domačem okolju. Šola
torej ne deluje le kot vzgojno-izobraževalna ustanova za vzgajanje in poučevanje mladih glasbenikov,
temveč je ena izmed osrednjih institucij v občini, ki stremi h kulturnemu dogajanju v pravem pomenu
besede in je vir za kvalitetno ljubiteljsko dejavnost.
Glasbena šola Sevnica je članica Zveze slovenskih glasbenih šol.
Kot šola, ki izvaja javno veljavne izobraževalne programe, je vpisana v razvid, ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za šolstvo.
1. 2 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Svet zavoda GŠ Sevnica je bil oblikovan v maju 2020 in imenovan za obdobje štirih let. Sestavljajo ga:
- trije predstavniki ustanoviteljice šole – Občine Sevnica: JOŽE KUKEC, BETKA SALMIČ, ESTERA
SAVIĆ BIZJAK
- pet predstavnikov delavcev šole: ERNEST KRAMAR – predsednik sveta zavoda, BETKA
CIMPERŠEK, ANA MLAKAR, ŠPELA TROHA OGOREVC, ANDREJA ZUPANC,
- trije predstavniki staršev: ZALA JAZBEC – podpredsednica sveta zavoda, PAVEL PLESNIK, VESNA
ZOREC.
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Naloge in pristojnosti sveta v 48. členu opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI) in Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Sevnica.
Ravnateljica: Katja Krnc
Pristojnosti ravnatelja določata 49. člen ZOFVI in Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Sevnica.
Računovodja: Janja Pavčnik Šalamon (računovodsko in finančno svetovanje d.o.o. LIR)
Svet staršev
Člani sveta staršev so (bili):
v š. l. 2020/2021:
- oddelek za klavir in harmoniko: JERNEJA ROJC, BORIS ZGONC, HELENA ŽVEGLIČ,
- oddelek za godala in brenkala: PETRA MAJCEN, FRANC PLESNIK, ANDREJA KOBAL, DAMIJANA POLAK,
CVETKA ŠTIH,
- oddelek za pihala: BERNARDA ANDROJNA, MAJA POŽUN,
- oddelek za trobila, tolkala in petje: DARKO GRUBEŠIĆ, ZALA JAZBEC, ALENKA ŠTIGL,
- program glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje: VESNA ZOREC,
v š. l. 2021/2022 so:
- oddelek za klavir in harmoniko: SUZANA PRIJATELJ, VESNA ZOREC, SAŠA MEDVED,
- oddelek za godala in brenkala: OLENA SUKHOBRUS AMIGONI, FRANC PLESNIK, VESNA ZOREC, JOŽE
ZORENČ, URŠKA JAMŠEK,
- oddelek za pihala: BERNARDA ANDROJNA, LIDIJA DRAŽETIĆ, JOŽE ŠTURBEJ,
- oddelek za trobila, tolkala in petje: MOJCA MERGOLE, ZALA JAZBEC, BERNARDA ANDROJNA,
- program glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje: TANJA UDOVČ.
Pristojnosti sveta staršev so opredeljene v 66. členu ZOFVI in Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica.
Strokovni organi:
- učiteljski zbor,
- razredniki (učitelj petja, inštrumenta za svoje učence),
- strokovni aktivi (sestavljajo jih strokovni delavci istega predmeta oz. delovnega področja ter
delujejo zlasti na svojem strokovnem področju).
Strokovni aktivi na GŠ Sevnica:
- strokovni aktiv za klavir in harmoniko,
- strokovni aktiv za godala in brenkala,
- strokovni aktiv za pihala,
- strokovni aktiv za trobila, tolkla in petje,
- strokovni aktiv za nauk o glasbi, solfeggio, predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico.
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1. 3 Glavni podatki o poslovanju
Vpis
Pregled števila oddelkov v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 ter primerjava s preteklima šolskima letoma
Število oddelkov/število učencev
Program
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
GLASBA (inštrument, petje)
11,44/183
11,50/184
11/176
10,63
Predšolska glasbena vzgoja, Gl. pripravnica
0,10/24
0,05/15
0,09/26
0,10
SKUPAJ
11,54/207
11,55/199
11,09/202
10,73

Finančno poslovanje
Glasbena šola Sevnica se financira iz:
- državnega proračuna – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (plače za delavce po
potrjeni sistemizaciji s prispevki in davki, regres za letni dopust, premije dodatnega
pokojninskega zavarovanja, jubilejne nagrade, odpravnine),
- sredstev lokalne skupnosti na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti – Občina
Sevnica (materialni stroški, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo –
prevoz in prehrana zaposlenih –, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
sredstva za investicije),
- prispevka staršev (stroški šolanja, ki bremenijo starše – prispevek za materialne stroške),
- iz drugih virov (donacije).
Pregled poslovanja leta 2021 in primerjava z letoma 2020 in 2019 (v €)
2019
2020
Prihodki
537.750,22
552.777,29
Odhodki
528.873,54
538.269,43
Presežek prihodkov nad odhodki
8.876,68
14.507,86

2021
610.831,97
591.757,05
19.074,92

Indeks 2021/2020
110,51
109,94
131,48

Prikaz prihodkov po virih financiranja za leto 2021 in primerjava z letoma 2019 in 2020 (v €)
Vir financiranja
2019
2020
2021
Indeks 2021/2020
Prihodki iz državnega proračuna
444.637,52
467.937,80 517.358,08
110,57
Prihodki iz občinskega proračuna
44.000,00
43.833,94
46.221,26
105,45
Prispevek staršev –
49.112,70
41.005,55
46.752,43
114,02
vpisnina, šolnina, izposoja inštrumentov
Drugi prihodki
0,00
0,00
500,20
0,00
SKUPAJ
537.750,22
552.777,29 610.831,97
110,51
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1. 4 Vizija, poslanstvo Glasbene šole Sevnica
Glasbena šola Sevnica je institucija, ki ima v slovenskem prostoru dolgoletno tradicijo in veljavo. Njen
cilj ni le vzgajanje in poučevanje mladih glasbenikov, temveč je ena izmed osrednjih ustanov, ki
spodbuja in stremi h kulturnemu dogajanju v pravem pomenu besede. S svojim delovanjem prispeva
pomemben delež k oblikovanju pozitivnih vrednot, samopodobe, ustvarjalnosti in drugih vrlin in
vrednot, ki so pomembne tako za posameznika kot celotno skupnost. S svojim poslanstvom je glasbeno
izobraževanje pomembna življenjska popotnica za mnogo naših učencev.
Učitelji Glasbene šole Sevnica bomo naše učence vzgajali v poslušalce, dobre amaterje in poklicne
glasbenike, ki bodo s podporo svojih staršev postali notranje bogatejši člani naše skupnosti.

2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
2. 1 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov
Investicijsko-vzdrževalna dela v 2021:
Inštrumenti so bili servisirani glede na potrebe, prav tako uglaševanje klavirjev.
Izvedena so bila obnovitvena zunanja dela, šola je dobila novo zunanjo podobo: obnovljena fasada,
urejeno odvodnjavanje, okolica šole, sanirana ploščad pred šolo.
Pomembnejše nabave v letu 2021:
V letu 2021 so bili nabavljeni: violina ¼, kitara, dva prenosna računalnika, trije pisarniški stoli, kamera,
kalkulator, osem zvočnikov JBL Charge 4, uničevalec dokumentov, dve licenci programske opreme za
notni zapis Sibelius ter licenco računovodskega programa za izdajo e-položnic. Nekaj računalniške
opreme – šest prenosnih računalnikov smo prejeli s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport v okviru programa React-EU – IKT za VIZ.
Zaradi dotrajanosti in ekonomičnosti je bila potrebna zamenjava plinskega kotla.
Dogodki in projekti:
Leti 2020 in 2021 je močno zaznamovala epidemija Covid-19.
Šolsko leto 2020/2021 se je pričelo v šoli, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja
prenosa okužb s SARS-CoV-2 pa je bilo odrejeno, sprva začasno, da se v tednu od 19. 10. 2020 do 23.
10. 2020 pouk tudi v glasbenih šolah ponovno prične izvajati na daljavo. Na podlagi prvega odstavka
105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št.
152/20), je ministrica za izobraževanje izdala Sklep o podaljšanju jesenskih počitnic v š. l. 2020/21 in
sicer do 8. 11. 2020, izobraževanje pa je potem na daljavo potekalo vse do 19. 2. 2021. Po zimskih
počitnicah smo v šoli pričeli z individualnim poukom, medtem ko se je preostali pouk, skupinski pouk
nauka o glasbi, solfeggia, predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice, v prostorih šole pričel
izvajati od 3. 5. 2021 dalje. Za izvedbo pouka orkestrov se je še vedno priporočala izvedba pouka v
smisli t. i. sekcijskih vaj. Prav tako je bila še vedno odsvetovana izvedba nastopov.
Na podlagi že omenjenega zakona je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala Sklep o ukrepih
za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021, s
katerim so se zaradi nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem
letu 2020/2021 določili ukrepi v zvezi z izvedbo šolskega koledarja; vzgojno-izobraževalno delo se je
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izvedlo v enem ocenjevalnem obdobju. Določeni so bili tudi ukrepi v zvezi s preverjanjem in
ocenjevanjem znanja učenk in učencev.
Delo za novo šolsko leto 2021/2022 smo, glede na zdravstveno situacijo, načrtovali v skladu z modelom
B, kar je podrobneje opredeljeno v publikaciji Šolsko leto 2021/2022 v Republiki Sloveniji v razmerah,
povezanih s Covid-19 (Modeli in priporočila), ki jo je izdal Zavod RS za šolstvo. Pouk se je torej izvajal v
šoli. Poleg priporočil za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, je poudarek na
zdravstveno-higienskih ukrepih: uporaba mask, higiena rok, prezračevanje, čiščenje prostorov, površin,
oblikovanje skupin ter upoštevanje pogoja PCT (pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja). Od
srede novembra 2021 so morali za udeležbo v glasbeni šoli pogoj PCT izpolnjevati tudi učenci. V
primeru, da se učenec ni samotestiral in ni izpolnjeval pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s
testom PCR ali testom HAG, pouka v glasbeni šoli ni mogel obiskovati. Ti učenci so se izobraževali na
daljavo.
V primeru karanten se je pouk inštrumenta in petja izvajal na daljavo, pri pouku nauka o glasbi in
solfeggia pa so odsotni učenci prav tako imeli možnost pouk spremljati preko zoom povezave.
Poleg pouka so naša najpomembnejša dejavnost nastopi.
Ker je tudi š. l. 2020/21 zaznamovala epidemija koronavirusa in posledično vzgojno-izobraževalno delo
na daljavo, večine dejavnosti nismo izvedli na način, kot smo načrtovali. Pripravili smo nov plan t. i.
spletnih nastopov; učenci so se posneli, nastope pa so iz obdelanih videoposnetkov izdelali naši učitelji.
V decembru 2020 smo pripravili posnetek z izborom skladb s preteklih decembrskih božičnonovoletnih koncertov naših orkestrov. Prav tako sta bila v spletni obliki izvedena koncerta absolventov,
učencev, ki so zaključili nižjo oz. višjo stopnjo glasbenega izobraževanja, ter nastop prvošolcev, vsi v
juniju 2021. Nastope smo predvajali na šolskem YouTube kanalu.
Nekaj nastopov tekmovalcev pred državnim tekmovanjem TEMSIG je bilo od marca do maja 2021, ob
upoštevanju ukrepov, izvedenih tudi v šolski dvorani. Prav tako je bil situaciji prilagojen vsakoletni
sprejem najuspešnejših učencev, prejemnikov županovih priznanj. Župan je najuspešnejše učence v š.
l. 2020/2021 v juniju počastil z obiskom po posameznih šolah; na naši šoli so učenci dogodek obogatili
s krajšim nastopom.
Pihalni orkester je ob koncu šolskega leta ter v počastitev dneva državnosti in 30. obletnice
samostojnosti Republike Slovenije pripravil posnetek koračnice V. Štrucla, Pozdravljena Slovenija;
učenci in učitelji so se individualno posneli, ustvaril se je skupni avdio posnetek, video pa je orkester
posnel v parku sevniškega gradu.
Tako kot v preteklem, smo tudi v šolskem letu 2020/2021 pripravili spletno predstavitev programa
naše šole za naše najmlajše učence predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice. V januarju, ko
je izobraževanje še potekalo na daljavo, smo jo na ogled ponudili tudi osnovnim šolam, šoli s
prilagojenim programom in vrtcem sevniške občine, za kar smo prejeli ogromno pozitivnih odzivov.
Učencem višjih razredov osnovne šole je bila namenjena predstavitev pevskega oddelka.
Zdravstvena situacija je ohromila delovanje na vseh področjih, zato tudi prireditev izven šole, na katerih
sicer pogosto sodelujejo naši učenci, skoraj ni bilo. V juniju sta bili izpeljani prireditvi v organizaciji
OZVVS Sevnica – Proslava ob dnevu državnosti in 30. obletnici ubranitve naše domovine –, na kateri je
sodelovala učenka petja, in Posavsko praznovanje dneva državnosti v organizaciji Občine Sevnica,
KŠTM Sevnica, KD Godba Sevnica, kjer je nastopila komorna skupina Trio Anima.
Koncert glasbenih šol Posavja, ki ga posavske glasbene šole (Brežice, Krško, Sevnica) v sodelovanju s
Posavskim muzejem Brežice tradicionalno pripravimo v mesecu januarju v Viteški dvorani Gradu
Brežice, kjer Posavski muzej domuje, je januarja 2021 izzvenel v spletni obliki.
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Trio Anima v sestavi Zala Plazar in Ivana Sešlar, flavta, ter Neža Ganc, klavir, je bil na 50. tekmovanju
TEMSIG, kjer je prejel zlato plaketo, I. nagrado in posebno priznanje za doseženih 100 točk, nagrajen
tudi s posebno nagrado Ljubljana Festivala, ki je izbranim zmagovalcem tekmovanja TEMSIG podelil
nastop v mednarodnem ciklu Mladi virtuozi 2021/2022. Trio je novembra 2021 nastopil na 3. koncertu
omenjenega cikla v Viteški dvorani Križank.
Od septembra do decembra 2021 (š. l. 2021/2022) smo nastope v šolski dvorani izvajali pred publiko,
z omejenim številom nastopajočih in poslušalcev.
Ponovno ni bilo mogoče izvesti revij orkestrov slovenskih glasbenih šol, ki potekajo v organizaciji Zveze
slovenskih glasbenih šol.
Konec avgusta 2021 je bilo za strokovne delavce na šoli organizirano predavanje dr. Zdenke Zalokar
Divjak Vzgoja za odgovorno vedenje otrok in mladostnikov.
V organizaciji Zavoda RS za šolstvo so bili na daljavo, preko aplikacije Zoom, izvedeni naslednji
seminarji: za učitelje nauka o glasbi (marec 2021), za učitelje violine (april 2021), za učitelje flavte
(november 2021), prav tako so bile izvedene študijske skupine za posamezna predmetna področja.
Zaposleni so opravili še obdobna izobraževanja iz varstva pri delu in požarnega varstva ter
izobraževanje Kaj moram vedeti o varstvu osebnih podatkov v 2021.
Starše učencev prvih razredov ter programov predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica smo
v začetku šolskega leta 2020/2021 z najpomembnejšimi informacijami v zvezi s šolanjem na glasbeni
šoli seznanili s pisnim obvestilom. Prav tako so bili na daljavo potrjeni oz. izvoljeni predstavniki staršev
za svet staršev. V šolskem letu 2021/2022 smo septembrske roditeljske sestanke s predstavitvijo dela
v šolskem letu po posameznih oddelkih izvedli preko aplikacije Zoom. Za starše glasbene pripravnice
smo roditeljski sestanek izvedli na daljavo tudi v mesecu aprilu, pred sprejemnimi preizkusi za vpis na
inštrument.

2. 2 Poročilo o doseženih ciljih
2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
 Zakon o zavodih
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 Zakon o šolski inšpekciji
 Zakon o delovnih razmerjih
 Zakon o javnih uslužbencih
 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
 Kolektivna pogodba za javni sektor
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica (UL RS
18/99) in Odloki o spremembah in dopolnitvah
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
 Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
 Zakon o računovodstvu
 Zakon o javnih financah
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
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Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
Zakon o glasbenih šolah
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah
Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah
Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah
Pravilnik o publikaciji v glasbeni šoli
Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
glasbene šole
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022

2.2.2 Dolgoročni cilji in naloge, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja šole
- Odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti.
- Zagotavljanje kakovostnega znanja.
- Skrb za zelo nadarjene učence (omogočanje dodatnega pouka za izvajanje zahtevnejšega in
obsežnejšega programa).
- Doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih
inštrumentalnih ansamblih, orkestrih in pevskih zborih.
- Pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje – usmerjanje nadarjenih učencev v
študij glasbe (vzgoja lastnega kadra).
- Spodbujanje učenja orkestrskih inštrumentov.
- Motiviranje učencev za redno in sistematično delo doma.
- Vključevanje učencev v že obstoječe in novonastale inštrumentalne in vokalne skupine v kraju.
- Poglabljanje povezovanja šole z njenim ožjim in širšim okoljem.
- Spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji in starši.
- Zagotovitev ustreznega kadra – strokovnih delavcev in jih zadržati v kraju.
- Zagotovitev optimalnih materialnih pogojev za izvajanje pouka s sodelovanjem ustanovitelja.
- Vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanja z drugimi.
- Sooblikovanje osebnosti in izboljšanje glasbene izobraženosti prebivalstva.
- Popestritev pouka s sodobnimi pristopi in učnimi pripomočki.
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2.2.3 Letni cilji, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v njegovem letnem programu dela
Obseg dejavnosti na šoli je vezan na šolsko leto. Okvirni cilji, kadri, organizacija dela, dejavnosti, ki na
šoli potekajo, program investicijskih in vzdrževalnih del, nakupa opreme in učil so opredeljeni v Letnem
delovnem načrtu šole za š. l. 2020/2021 in 2021/2022, Programu dela, Kadrovskem načrtu ter
ovrednoteni v Finančnem načrtu šole za leto 2021:
- Kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo: strokovno delo na visoki ravni, spodbujanje
kreativnosti in izražanja, priprave za tekmovanje, delo z nadarjenimi učenci – usmerjanje v
nadaljnje glasbeno izobraževanje –, organizacija koncertov.
- Pridobivanje in usmerjanje učencev k vpisu, povezovanje šole z okoljem, uspešno nastopanje.
- Udeležba na tekmovanjih.
- Udeleževati se regijskih in republiških instrumentalnih in orkestralnih revij.
- Skrb za strokovno spopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
- Nakup opreme – inštrumentov, pohištva.
- Nakup notnega gradiva.
- Redno servisiranje inštrumentov.
- Nabava drobnega inventarja po potrebi.
- Skrb za obnovitvena in investicijska dela na šoli.
2.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne
kazalnike po posameznih dejavnostih
Pregled stanja vpisa in primerjava s preteklimi leti
Program
GLASBA (inštrument, petje)
Predšolska glas. vzgoja, Gl. pripravnica
SKUPAJ

2017/2018
11,44
0,14
11,58

Število oddelkov
2018/2019 2019/2020 2020/2021
11,44
11,50
11
0,10
0,05
0,09
11,54
11,55
11,09

2021/2022
10,63
0,10
10,73

Pregled števila učencev po posameznih predmetih v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 v primerjavi s š. l.
2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020
Predmet
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
KLAVIR
38
39
32
36
33
HARMONIKA
10
10
9
6
7
VIOLINA
14
15
18
19
18
VIOLA
/
/
/
/
/
VIOLONČELO
10
8
9
10
8
HARFA
7
5
7
4
2
KITARA
16
18
19
17
18
KLJUNASTA FLAVTA
1
3
5
6
5
FLAVTA
22
19
21
18
15
KLARINET
11
11
9
10
11
SAKSOFON
8
7
6
8
7
TROBENTA
6
5
4
3
5
ROG
4
3
4
4
2
DRUGA KONIČNA TROBILA
2
3
2
1
1
POZAVNA
2
2
4
4
3
TUBA
/
/
1
1
1
TOLKALA
9
11
9
8
10
CITRE
9
8
8
6
7
PETJE
13
16
17
15
17

10

SKUPAJ
Predšolska glasbena vzgoja
Glasbena pripravnica
SKUPAJ

183
8
24
32

183
/
24
24

184

176
11
15 (21)
26 (32)

15
15

170
30
30

Uspeh učencev, realizacija pouka in drugih oblik organiziranega dela
Uspeh – povprečna ocena
individualni pouk (inštrument, petje)
skupinski pouk
Izdelalo – uspešno zaključilo razred

2017/2018
4,59
4,01

2018/2019
4,77
4,19

2019/2020
4,67
4,19

2020/2021
4,61
3,97

97,25 %
(177 od 182)

97,20 %
(174 od 179)

93,37
(169 od 181)

94,67
(160 od 169)

Šolsko leto 2020/2021 je uspešno zaključilo 160 od 169 učencev; 4 učenke niso pristopile k letnemu
izpitu in podaljšujejo razred zaradi opravičljivih razlogov (1 – klavir, 1 – violina, 1 – violončelo, 1 – citre),
4 učenke niso pristopile k letnemu izpitu (3 – klavir, 2 – violina) in se ne vpisujejo v novo šolsko leto.
Popravnega izpita iz nauka o glasbi ni opravil en učenec flavte, ki se ne vpisuje v novo šolsko leto.
Skupaj je v šolskem letu 2020/2021 uspešno zaključilo razred ali šolanje 160 učencev ali 94,67 % vseh
učencev vpisanih ob koncu šolskega leta (169).
Pouk je bil, kljub izredni in drugačni situaciji – izobraževanju na daljavo, uspešno realiziran.
TEKMOVANJA UČENCEV
2. MEDNARODNO ON-LINE TEKMOVANJE CELEIA 2021, 15.–18. april 2021, Glasbena šola Celje
Tekmovalec

Instrument

Kat.

Mentor

Žak Cesar

rog

Pred
kat.

Božičnik Manca

rog

II.

Rupar Anže

rog

III.

Grubešič Nikola

rog

III.

Ana Mak
Kaja Vilčnik

citre
citre

I.

Franc Lipovšek,
Timea Erdei
Franc Lipovšek,
Timea Erdei
Franc Lipovšek,
Timea Erdei
Franc Lipovšek,
Timea Erdei
Karmen Zidar Kos
Karmen Zidar Kos

Korepetitor

Uspeh

Točke in
mesto

Pandelina Atanasova

Zlata plaketa

98,67 (1./1)

Zlata plaketa,

100 (1./2)

Pandelina Atanasova

Posebna nagrada žirije

Pandelina Atanasova

Zlata plaketa

97,00 (2./4)

Pandelina Atanasova

Zlata plaketa

95,33 (3./4)

-

Zlata plaketa
Zlata plaketa

95,67 (3./8)
96,67 (2./6)

50. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE – TEMSIG, maj in junij 2021 na glasbenih šolah
Štajerske in Pomurja (citre, harfa – Glasbena šola Murska Sobota, komorne skupine s tolkali – Glasbena šola
Antona Martina Slomška, Maribor, violončelo – Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Tekmovalec

Instrument

Kat.

Ana Mak

citre

I. a

Kaja Vilčnik*

citre

I. b

Mentor
Karmen Zidar
Kos
Karmen Zidar
Kos
Ana Uršič

Korepetitor

Uspeh

Točke in mesto

-

srebrna plaketa

93 (8./13)

-

zlata plaketa,
I. nagrada
zlata plaketa

Ema Zorec**
harfa
I. a
Trio ANIMA
Zala Plazar,
komorne
Ivana Sešlar –
zlata plaketa,
skupine s
I. b
Ana Mlakar
flavta,
I. nagrada
pihali
Neža Ganc –
klavir***
Lea Gobec
violončelo
I. a
Polona Soban
Taja Omejec
bronasta plaketa
*Kaja Vilčnik je prejela posebno priznanje žirije za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja.
** Ema Zorec je prejela posebno priznanje žirije za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.
***Trio ANIMA je prejel posebno priznanje žirije za 100 točk.

11

98,00 (1./7)
97,00 (4./21)

100,00 (1./8)

87,67 (21./27)

DNEVI KITARE 2021 – junij 2021, Glasbena šola Krško
Tekmovalec
Aleks Imperl

Instrument

Kat.

Mentor

Korepetitor

Uspeh

Kitara – solo

I.

Zoran Košir

-

Zlato priznanje

Točke in
mesto
92,33

1.mednarodno tekmovanje BOLERO – junij 2021, Melodija – zasebna glasbena šola Muta
Tekmovalec
Vid Požun

Instrument

Kat.

Mentor

Korepetitor

Uspeh

tolkala

predkat.

Ernest Kramar

Taja Omejec

Zlata plaketa

Točke in
mesto
-

Mednarodno tekmovanje pihalcev in trobilcev WOODWIND & BRASS – Varaždin, december 2021
Tekmovalec

Instrument

Kat.

Mentor

Korepetitor

Uspeh

rog
rog
rog
rog
pozavna

C
C
C
C
C

Franc Lipovšek
Franc Lipovšek
Franc Lipovšek
Franc Lipovšek
Franc Lipovšek

Pandelina Atanasova
Pandelina Atanasova
Pandelina Atanasova
Pandelina Atanasova
Pandelina Atanasova

I. nagrada
II. nagrada
II. nagrada
II. nagrada
II. nagrada

Manca Božičnik
Pika Bajc
Nikola Grubešić
Anže Rupar
Črt Pačnik

Točke in
mesto
96,5 (1./8)
94,83 (2./8)
92,67 (6./8)
94,33 (3./8)
93,67 (4./6)

NASTOPI
Nastopi

š. l.
2016/2017
78

š. l.
2017/2018
84

š. l.
2018/2019
87

š. l.
2019/2020
47

47

48

47

30

IZVENŠOLSKI
SODELOVANJE Z DRUGIMI GŠ

21
6

21
4

22
9

12
2

SODELOVANJE Z OŠ IN VRTCI

3

2

2

-

NASTOP NA REVIJI
KONCERTI NA ŠOLI

1
6

2
7

1
6

3

SKUPAJ
RAZREDNI,
RECITALI

ŠOLSKI,

JAVNI,

š. l.
2020/2021
42
34
(v dvorani – 6,
Zoom – 10,
spletni - 19)
4
1 – spletni
3
(od tega 2
spletna)
-

Od septembra do decembra 2021 (š. l. 2021/2022) smo opravili 17 nastopov in sicer 2 izven šole in 15
nastopov na šoli.
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Finančni kazalniki uspešnosti iz finančnega načrta za leto 2021 in dejanska uresničitev ter primerjava
s preteklim letom
Primerjava prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v evrih

620.417
620.417
577.132
520.670
56.462
43.285

INDEKS
Real/FN
2021
106,26
106,26
107,1
106,28
115,23
96,19

111,30
111,30
112,52
111,84
119,16
97,24

45.000

42.085

93,52

97,17

1.200
549.178
549.178
414.918

0
600.722
600.722
438.893

1.200
617.679
617.679
463.612

102,82
102,82
105,63

112,47
112,47
111,74

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

66.230

69.526

72.714

104,59

109,79

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
Investicijski odhodki
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II-I)

51.495
16.535
8.269

69.468
22.835

52.899
28.454
2.738

76,15
124,61

102,73
172,08

REALIZACIJA
2020

FIN. NAČRT
2021

REALIZACIJA
2021

I.SKUPAJ PRIHODKI
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Prihodki iz sredstev javnih financ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Drugi prihodki za izvajanje javne službe
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe
Prejete donacije
II. SKUPAJ ODHODKI
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Plače in drugi izdatki zaposlenim

557.447
557.447
512.935
465.550
47.385
44.512

583.887
583.887
538.887
489.887
49.000
45.000

43.312

Postavka

Index
21/20

16.835

Razvidno je, da so prihodki in odhodki večji v primerjavi s prejšnjim letom. Prihodki iz državnega
proračuna se povečujejo zaradi rasti plač, ki je v skladu s sprejetim dogovorom med vlado in sindikati
v decembru 2018. V letu 2021 so se prihodki povečali še za dodatek za delo v rizičnih razmerah v času
razglašene epidemije Covid-19. Povečala se je tudi vrednost regresa za letni dopust najmanj v višini
minimalne plače. Prav tako je v letu 2021 večji obseg sredstev za redno delovno uspešnost – 2 %
osnovne plače na letni ravni, v predhodnem letu pa je bil obseg sredstev 2 % za obdobje julij–
december.
Prihodki ustanoviteljice so večji zaradi dodatnih ureditev v sklopu izvedbe ploščadi pred šolo.
Prav tako je iz primerjave plana in realizacije razvidno, da je bil finančni načrt presežen. V času priprav
načrta namreč določene okoliščine še niso bile znane (dodatek za delo v rizičnih razmerah, dodatna
sredstva za investicije).
2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V šolskem letu 2020/2021 je zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 izobraževanjem na daljavo
potekalo od novembra do srede februarja, za skupinski pouk še dlje, vse do maja 2021.
Marsikaj načrtovanega torej ni bilo mogoče realizirati, smo pa pri delu na daljavo usvojili veliko znanj s
področja IKT tehnologije, ki jih sicer, vsaj v takšni meri, ne bi in se v danih okoliščinah trudili pri
usvajanju učnih vsebin in za uspešno napredovanje.
V zadnjem četrtletju leta 2021 smo bili zaradi dolgotrajnejših bolniških odsotnosti primorani pridobiti
nadomestne učitelje, kar tekom šolskega leta ni prav enostavno, oziroma smo z nadomeščanji
obremenili in delo prerazporedili med delavce na šoli.
2.2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let – združeno s točko 2.2.4
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2.2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na standarde in merila, kot jih
je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti
poslovanja
Za področje izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, financirane s strani ministrstva, so določeni
normativi in standardi. Ministrstvo na podlagi določenih normativov in standardov zagotavlja sredstva
za plače in druge osebne prejemke iz delovnega razmerja. Prav tako ustanovitelj zavoda zagotavlja
sredstva v skladu z 82. členom ZOFVI.
Pogoji dela so dobri. Šola je uspešna pri realizaciji pouka in nastopov, tekmovanj, investicij in
vzdrževanja. Na vseh področjih s sredstvi ravnamo racionalno in gospodarno.
2.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Pravno podlago notranjega nadzora javnih financ predstavljajo: Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o
popisu, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Sevnica, resorna kolektivna pogodba.
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:
- na podlagi vsakoletnega organizacijskega poročila MIZŠ,
- pri mesečni najavi podatkov za plače,
- na stroških prevozov in prehrane za delavce (zahtevke posredujemo občini) ter ostalih
stroškov,
- pošiljanju računov – zahtevkov na občino, za katere v skladu s pogodbo sredstva nakaže
občina,
- pri zbiranju ponudb preko sistema naročil male vrednosti,
- pri preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila,
- z revizijami poslovanja (zagotovitev revizije poslovanja na 3 leta).
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana na podlagi predhodno izpolnjenega
samoocenitvenega vprašalnika. Vir informacij, na podlagi katerih je bila pripravljena ocena so: interni
sistem sprotnega poročanja o poslovanju, dosežkih, pomanjkljivostih, informacije strank, dobaviteljev.
2.2.9 Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vseh načrtovanih nastopov, prireditev, intenzivnih vaj, tekmovanj, regijskih in državnih revij nismo
izvedli izključno zaradi zdravstvene situacije in z njo povezanih ukrepov za preprečevanje širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2,kar se posledično kaže tudi v finančni realizaciji za leto 2021.
2.2.10 Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Pomemben dejavnik pri doseganju ciljev glasbene šole je tudi njeno uspešno sodelovanje v lokalni in
regionalni skupnosti.
Uspešno je sodelovanje:
- z ustanoviteljico Občino Sevnica, ki s finančnimi sredstvi pomembno vpliva na dobro izvajanje
vzgojno-izobraževalnega dela,
- s starši naših učencev (pouk, nastopi, koncerti, tekmovanja, roditeljski sestanki, govorilne ure),
- s kulturnimi društvi in javnimi zavodi in drugimi institucijami v občini in izven.
V letu 2021, je bilo sodelovanje zaradi koronavirusne situacije skromnejše.
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Sicer pa glasbena šola učencem ne omogoča le glasbenega znanja, ampak jih vzgaja tudi v družbeno
odgovorne osebe. Svojemu okolju nudi kvalitetne kulturne programe.
2.2.11 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter poročilo o
investicijskih vlaganjih
Kadrovska analiza
Kadrovski načrt smo pripravili na podlagi določbe Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021 – Uradni list RS, št. 75/19), v skladu z Uredbo o načinu priprave
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračunov in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja
za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa na osnovi
števila učencev in oddelkov potrdi sistemizacijo delovnih mest, iz katere je razvidno normativno število
učiteljev za posamezne predmete, korepetitorjev in tehnično-administrativnih delovnih mest.
2014/2015
(31. 12. 2014)

2015/2016
(31. 12. 2015)

2016/2017
(31. 12. 2016)

2017/2018
(31. 12. 2017)

2018/2019
(31. 12. 2018)

2019/2020
(31. 12. 2019)

2020/2021
(31. 12. 2020)

2021/2022
(31. 12. 2021)

1

1

1

1

1

1

1

1

Učitelji, korepetitorji
Računovodskoadministrativna
DM
(Tajnik VIZ VI)
Tehnična DM (Hišnik IV,
Čistilka II, Vzdrževalec
rač. opreme VII/1)

13,26

12,3

12,3

12,8

12,8

12,15

12,20

12,12

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,50

0,50

1,21

1,21

1,21

1,21

1,21

1,21

1,46

1,46

SKUPAJ

16,47

15,51

15,51

15,51

15,51

14,86

15,16

15,08

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Ravnatelj

1. januarja 2021 je bilo na šoli 15,16 zaposlenih. Septembra 2021 smo zaradi zmanjšanega števila učencev na
oddelku harfe morali spremeniti – zmanjšati pogodbo o zaposlitvi za 0,08. Sredi decembra 2020 smo zaposlili
vzdrževalca računalniške opreme in sicer v povezavi s sklepom ministrice o nujnih ukrepih na področju kadrovske
problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (kot začasna dopolnitev
Pravilnika o novostih in standardih za izvajanje programa za glasbene šole) – naša šola je od 29. 10. 2020 lahko
sistemizirala delovno mesto navedenega tehničnega delavca in sicer v deležu 0,25; dopolnitev Soglasja k
sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2020/2021 smo prejeli z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
prejeli 6. 11. 2020, le-to pa je veljalo do 31. 8. 2021. Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja glasbenih šol je
ministrica sprejela pravilnik, ki določa normativ za sistemizacijo delovnega mesta tehnični delavec – vzdrževalec
učne tehnologije V oziroma vzdrževalec računalniške opreme VII/I, ki se je začel uporabljati 1. 9. 2021, ko smo na
šoli tudi nadalje zaposlili vzdrževalca računalniške opreme VII/1.

Zaposleni izpolnjujejo delovno obvezo z različnimi delovnimi razmerji, ki jih narekujeta sistemizacija in
način dela (polni, krajši delovni čas, dopolnjevanje delovne obveznosti, dopolnilno delo).
Število zaposlenih – ne glede na delež in način zaposlitve

Zaposleni za nedoločen čas

Zaposleni za določen delovni čas
Dopolnilno delo (določen čas):
Ravnateljica
Zaposleni, ki delovno obveznost dopolnjujejo
na naši šoli (matična šola je druga)
Računovodstvo – storitveni servis
Skupaj

Stanje na dan 31. 12. 2021
Strokovni delavci (učitelji, korepetitorji), ravnateljica: 16
Hišnik, čistilka, tajnik VIZ VI, vzdrževalec računalniške opreme
VII/1: 4
Strokovni delavci: 1 – zaradi nepredvidenega števila vpisa učencev
v prihodnjem šolskem letu, 1 – nadomeščanje porodniške
odsotnosti)
3
1
1
1
28

Napredovanje
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V višji plačni razred je dne 1. 4. 2021 napredovalo sedem zaposlenih.
Javni uslužbenci, ki so v letu 2021 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, so napredovali
v višji plačni razred, vendar so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom z zamikom,
in sicer s 1. 12. 2021.
V višji naziv v letu 2021 ni napredoval nihče.
Število strokovnih delavcev po nazivu na dan 31. 12. 2021
- brez naziva: 9
- naziv mentor: 3
- naziv svetovalec: 4
- naziv svetnik: 6 (od tega eden dopolnjuje delovno obveznost na naši šoli)
Poročilo o investicijskih vlaganjih
Občinska sredstva v vrednosti 5.000,00 € so bila, skladno s Pogodbo št. 3528-0016/2020-11 o
financiranju investicijsko vzdrževalnih del v letu 2021, namensko porabljena za zamenjavo plinske peči,
del investicije pa je bil pokrit iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021.
Skladno z Aneksom št. 1 k omenjeni pogodbi so bile iz občinskih sredstev v vrednosti 8.402,56 €
financirane dodatne ureditve v sklopu izvedbe ploščadi pred šolo – dodatna asfaltacija in namestitev
dodatne ograje.
Vir sredstev za druga investicijsko vzdrževalna dela oz. nakup osnovnih sredstev je bil, po sklepu sveta
šole in v skladu z omenjeno pogodbo, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let:
- 2 prenosna računalnika,
- violina ¼,
- kamera,
- kitara,
- dve licenci Sibelius,
- licenca računovodskega programa za izdajo e-položnic,
- trije pisarniški stoli,
- kalkulator.
Šola je v sklopu programa React-EU – IKT za vzgojno-izobraževalne zavode, ki je bil namenjen nadaljnji
podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov
(VIZ), prejela sledečo opremo: 6 prenosnih računalnikov, 8 slušalk z mikrofonom in 8 kamer za
računalnik. Projekt React-EU – IKT za VIZ je bil v letu 2021 poglavitni vir sredstev za zagotavljanje
opreme IKT za VIZ. Naložbo sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
Seznam nabav drobnega inventarja v letu 2021:
- 8x zvočniki JBL Charge 4,
- uničevalnik dokumentov.
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RAČUNOVODSKO POROČILO

I.

POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31. 12.2021
SREDSTVA

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva – Dolgoročne premoženjske pravice
Konti skupin 00 in 01
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev – računalniški programi: 5.994,27 €.
Popravek vrednosti dolgoročnih sredstev: 4.378,08 €.
Vrednost se je povečala za nakup licence računovodskega programa za izdajo e-položnice
in program Sibelius v skupnem znesku 1.130,94 €.
Neodpisana – knjigovodska vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2021, stanje
1.616,19 €.

2. Nepremičnine
Konti skupine 02 in 03
Nabavna vrednost nepremičnin: Zgradba in ploščad pred šolo: 355.014,03 €.
Vrednost se je povečala za: nov plinski kotel v znesku 11.340,04 € – Občina Sevnica je financirala
5.000,00 € po Pogodbi o upravljanju, 6.340,14 € pa smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz
leta 2020) ter obnovo fasade na zgradbi v znesku 86.408,45 € ter izvedbo in dokončanje sanacije
ploščadi pred šolo v znesku 104.991,57 € – financirano s strani Občine Sevnica.
Popravek vrednosti nepremičnin se je povečal za 4.681,62 € zaradi obračunane amortizacije leta 2021
in znaša skupaj 46.321,77 €.
Neodpisana–knjigovodska vrednost nepremičnin na dan 31. 12. 2021, stanje 308.692,26 €.

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Konti skupine 04 in 05
Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja: 208.728,99 €.
Vrednost se je povečala za nabavo osnovnih sredstev v znesku 11.768,73 €
- Prenosni računalnik 1x = 797,99 €
- Prenosni računalnik Macbook 1x = 1.590,44 €
- Violina 1x = 279,99 €
- Kamera 1x = 384,99 €
- Kalkulator Olympia 1x = 135,46 €
- Kitara 1x = 2.970,00 €
- Pisarniški stoli 3x = 1.008,94 €
- Prenosni računalnik 6x = 4.600,92 € (React-EU OKT za VIZ)
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Sredstva za računalnike v znesku 4.600,92 € so bila pridobljena s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport (iz programa React-EU IKT za VIZ), ostala pa so bila pokrita iz presežka prihodkov nad
odhodki leta 2020, po sklepu sveta zavoda, z dne 5. 3. 2021.
Popravek vrednosti se je povečal za 8.859,66 € zaradi obračunane amortizacije leta 2021 in znaša
skupaj 182.782,20 €.
V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobni inventar, ki smo ga ob
nabavi 100% odpisali. Znesek navedenega drobnega inventarja, katerega nabavna in odpisana
vrednost sta enaki, znaša 1.422,25 € – 8x zvočniki JBL Charge 4, 1x uničevalnik dokumentov).
Inventurna komisija je ob popisu opreme in drobnega inventarja zaradi dotrajanosti in neuporabnosti
iz uporabe izločila drobni inventar v višini 659,85 €.
Amortizacija osnovnih sredstev v višini 8.859,66 € je obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in
stopnjah odpisa, ki ureja amortiziranje sredstev. Skladno s 44. členom Zakona o računovodstvu je bila
izkazana kot popravek vrednosti nabavne vrednosti in v breme virov teh sredstev oziroma sredstev
prejetih v upravljanje.
Neodpisana – knjigovodska vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12.
2021, stanje 25.946,79 €.

II.

KRATKOROČNA SREDSTVA

1. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Konti skupine 11
Konto 110100 – Redni podračun enotnega zakladniškega računa pri UJP, na dan 31. 12. 2021, stanje
18.759,54 €.
Z blagajno ne poslujemo.

2. Kratkoročne terjatve do kupcev
Konti skupine 12
Na skupini kontov 120 – Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujemo 7.834,98 € neplačanih terjatev.
To so terjatve do učencev za neplačan prispevek staršev, ki zapadejo v januarju 2022 in ne predstavljajo
spornih terjatev.

3. Kratkoročni dani predujmi
Konti skupine 13
Na skupini kontov 130 – Kratkoročni dani predujmi izkazujemo 0 €.

4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Konti skupine 14
Na kontih skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša stanje
terjatev 46.040,53 €, na dan 31.12.2021.
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To so terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izplačilo plač in nadomestil za mesec
december 2021 v višini 39.727,61 €, terjatve do ustanovitelja – Pogodba o sofinanciranju dejavnosti
(materialni stroški in nadomestila stroškov delavcem – prevoz in prehrana) za mesec december 2021
v višini 6.312,92 €.
Terjatve so bile poravnane v januarju leta 2022.

5. Kratkoročne terjatve do drugih drž.inštitucij
Konti skupine 17
Na kontih skupine 17 – Kratkoročne terjatve do ZZZS – refundacije bolniških nadomestil za
zaposlene v izolaciji, znaša stanje terjatev 2.501,00 €, na dan 31.12.2021.
Terjatve so bile poravnane v januarju 2022.

6. Kratkoročno odloženi odhodki
Konti skupine 19
Na kontih skupine 19 – Kratkoročno odloženi odhodki, stanje na dan 31.12.2021 znaša 1.204,40 €.
Kratkoročno odloženi stroški so: Zavarovalnice Sava – zavarovanja objekta, opreme in splošne civilne
odgovornosti Glasbene šole Sevnica in naročnina za strokovni priročnik.
Kratkoročno odloženi odhodki bodo v letu 2022 preneseni v stroške.

III.

ZALOGE IN MATERIAL

Stanje zalog na dan 31.12.2022 je 0.

IV.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 21
V skupini kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, stanje na dan 31. 12. 2021:
– obveznosti za plače 20.853,45 €,
– obveznosti za prispevke iz plač 7.326,61 €,
– obveznosti za davke iz plač 4.571,21 €,
– obveznosti za nadomestilo za prehrano zaposlenih 961,41 €,
– obveznosti za nadomestilo za prevoz na delo 2.691,45 €,
– obveznosti za mat. stroške 436,74 €.
To so obveznosti do delavcev za decembrske plače, ki so bile izplačane 10. 1. 2022.
Stanje obveznosti kontov skupine 21, na dan 31. 12. 2021 znaša 36.840,87 €.

2. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
Konti skupine 22
Konti skupine 220 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi
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To so obveznosti do dobaviteljev v znesku 6.241,98 €, z zapadlostjo v letu 2022. Spornih obveznosti v
evidencah ni.

3. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
Konti skupine 23
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, stanje na dan 31. 12. 2021
– obveznosti za prispevke na izplačane plače 5.277,49 €,
– obveznost za davek od dohodka 1.505,88 €
– obveznosti do KAD 539,65 €,
– obveznosti za odtegljaje pri plačah 351,46 €.
Te obveznosti so bile poravnane v januarju 2022. Skupaj znašajo druge kratkoročne obveznosti iz
poslovanja na dan 31. 12. 2021, stanje 7.674,48 €.

4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
Konti skupine 24
Na kontih skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo
stanje 31. 12. 2021, odprte račune v višini 465,27 €.
To so obveznosti do Osnovne šole Boštanj – prefakturiranje optičnih vlaknen in do Ministrstva za
finance – obračunani stroški UJP, vse z zapadlostjo v januarju 2022.

5. KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI – PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 29
Na kontih skupine 29 – Kratkoročno odloženi prihodki izkazujemo stanje v znesku 2.689,02 €. To so
vpisnine učencev za šolsko leto 2021/2022, zaračunane pri vpisu za šolsko leto 2021/2022, ki pa se
bodo v letu 2022 prenesle med prihodke učencev.

V.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

1.DOLGOROČNE PASIVNE ČR-PREJETE DONACIJE
Konti skupine 922
Konto 922000-obveznosti za prejete donacije
Od Rotary kluba Sevnica smo v letu 2017 prejeli donacijo v znesku 5.500,00 €, za katero smo v letu
2017 nabavili nova dva inštrumenta, le-ta sta se amortizirala v letu 2021 v znesku 1.130,34 €.
Tako so se prejete donacije zmanjšale za obračunano amortizacijo teh dveh inštrumentov.
Od podjetja Hess d.o.o. Krško smo v letu 2021 prejeli donacijo v znesku 1.200,00 €, ki jo v tekočem
letu nismo porabili in ostaja na časovnih razmejitvah prejetih donacij.
Stanje na dan 31.12.2021 = 3.239,81 €
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2. OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE
Konti skupine 980
Konto 980000 – Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (Občina Sevnica) stanje na dan 31. 12.
2021 znaša 335.375,29 €.
Povečanja in zmanjšanja med letom so bila:
- začetno stanje konta znaša +132.328,05 €,
- transfer ustanovitelja za investicijsko vzdrževanje in nakup osnovnih sredstev znaša:
+13.402,56 € (8.402,56 Afirmat – ureditve v sklopu izvedbe ploščadi + 5.000,00 razlika MKT
Radej – plinski kotel) ter nabava – povečanje vrednosti zgradbe + betonske ploščadi
+182.997,45 €,
- nabava osnovnih sredstev iz presežka 2019 in 2020 znaša +14.638,89 €,
- nabava osnovnih sredstev – računalniki iz programa React-EU +4.600,92 €
- obračunana amortizacija znaša -12.592,58 €,
- končno stanje +335.375,29 €.

Konti skupine 985
Konto 985000 – Presežek prihodkov nad odhodki
V letu 2021 smo ustvarili pozitivno razliko med prihodki in odhodki v znesku 19.074,92 €.
Iz leta 2020 ostaja neporabljen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 996,13 €.
Končno stanje konta presežek prihodkov nad odhodki znaša 20.071,05 €.
Skupaj obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje – Občina Sevnica – skupina 98
Stanje na dan 31. 12. 2021 je 355.446,34 €.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV TER PRESEŽEK PRIHODKA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
CELOTNI PRIHODKI IN ODHODKI ZA LETO 2021 V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
2020
2021
PRIHODKI
552.777,29
610.831,97

Index
110,51

Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki Občine Sevnica
Prispevek staršev
Drugo

467.937,80
43.833,94
41.005,55

517.358,08
46.221,26
46.752,43
500,20

110,57
105,45
114,02

ODHODKI
STROŠKI DELA
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
Regres za letni dopust
Jubilejne nagrade, odpravnine
Dodatno pokojninsko zavarovanje
Prevoz, prehrana
Drugi stroški dela
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
Stroški materiala
Stroški storitev
AMORTIZACIJA, ODPIS DI
DRUGI STROŠKI

538.269,43
487.242,49
380.199,99
61.370,38
15.917,15
433,13
5.773,28
21.315,63
2.232,93
49.665,41
16.510,73
33.154,68
1.011,53
350,00

591.757,05
532.320,37
407.499,28
65.520,25
19.470,28

109,94
109,26
107,18
106,77
122,33

6.425,01
32.521,15
884,40
53.800,96
18.871,17
34.929,79
1.422,25
4.213,47

111,29
152,57
39,61
108,33
114,30
105,36
140,61
1.203,85

14.507,86

19.074,92

131,48

RAZLIKA MED P IN O

Glasbena šola Sevnica opravlja samo dejavnost javne službe. Tržne dejavnosti ne opravljamo.

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:
Celotni prihodki znašajo 610.831,97 €
Glasbena šola Sevnica je v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021 oblikovala prihodek:
- iz sredstev državnega proračuna – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) se
zagotavljajo plače, prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistematizacije in
zasedbe delovnih mest ter skladno z zakonom in kolektivno pogodbo. V letu 2021 so se med
prihodki državnega proračuna evidentirali tudi prihodki za financiranje dodatka za delo v
rizičnih razmerah v skupni višini 35.076,86 € ter nadomestilo delavcem za uporabo lastnih
sredstev pri delu na domu in sredstva za nakup zaščitne opreme v višini 7.718,06 €.
- Iz sredstev lokalne skupnosti se skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja zagotavljajo sredstva za nadomestilo stroškov delavcem skladno s kolektivno
pogodbo ter za materialne stroške.
- iz sredstev prispevka staršev – vpisnina, prispevek za materialne stroške, izposoja
inštrumentov; s temi prihodki zavod pokriva namenske stroške za pouk (učbeniki, notna
literatura, …) pa tudi vse ostale stroške poslovanja.
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OBRAZLOŽITEV ODHODKOV:
Celotni odhodki znašajo 591.757,05 €.
Stroški dela
Obračunavajo se skladno s kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje ter drugimi predpisi na
področju plač.
V letu 2021 znašajo 532.320,37 € in predstavljajo 89,96 % celotnih odhodkov. V primerjavi s preteklim
letom so se povečali zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah, višjega izplačila regresa za
letni dopust, prehrane na delu ter prevoza na delo in z dela, celoletnega obsega sredstev za redno
delovno uspešnost. S 1. decembrom 2021 je v višji plačni razred napredovalo sedem zaposlenih.
Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 1.050,00 €.
Stroški materiala in storitev
V skupnem znesku 53.800,96 € predstavljajo 9,09 % vseh odhodkov.
Materialni stroški so stroški električne energije, ogrevanje, vodarine, odvoza smeti, pisarniškega
materiala, strokovne literature, materialnih stroškov za pouk in drugih stroškov.
Stroški storitev so: vzdrževanje računalnikov in druge opreme, tekoče vzdrževanje zgradbe, čistilne
storitve, izobraževanje zaposlenih, stroški licenčnih računalniških programov računalniške storitve,
telefonske in poštne storitve, prevozne storitve, dnevnice in potni stroški, stroški članarin, zavarovalne
premije objekta in opreme, varstvo pri delu, …
Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z
veljavnimi predpisi in znaša 13.722,92 €.
Knjižili smo jo v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, v znesku 12.592,58 €.
Amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, ki smo jih nabavili iz prejetih donacij, pa se v znesku
1.130,34 € knjižijo v breme Dolgoročnih pasivnih ČR-Prejete donacije.
Drobni inventar smo v celoti odpisali.
Drugi odhodki in stroški financiranja predstavljajo 0,71 % vseh odhodkov.

POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki v letu 2021 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad
odhodki 19.074,92 €. Prenesli smo ga na konto 985 – Presežek prihodkov nad odhodki. Svetu šole
bomo predlagali, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za nakup osnovnih sredstev in
investicijsko vzdrževanje.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju in gibanja javnofinančnih
prihodkov in odhodkov.
Vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju, pri ugotavljanju prihodkov in
odhodkov je upoštevno načelo denarnega toka, tako, da je poslovni dogodek nastal, ko se spremeni
finančni tok. Za prihodke se poveča stanje na poslovnem računu, za odhodke pa se zmanjšajo denarna
sredstva.
Tabela v nadaljevanju prikazuje primerjavo med leti 2020 in 2021 ter primerjavo plana in realizacije za leto 2021
po načelu denarnega toka:
Namen/ dejavnost

Realizacija 2020

Realizacija
2021

FN 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI

557.447

583.887

620.417

A. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

557.447

583.887

620.417

a) PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC

512.935

583.887

577.132

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

465.550

489.887

520.670

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

47.385

49.000

56.462

Transferni prihodki za tekočo porabo

42.385

44.000

43.059

5.000

5.000

13.403

b) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE

44.512

45.000

43.285

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

43.312

45.000

42.085

1.200

0

1.200

0

0

0

II. SKUPAJ ODHODKI

549.178

600.722

617.679

A. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

549.178

600.722

617.679

Plače in drugi izdatki zaposlenim

414.918

438.893

463.612

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

66.230

69.526

72.714

Izdatki za blago in storitve dejavnosti javne službe

51.495

69.468

52.899

Investicijski odhodki

16.535

22.835

28.454

0

0

0

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

8.269

0

2.738

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

16.835

0

Transferni prihodki za investicije

Prejete donacije
B. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

B. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Iz izkaza je razvidno, da zavod opravlja samo nepridobitno dejavnost. Tako prihodki kot odhodki zavoda
so se precej povečali. Predvsem zaradi stroškov dela in investicijskega vzdrževanja ter vlaganj v novo
opremo.
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.
Glasbena šola Sevnica nima terjatev za dana posojila in se ne ukvarja z naložbami.



IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tudi ta izkaz je priloga k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka. Glasbena šola Sevnica se ni zadolževala ali odplačevala dolga. Izkaz računa financiranja prikazuje
povečanje sredstev na računu za 2.738,20 €, kar pa je presežek prihodkov nad odhodki po načelu
denarnega toka in je že prikazan v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka.



IZRAČUN PRESEŽKA/PRIMANJKLJAJA PO FISKALNEM PRAVILU

Kot proračunski uporabnik moramo pri porabi presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega
toka izračunati in ugotoviti tudi presežek prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu.
Za izračun presežka po fiskalnem pravilu se upošteva presežek prihodkov nad odhodki po denarnem
toku, ki se nanaša na obračunsko obdobje, stanje obveznosti pa na bilančni dan obračunskega obdobja.
R 7 (konti od skupine 70 do 78)
minus
R 4 (konti od skupine 40 do 45)

= presežek

Zap.št.
1.
2.
3.

Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konti skupine
71,72,73,74,78
40,41,42
3=1-2

Konti skupine
71,72,73,74,78
40,41,42
3=1-2
21
22
23
24
29
9=3-4-5-6-7-8

Vsebina računovodske postavke
Prihodki po denarnem toku
Odhodki po denarnem toku
Presežek prihodkov ali presežek po načelu DT

Znesek
620.417,16
617.678,96
2.738,20
36.840,87
6.241,98
7.674,48
465,27
2.689,02
-51.173,42
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Iz tabele je razvidno, da smo iz ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku, ki
znaša 2.738,20 € odšteli vse obveznosti iz razreda 2, kar pomeni (obveznost za stroške dela meseca
decembra 2021, obveznost neplačanih računov dobaviteljem in ostalim uporabnikom EKN ter
kratkoročno odložene prihodke). V kolikor se že pri tej postavki ugotovi negativen izračun oziroma
presežek odhodkov nad prihodki pomeni, da se nadaljnji izračuni po fiskalnem pravilu ne izračunajo
več.



RAZKRITJA v skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava:
1. Glasbena šola Sevnica je javni vzgojno-izobraževalni zavod in se s prodajo blaga in storitev ne
ukvarja, ne pridobiva nobenih prihodkov od tržne dejavnosti, zato sodil za razmejevanje
prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev
nimamo.
2. V letu 2021 nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij.
3. (Zavod v bilanci stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 20.071,05 €.
Presežek je sestavljen iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let ter tekočega presežka
prihodkov nad odhodki v višini 19.074,92 €).
4. Glasbena šola Sevnica nima zalog gotovih izdelkov in nedokončane proizvodnje – naša
dejavnost obsega samo glasbeno vzgojo in izobraževanje.
5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih na njih poravnavo oz. razlogih neplačila:
spornih terjatev nimamo, za zaostala plačila pa pošljemo opomine.
6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih neplačila:
spornih obveznosti nimamo, plačila izvajamo po valuti.
7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena
sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in pojasnila): pojasnjeno na str.
21 – Konti 980, 985.
8. Viri sredstev, prejete donacije, namenjene v opredmetena osnovna sredstva, skupina
Dolgoročnih pasivnih ČR: str. 20.
9. V letu 2021 nismo imeli naložbe prostih denarnih sredstev.
10. Stalna sredstva Glasbene šole Sevnica v letu 2021, ki so bila izločena, so bila že v celoti odpisana
in niso imela sedanje vrednosti.
11. Izven bilančnih evidenc nimamo.
12. Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se odpisujejo po Pravilniku o načinu in
stopnjah odpisa osnovnih sredstev, tudi v celoti odpisana osnovna sredstva se pa še vedno
lahko uporabljajo v učnem procesu, dokler so ustrezna.
13. Presežek prihodkov iz leta 2021 v znesku 19.074,92 € je do razporeditve evidentiran na kontu
985900.

ZAKLJUČEK
Likvidnostnih težav v letu 2021 ni bilo. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje Glasbene šole Sevnica v letu
2021 uspešno.
V prihodnjem letu bomo kljub izboljšanju gospodarskih razmer in popuščanju splošnega varčevanja še
vedno skrbno spremljali poslovanje in se pri izvedbi projektov obnašali skrajno gospodarno.
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Računovodkinja:
Janja PAVČNIK-ŠALAMON

Ravnateljica:
Katja KRNC
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Svet Knjižnice Sevnica
Prešernova ulica 1
8290 Sevnica
Občina Sevnica
Oddelek za družbene dejavnosti
Glavni trg 19a
8290 Sevnica
Datum: 28. 2. 2022
Zadeva: Delovna uspešnost direktorice Knjižnice Sevnica za leto 2021
Obrazložitev:
Na seji sveta Knjižnice Sevnica z dne 22. 2. 2022, je Svet Knjižnice Sevnica po podanem Letnem
poročilu Knjižnice Sevnica za leto 2021 ter na podlagi 22. a člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju Uradni list RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 7. člena Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18) in Pravilnika o merilih za
ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja
kulture (Uradni list RS, št. 33/10, 50,17) (izpolnjen ocenjevalni list v prilogi)
sprejel sklep v zvezi z delovno uspešnostjo direktorice Knjižnice Sevnica, gospe Anite Šiško za leto
2020 in sicer v višini 81 odstotnih točk.
Glede na doseženo število točk pripada direktorici nagrada v okviru možnega razpona (od 2 do 5 %
bruto plače) po 22. členu ZSPJS (Ur. l. RS, št.108/09 s spremembami in dopolnitvami) za obdobje od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
S spoštovanjem!
Predsednica sveta Knjižnice Sevnica
Anica Ganc

LETNO POROČILO
KNJIŽNICE SEVNICA
ZA LETO 2021

Enota Sevnica

Enota Loka pri Zid. Mostu

elektronske knjige

Posavska potujoča knjižnica

zvočne knjige

Poslovno poročilo: Anita Šiško, univ. dipl. bibl., direktorica
Za Posavsko potujočo knjižnico: Valvasorjeva knjižnica Krško,
Računovodsko poročilo: Barbara Zalašček, univ. dipl. ekon., svetovalka za finance
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I.

POSLOVNO POROČILO KNJIŽNICE SEVNICA za leto 2021

1. Uvod
Knjižnica Sevnica je splošna knjižnica, ki svojo dejavnost namenja vsem prebivalcem občine Sevnica. Kot samostojno
jo je ustanoviteljica, Občina Sevnica, imenovala dne 30. 5. 2001 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Sevnica. Knjižnica Sevnica glede na 2. ter 16. člen Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001, 92/15) opravlja
naslednje dejavnosti ter naloge:
 zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično
 izobražuje in informacijsko opismenjuje
gradivo,
uporabnike,
 zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in
 sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
elektronskih publikacij,
 zbira, obdeluje, varuje in posreduje
 izdeluje knjižnične kataloge,
domoznansko gradivo,
 oblikuje podatkovne zbirke in druge
 zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv
informacijske vire,
javnih oblasti, ki so splošno dostopna na
 posreduje bibliografske in druge informacijske
elektronskih medijih,
proizvode in storitve,
 organizira posebne oblike dejavnosti za
 sodeluje v medknjižnični izposoji in
otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene
posredovanju informacij,
spodbujanju bralne kulture,
 pridobiva nove uporabnike,
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 organizira posebne oblike dejavnosti za
otroke, mladino in odrasle s posebnimi
potrebami,

 organizira kulturne prireditve, ki so povezane
s knjižnično dejavnostjo.

1.1. Organiziranost Knjižnice Sevnica
Knjižnica Sevnica ima poleg matične knjižnice na naslovu Prešernova ulica 1, Sevnica še izposojevališče v Loki pri
Zidanem Mostu ter enoto Posavska potujoča knjižnica. Izposojevališče v Krmelju se je marca 2020 zaprlo, predvsem
zaradi težav z izredno visoko vlago, izvajanje knjižnične dejavnosti na tem področju je nadomestila posavska potujoča
knjižnica, ki ima postajališča v 19 krajih sevniške občine.
Vodstvo in organi JZ Knjižnica Sevnica
Organa knjižnice sta direktor in svet zavoda.
Svet zavoda sestavljajo (v obdobju od 10/2021 do 10/2024):
 3 predstavnice ustanoviteljice: Beti Salmič, Betka Šmit, Tatjana Povalej,
 3 predstavnice uporabnikov: Vanda Gorenjc, Tatjana Kolman, Nina Pfeifer Simončič,
 3 predstavnice delavcev zavoda: Anica Ganc, Jožica Prah, Alenka Žabkar.
1.2 Zakonske osnove za delovanje Knjižnice Sevnica
a) Status in poslovanje knjižnice določajo:
- Odlok o ustanovitvi Knjižnice Sevnica s spremembami ( Ur. l., 57-2236/2013) in Statut Knjižnice Sevnica
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/01, 96/02, 92/15) s podzakonskimi akti,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03,70/08),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 56/02, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15- ZUUJFO).
b) Poslovanje knjižnice urejajo tudi:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 ZFisP in 71/17 –
ZIPRS1819),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02,114/06 – ZUE s spremembami),
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819 Uradni list RS, št.
71/17, 13/18 -ZJF-H in 83/18),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, št.58/2008)
- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/ s spremembami)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 39/96, 40/97, 82/99,102/00, 52/01, 64/01, 45/04)
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07, 68/08, 110/13, 56/15),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07; ZVOP-2 od 25.5.2018),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. L. RS, št. 51/ 2008, 91/ 2008),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb s področja kulture (Ur. l.
RS, št. 7/2009),
- Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti
- Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi.
c) Ostali splošni in interni akti zavoda:
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Sevnica,
- Pravilnik o računovodstvu,
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- Strateški načrt zavoda Knjižnica Sevnica 2020 – 2024,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu,
- Pravilnik o delovnem času idr.
2. Pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti
2.1 Strokovni delavci
Minimalno število delavcev knjižnice določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničarske dejavnosti kot javne službe
(UL RS, št. 73/2003), Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018 - 2028) pa določajo
potrebno kadrovsko zasedbo. (Pravilnik: Splošne knjižnice zaposlujejo strokovne, manipulativne in administrativne
delavce.) Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar (najmanj visoka izobrazba), višji knjižničar (najmanj višja
izobrazba) in knjižničar (srednja izobrazba). Splošna knjižnica zaposluje strokovne delavce okvirno v razmerju 70 %
bibliotekarjev in višjih knjižničarjev ter 30 % drugih strokovnih delavcev. Splošna knjižnica ima za opravljanje nalog iz
2. člena zakona najmanj 0,32 strokovnega delavca na 1000 prebivalcev in najmanj 1 administrativno-tehničnega
oziroma manipulativnega delavca na 10.000 prebivalcev.
Tako bi za 17.651 prebivalcev (stanje na dan 1. 7. 2021), kolikor jih ima občina Sevnica, bilo potrebno naslednje število
strokovnih delavcev (v primerjavi z dejanskim stanjem):
Število del. mest po
Pravilniku o pogojih
za izvajanje knjižnič.
dejavnosti kot javne
službe

Število del. mest po
Standardih za splošne
knjižnice

Zasedeno del. mesto

Služba

Delovno mesto

Strokovna

Bibliotekar VII/2

2

3

4

Strokovna

Bibliotekar VII/1

1

2

0

Strokovna

Višji knjižničar

1

2

1

Strokovna

Knjižničar

2

2

Strokovna

Računalničar

Upravna

Direktor

Upravna

2,5
NEZASEDENO

0,5

0,5

1

1

1

Manipulant

0,5

0,5

NEZASEDENO

Upravna

Poslovni tajnik

0,5

0,5

NEZASEDENO

Upravna

Računovodja

0,5

0,5

Tehnična

Čistilka

0,25

0,5

Tehnična

Hišnik

0,25

1

9,5

13,5

Občina Sevnica
NEZASEDENO
(reko podjemne pogodbe)
NEZASEDENO
Po pogodbi izvaja Terca
8,5

Skupaj

(zunanji izvajalec)

Iz tabele je razvidno, da v Knjižnici Sevnica še vedno ni dovolj zaposlenih (standarde tu dosegamo komaj 63 %), pa
vendar se uspešno trudimo, da je naše delo izvedeno strokovno in korektno. Zelo se občuti primanjkljaj
administrativnega osebja, za kar si že dolgo let prizadevamo pri ustanovitelju, a žal neuspešno.
2.2 Letni prirast
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe predpisuje minimalni letni prirast splošne
knjižnice z 200 enotami gradiva na 1000 prebivalcev. V okviru tega prirasta je potrebno zbirko dopolnjevati z 22 enotami
neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, čeprav Strokovna priporočila in standardi 2018-2028 predpisujejo naslednje:
»Priporočena letna stopnja prirasta knjig in brošur je vsaj 250 enot na 1000 prebivalcev«.

4

Letno poročilo Knjižnice Sevnica za l. 2021

V letu 2021 smo prejeli od države malo več denarja kot smo ga načrtovali, smo ga pa morali delno namensko porabiti
za nakup elektronskih in zvočnih knjig. A priporočenega prirasta gradiva še zdaleč ne dosegamo (cca. 4400 enot).
Prirast vsega gradiva v letu 2020 (število izvodov) glede na način pridobitve:
NAKUP

DAR

STARO

elektronske knjige

zvočne knjige

SKUPAJ

2.614

245

25

128

123

3.135

Pridobili smo 3.135 enot knjižničnega gradiva (od tega smo kupili 2.614 »fizičnih« enot gradiva in 251 »nefizičnih«):
 iz namenskih sredstev za gradivo Občine Sevnica 25.000 € (1.071enot),
 iz namenskih sredstev Ministrstva za kulturo 22.867 € (886 enot knjižnega gradiva, ter 128 elektronskih knjig
in 123 zvočnih knjig),
 in iz lastnih sredstev 14.283 € (700 enot gradiva in 8 zvočnih knjig).
Skupna vrednost vsega kupljenega gradiva v letu 2021 je znašala 62.150 €, od tega je bil del denarja namenjen
uporabnini portala Biblos in nakupu zvočnih in elektronskih knjig, ki pa jih v knjižnici nimamo v fizični obliki.
Odpis gradiva: Odpisali smo 2.126 enot zastarelega, neaktualnega knjižničnega gradiva v skupni vrednosti 8.767 €.
2.3 Obseg gradiva – temeljna zaloga
Knjižnična zbirka v enotah naše knjižnice je ob koncu leta 2021 štela 84.581 enot knjižničnega gradiva, poleg knjig in
revij so v zbirki tudi DVD-ji, zgoščenke ter CD-ROM-i.
3. Delo z uporabniki Knjižnice Sevnica
Odprtost knjižnice
PONEDELJEK
TOREK
KNJIŽNICA
SEVNICA
7–18
7–15

SREDA

10–18

LOKA PRI ZID. MOSTU

ČETRTEK

7–15
11–15*

PETEK

7–18

SOBOTA

7–12

* Od septembra 2017 je enota knjižnice v Loki na novi lokaciji in sicer v Podružnični osnovni šoli Loka in z novim,
daljšim odpiralnim časom, prilagojenim za šolarje ter krajane. V času COOVID-a je tam delovanje knjižnice omejeno
samo na učence in zaposlene v OŠ in vrtcu, zaradi zaostrenih pogojev (in velike verjetnosti okužbe) je knjižnica za
zunanje člane zaprta, gradivo jim po dogovoru dostavimo pred stavbo.
Knjižnica Sevnica je že v letu 2015 podaljšala odpiralni čas za uporabnike, in sicer je odprta 63 ur tedensko (do leta
2015 55 ur), od tega v Sevnici 51 ur in v izposojevališču Loka 4 ure (100 % skladu z Uredbo o osnovnih storitvah
knjižnice). Ugotavljamo, da je bila to pravilna poteza, saj so bili naši uporabniki in bralci daljšega odpiralnega časa zelo
veseli. Od začetka leta 2022 pa je gradivo članom dostopno tudi izven knjižnice 24/7 v paketnikih, katere smo kupili že
v l. 2021 (iz presežka iz preteklih let).
COVID-19 – odprtost enot knjižnice:
Enota Sevnica:
Zaradi epidemije je bila knjižnica odprta manj kot v l. 2019 in več kot v l. 2020 (v 2021 zaprto od 1. do 11.4.2021; 2020:
od 13. marca do 14. 4. 2020). Skupno sta bili obe enoti knjižnice (v Sevnici in Loki) v l. 2021 odprti 2.166 UR, (za
primerjavo, v letu 2020 2.306 ur, v letu 2019 pa 2.808, kar pomeni da smo v l. 2021 dosegli 77% ur odprtosti glede
na ti. »normalno« leto 2019, tj pred Covid časom).
Na srečo pa je izposoja gradiva tekla ves čas v knjižnici (in ne brezstično kot veliko časa v letu 2020). Septembra 2021
so se zadeve zaostrile z izpolnjevanjem pogoja PCT, a smo ustregli željam vseh uporabnikov in nihče ni ostal brez
gradiva (če člani niso izpolnjevali pogoja za vstop, smo jim gradivo odnesli pred vhod knjižnice).
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3.1
Izposoja in obiskovalci Knjižnice Sevnica
V Knjižnico Sevnica je bilo v letu 2021 včlanjenih 2.283 aktivnih članov (v l. 2020 pa 2.658), seveda je nižje število
članov tudi posledica COVIDa-19 (ni prireditev, dejavnosti za otroke, kjer bi se včlanili novi člani …)
Ker z eno izkaznico včasih prihaja tudi več družinskih članov, je ta odstotek dejansko še višji. Zato smo nadaljevali s
spodbujanjem staršev, naj vpišejo tudi otroke, da si bodo le-ti izposojali gradivo s svojo izkaznico.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ČLANI PO KATEGORIJAH
zaposleni
osnovnošolci
srednješolci
upokojenci
predšolski otroci
študentje
nezaposleni
gospodinje
samostojni podjetniki, svobodni poklici
drugi (knjižničarke, org. enote …)
pravne osebe, zunanje ustanove
častni člani
kmetje
študenti ob delu, izredni
tuji državljani
SKUPAJ

Novo vpisani člani po kategorijah:
ČLANI POKATEGORIJAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15

predšolski otroci
zaposleni
osnovnošolci
srednješolci
upokojenci
študenti
podjetniki, svobodni poklici
nezaposleni
študenti ob delu, izredni
kmetje
gospodinje
pravne osebe, zun. ustanove
tuji državljani
častni člani
SKUPAJ

2020
860
621
395
299
196
211
135
42
21
21
14
8
5
2
/
2.658

SKUPAJ za
leto 2019
65
65
91
29
25
12
4
18
1
3
2
3
1
/
319

2021
770
515
333
286
186
183
83
41
31
9
13
13
6
5
/
2.283

SKUPAJ za
leto 2020
26
36
35
17
13
7
/
6
1
1
1
1
/
/
144

SKUPAJ za
leto 2021
50
49
41
17
13
4
3
2
1
/
1
1
/
1
183

V letu 2021 se je na novo vpisalo 183 članov (v letu 2020 144, v l. 2019 pa 319). Podobno kot v drugih knjižnicah tudi
pri nas opažamo upad članov.
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Obisk knjižnice
Namen obiska

Odrasli

Mladina

2020

2020

Obisk zaradi izposoje na dom

SKUPAJ

Odrasli 2021

Mladina

SKUPAJ

2021

2020

2021

18.563

3.570

22.133

18.234

3.325

21.559

Obisk zaradi izposoje v čitalnico

720

29

749

261

20

281

Obisk knjižnice zaradi drugih
vzrokov (obiski vrtcev, šol,
ogledi razstav ...)
Obisk zaradi uporabe interneta

12.724

3.275

15.999

12.480

2.916

15.396

635

63

698

142

11

153

Skupaj

32.642

6.937

39.579

31.117

6.272

37.389

Spletni dogodki (naš + ostale
knjižnice na območju)
SKUPAJ

nismo

izvajali

pred

letom 2021

16.245
53.634

Izposoja gradiva 2019
knjige

serijske publikacije

neknjižno

SKUPAJ

gradivo
NA DOM

99.092

1.248

5.947

106.287

V KNJIŽNICI (evidenca
COBISS in ročna evidenca)
SKUPAJ

1.037

3.442

4

4.481

100.129

4.690

5.949

110.768

Izposoja gradiva 2020
knjige
NA DOM
V KNJIŽNICI
SKUPAJ

serijske publikacije

neknjižno gradivo

SKUPAJ

74.384

668

3.176

78.768

322

950

/

1.272

74.706

1.618

3.716

80.040

Izposoja gradiva 2021

NA DOM
V KNJIŽNICI (evidenca
COBISS in ročna evidenca)
SKUPAJ

knjige

serijske
publikacije

neknjižno
gradivo

uporaba evirov

SKUPAJ

76.271
109

748

1.928

997

429

/

79.944
538

76.380

1.177

1.928

997

80.482

Preko sistema COBISS je bilo v letu 2021 na dom izposojenih 79.944 enot gradiva, v knjižnico pa preko sistema
COBISS in po ročni evidenci strokovnih delavk 538 enot (periodika, gradivo iz referenčne zbirke, drugo). Preko sistema
BIBLOS smo izposojali tudi elektronske knjige, in sicer 997 (v l. 2020 1132, v l. 2019 je bilo teh izposoj manj in sicer
535). Celotna izposoja gradiva je znašala 80.482 enot. Povsod opažamo upad številk, prireditev ni bilo praktično nič,
vpisanih novih članov je občutno manj, zadrževanja v čitalnici ni bilo, potekala je zgolj izposoja (ter vračilo) gradiva.
Konec leta smo iz presežka iz preteklih let pridobili 9 paketnikov, ki omogočajo prevzem gradiva izven delovnega
časa knjižnice. Zadeva je pri bralcih naletela na zelo dober odziv, saj marsikdo za vstop ne izpolnjuje pogoja PCT, pa
tudi pride po gradivu v času, ki njemu najbolj ustreza.
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Medknjižnična izposoja
V letu 2021 smo drugim slovenskim knjižnicam izposodili 67 enot knjižničnega gradiva. Za naše člane smo si iz drugih
knjižnic izposodili 100 enot gradiva in 27 skeniranih člankov, tudi tokrat največ iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto,
ki je osrednja območna knjižnica na našem območju.
3.2 Dogajanje v e-okolju, delovanje knjižnice na daljavo:
SPLETNI DOGODKI
-

lutkovna predstava GRDI RAČEK v izvedbi sevniškega Grajskega lutkovnega gledališča, ki smo jo plačali in
podarili našim članom v božično novoletnih praznikih (v 3 dneh predstava imela 127 ogledov).

Splošne knjižnice Dolenjske, Bele krajine in Posavja smo se povezale in sofinancirale izvedbo naslednjih skupnih
spletnih dogodkov:
spletni dogodek
Željko Ćurić, 21. 1 2021
Aljoša Bagola, 4. 3. 2021
Boštjan Videmšek, 1. 4. 2021
Aksinja Kermauner, 7. 10. 2021
Aleksander Zadel, 4. 11. 2021
Roman Jerala, 22. 12. 2021
SKUPAJ:

št. ogledov ob premieri
1.098
193
10
119
112
107
1.639

št. ogledov do 31. 21. 2021
12.642
1.693
172
689
288
361
15.845

Dejavni pa smo tudi pri vnašanju domoznanskih vsebin, npr, na portal Kamra (to je spletni informacijski portal, preko
katerega lahko uporabniki brezplačno dostopajo do digitaliziranega znanja in kulturne dediščine Slovenije.
3.4 Kulturna, informacijska in izobraževalna dejavnost
Poleg izposoje gradiva in omogočanja dostopnosti do informacij smo v letu 2021 imeli v načrtu pripraviti in izvesti tudi
pester program prireditev, predavanj, predstavitev knjig, literarnih večerov in razstav. Poleg mesečnih razstav,
občasnih strokovnih in potopisnih predavanj nam pomembno nalogo predstavlja skrb za dvig bralne kulture. Ampak …
zaradi COVID-19 so skoraj vse ostale aktivnosti bile preklicane, potekali sta pretežno izposoja in vračilo gradiva.
Izvedli smo le likovne, fotografske idr. razstave, ki pa so potekale brez uradnih otvoritev.
Ime prireditve

april
maj
junij
julij-avgust
september
oktober
november
december

Avtor/razstavljalec

Ferski otoki
Razstava del članov krožkov U3
Paleta brez meja
Likovna razstava
Fotografska razstava
Foto razstava »Narava skozi moj objektiv«
Fotografska razstava
Likovna razstava

Nevenka Flajs
Univerza za 3. življenjsko obdobje
JSKD in osnovne šole občine Sevnica
Marinka Mesojedec Koritnik
Jožica Ameršek
Nena Bedek, OŠ, JSKD
Alojz Knez
Marko Okorn

3.5 Redna in izredna strokovna dela
 Strokovna nabava in tehnična obdelava novega knjižničnega gradiva (vse novo gradivo je potrebo vnesti v sistem
COBISS, urediti zapise, ga zaviti, opremiti z nalepkami idr.),
 odpis neizposojenega in zastarelega knjižničnega gradiva, popravila in priprava poškodovanega gradiva za vezavo,
 sprotno opremljanje novega knjižnega gradiva z nalepkami RFID (zaradi varovanja gradiva pred krajo in avtomatizirane
samostojne izposoje gradiva),
 pospravljanje, odpis in preusmerjanje ter obdelava in previjanje gradiva v novo zaščitno folijo
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3.6. Domoznanstvo
Domoznanska dejavnost je izrednega pomena za lokalno skupnost, zato smo ji tudi v letu 2021 namenili posebno
pozornost in jo še dodatno razvili. Pridobivali smo novo literaturo in drobno gradivo s področja občine Sevnice.
Pripravili smo tudi nekaj objav za spletni portal Kamra, tematsko vezanih na preteklo in polpreteklo zgodovino Sevnice.
3.7 Sodelovanje z drugimi institucijami
V začetku leta smo se uspešno povezovali z okoljem in sodelovali:
 z vsemi osnovnimi šolami in vrtci občine
Sevnica,
 z Območno izpostavo JSKD Sevnica,
 z različnimi društvi (kult. društvi idr.)

 Varstveno delovnim centrom Leskovec pri
Krškem - enota Sevnica,
 z Društvom upokojencev Sevnica,
 z DUO-m Impoljca,

3.8 Odnosi z javnostmi
V letu 2021 smo pripravljali predvsem prispevke o delovanju knjižnice in jih za objavo pošiljali v časopis Posavski
obzornik ter za spletni portal Posavje.info in Grajske novice.
Knjižnica Sevnica je tudi na svoji spletni strani in na Facebook strani sproti in velikokrat obveščala uporabnike,
žal predvsem o spremembah v delovanju knjižnice.
Po elektronski pošti smo našim bralcem pošiljali sezname novega gradiva, da so si ga lažje izbrali in naročili, mi
pa smo jim ga pripravili za prevzem, da so se čim manj časa zadrževali v knjižnici.
4 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklim letom
Kljub majhnem številu zaposlenih in delnemu zaprtju knjižnice smo v letošnjem letu izvedli vsa načrtovana redna
dela v knjižnici. Naša naloga je še izboljševati osnovne knjižničarske dejavnosti in dodajati nove vsebine ter se
truditi v smeri razvoja, da bi knjižnica (p)ostala kulturno-informativni center občine.
Kriterij
temeljna zaloga gradiva
prirast gradiva (število enot)
odpis gradiva (število enot)
aktivni člani
vsi obiskovalci
izposoja na dom

2019
86.016
2.938
2.866
2.931
55.628
110.768

2020
80.040
2.681
4.870*
2.658
39.579
80.040

2021
84.581
3.135
2.126
2.238
53.634
80.482

UGOTOVITVE:
 Temeljna zaloga knjižničnega gradiva narašča v skladu s Standardi za splošne knjižnice, izdanimi
aprila 2005, priporočeni standard (tj. 4 enote na prebivalca, tj. 70.240) smo dosegli v letu 2011.
Prirast knjižničnega gradiva je zadovoljiv, ni pa optimalen, saj žal ne dosegamo prirasta gradiva po
standardih, ki so v veljavi v letih 2018 – 2028.
 Redno izvajamo obvezen odpis gradiva kot je zapisano v smernicah za odpis.
 Opažamo pa manjše število aktivnih članov, ter manj obiskovalcev in nižjo izposojo gradiva (slednje
gre predvsem na račun COVID-a 19).
Kljub dokaj nizkemu številu zaposlenih delavcev smo v letu 2021 izvedli vsa načrtovana redna dela v knjižnici.
Naša naloga pa je še izboljševati stare in dodajati nove vsebine.
5 Nastanek morebitnih nedopustnih posledic pri izvajanju programa
Do morebitnih nedopustnih posledic ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni prišlo.
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6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na standarde in merila, kot jih je predpisalo
pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja
Pri doseganju rezultatov smo bili uspešni.
Glede na Standarde za splošne knjižnice smo dosegli naslednje rezultate:






pri prostoru 100 %,
pri zaposlenih 63 %,
pri temeljni knjižnični zalogi 112 %,
pri računalniških mestih za uporabnike 92 %,
pri letnem prirastu 79 % (želimo si višji prirast, a ta glede na trenutna finančna sredstva ni možen).

7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Računovodska dela za zavod opravlja služba ustanovitelja, s finančnim poslovanjem pa smo seznanjali tudi
Svet Knjižnice Sevnica. V letu 2021 je bila (po naročilu ustanoviteljice) izvedena tudi notranja revizija, katere
predmet je bil preverjanje delovanja sistema notranjih kontrol na področju plač za l. 2020).
8 Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso doseženi
Ker smo si zastavili cilje v okviru svojih zmogljivosti, smo jih v letu 2021 tudi realizirali.

POSAVSKA POTUJOČA KNJIŽNICA
Posavska potujoča knjižnica je projekt štirih knjižnic (Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Sevnica,
Knjižnica Brežice, Knjižnica Laško), ki so združile moči z namenom, da v Posavju organizirajo bibliobusno
službo. Vozilo je bilo nabavljeno s sredstvi Ministrstva za kulturo RS in sorazmernim delom petih občin. Vse
štiri knjižnice oz. občine, ki jih financirajo, so tako soudeležene pri zagotavljanju sredstev za delovanje
bibliobusne službe po dogovorjenem ključu. Potujoča knjižnica ima dva delavca (bibliotekarja in voznikaknjižničarja), ki sta uradno zaposlena v Valvasorjevi knjižnici, finančna sredstva za njune plače pa se prav
tako po ključu delijo med občine. V sevniški občini je 19 postajališč posavske potujoče knjižnice, v večjih
krajih (Blanca, Boštanj, Krmelj, Šentjanž in Tržišče se ustavi dvakrat na mesec, v ostalih enkrat).
1 Zbirka gradiva
Z začetkom delovanja Posavske potujoče knjižnice se je v letu 2020 oblikovala temeljna zbirka gradiva, ki jo
v veliki meri predstavlja gradivo, izločeno ali odpisano iz obstoječega knjižnega fonda sodelujočih knjižnic
(Krško, Brežice, Sevnica, Radeče). V letu 2021 smo z dopolnjevanjem zbirke nadaljevali in le-ta je konec
leta obsegala 14.313 enot gradiva. Od tega je bilo približno 71 % (2020 – 91 %) gradiva izločenega iz fondov
knjižnic, 28 % (2020 – 9 %) novega, pridobljenega z nakupom. Na bibliobusu se nahaja in kroži približno
5.000 enot gradiva. Knjižnično zbirko bomo v prihodnjih letih sistematično dopolnjevali z aktualnim
gradivom, še posebej z gradivom za otroke in mladino. Pomembno je, da uporabniki v Posavski potujoči
knjižnici najdejo potrebno gradivo zase tako za šolske, študijske, raziskovalne in službene potrebe ter za
kvalitetno preživljanje prostega časa. Na dan 31. 12. 2021 je bilo v zbirki PPK 14.313 enot gradiva.
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2 Delo v času epidemije
V letu 2021 zaradi odloka vlade Bralko ni vozil od 1. 4. do 11. 4. 2021, posledično smo bili za uporabnike
odprti 20 ur in 5 minut manj. Povprečni čas odprtosti na postajališču je bil nekaj manj kot 41 minut. Vračanje
gradiva v času epidemije je bilo omogočeno v zaboje pred bibliobusom.
Statistika vpisanih članov, obiska in izposoje je močno pogojena z razmerami, v katerih je Posavska
potujoča knjižnica pričela s svojim delovanjem. Na prve odzive je Posavska potujoča knjižnica dobro sprejeta
in v okolju narašča zanimanje zanjo, vendar pa njeno uveljavitev in nemoteno delovanje še vedno otežuje
epidemija bolezni COVID-19, posledično je manjši obisk.
3 Člani, obisk in izposoja
V letu 2021 se je na Posavsko potujočo knjižnico vpisalo 561 novih članov, največ osnovnošolcev. Na dan,
31. 12. 2021 je bilo teh članov že 1.122. Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 smo zabeležili 7.117 obiskov
evidentiranih v COBISS-u, dejansko je bil obisk zaradi predstavitev in obiskovalcev, ki si niso izposojali
gradiva, večji. Izposoja v istem času je znašala 24.688 enot gradiva. Člani so si ob obisku povprečno
izposodili 3,46 enote gradiva.
Tabela 1: Število vpisanih članov v letu 2021

Št.
članov
002 - osnovnošolci
336
006 - zaposleni
74
001 - predšolski otroci
68
011 - upokojenci
48
099 - ostali
9
003 - srednješolci
8
004 - študenti (redni)
3
012 - nezaposleni
3
014 - zaposleni v matični ustanovi
3
008 - samostojni obrtniki/podjetniki
1
013 - tuji državljani
1
017 - častni člani
1
018 - brezposelni
1
125 - pravne osebe - zun. ustanove
5
Skupna vsota
561
Kategorija

PRILOGA 1 – Število vpisanih članov v občini Sevnica v letu 2021
SEVNICA
SE17 - Tržišče
55
SE14 - Studenec POŠ
55
SE08 - Krmelj OŠ
54
SE02 - Blanca OŠ
26
SE18 - Tržišče OŠ
18
SE19 - Zabukovje
15
SE07 - Krmelj
13
SE15 - Šentjanž OŠ
13
SE03 - Boštanj
11
SE12 - Lukovec
11
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SE04 - Boštanj OŠ
SE13 - Razbor
SE01 - Blanca
SE11 - Lončarjev Dol
SE21 - Šentjanž
SE09 - Log
SE16 - Šmarčna
SE06 - Impoljca
SE20 - Trnovec

10
8
7
6
6
5
4
2
1
320

Tabela 2: Število članov po občinah postajališč

Število članov
337
18
334
47
320
49
17
1.122

Občine postajališč
Brežice
Kostanjevica na Krki
Krško
Radeče
Sevnica
KONČNO POSTAJALIŠČE
COBISS
Skupaj

Število obiskov po postajališčih v občini Sevnica v letu 2021
SEVNICA
Krmelj OŠ
Studenec OŠ
Šentjanž OŠ
Blanca OŠ
Zabukovje
Lukovec
Šentjanž
Razbor
Blanca
Krmelj
Tržišče OŠ
Tržišče
Log
Boštanj
Lončarjev Dol
Šmarčna
Boštanj OŠ
Impoljca
Trnovec
Skupaj:
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223
222
80
77
67
66
63
50
38
36
35
30
30
28
28
26
25
20
15
1.159
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Aktivni člani po letu rojstva (VSE OBČINE)
mladi do 15. leta
odrasli
Skupaj

580
415
995

Tabela 3: Izposoja v letu 2021

IZPOSOJA NA DOM
knjige in brošure
serijske publikacije
neknjižno gradivo
Skupaj

23.639
214
835
24.688

Tabela 4: Izposoja po namembnosti

IZPOSOJA NAMEMBNOST
a - otroški, splošno
3.709
b - predšolski, 0-5 let (C)
1.766
c - šolski, 5-10 let (C)
6.832
d - šolski, 9-14 let (P)
1.930
e - mladinski, nad 14 let (M)
364
k - odrasli, zahtevno (neleposlovje)
2.254
m - odrasli, splošno (leposlovje)
7.829
(prazno)
4
Skupaj
24.688
Izposoja po postajališčih v občini Sevnica v letu 2021
SEVNICA
Šentjanž OŠ
Krmelj OŠ
Studenec OŠ
Šentjanž
Zabukovje
Razbor
Lukovec
Blanca OŠ
Tržišče
Blanca
Boštanj
Boštanj OŠ
Impoljca
Tržišče OŠ
Šmarčna
Log
Lončarjev Dol
Krmelj
Trnovec

704
624
579
541
441
397
325
322
240
234
200
117
211
175
113
104
98
54
45
5.524
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Tabela 5: izposoja v letu 2021 po občinah

% števila prebiv.
32,3 %
3,3 %
35,2 %
5,6
23,6 %
/
/
100 %

Občine
Brežice
Kostanjevica na Krki
Krško
Radeče
Sevnica
KONČNO POSTAJALIŠČE
COBISS
SKUPAJ

KONČNO
POSTAJALIŠČE
7% COBISS
7%

Sevnica
22%

Radeče
5%

Brežice
24%

Kostanjevica
na Krki
1%

Krško
34%

Graf 1: Izposoja po občinah postajališč
Tabela 6: Obisk v letu 2021 po občinah

Občine postajališč
Brežice
Kostanjevica na Krki
Krško
Radeče
Sevnica
KONČNO POSTAJALIŠČE
COBISS
Skupna vsota

Št. obiskov
1.454
125
1.594
304
1.159
2.462
19
7.117

Graf 2: Obisk po občinah
Sevnica
25%

COBISS;
0,41%

Radeče
7%
Krško
34%
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Brežice
31%

Kostanjev
ica na
Krki
3%

Št. izposoj
5.865
366
8.315
1.302
5.524
1.708
1.608
24.688
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Bibliopedagoško delo
V letu 2021 je Bralka, kljub epidemiološkim razmeram, obiskalo 65 skupin otrok iz osnovnih šol in vrtcev,
skupaj 1.154 obiskovalcev, od tega 1.063 otrok in 91 odraslih, ki so bili v vlogi spremljevalcev otrok.
Tabela 7: predstavitve Posavske potujoče knjižnice po občinah v letu 2021

Število
skupin
19
0
37
2
7
65

Občina
Brežice
Kostanjevica na Krki
Krško
Radeče
Sevnica
SKUPAJ

II.

Število otrok
293
0
636
31
103
1063

Število odraslih
spremljevalcev
25
0
56
3
7
91

ZAKLJUČEK

Leto 2021 je bilo podobno kot l. 2020 posebno leto. Zaradi COVIDA-19 smo delovali zelo različno, poleg
izposoje in vračila gradiva smo se trudili našim članom približati knjigo čim dlje časa in na čim bolj enostaven
in dostopen način.
Značilno za ta čas je, da se zadeve v veliki merijo selijo na splet (dogodki, e-branje). Poleg klasične izposoje
gradiva smo omogočali ter spodbujali tudi dostop in uporabo naslednjih spletnih gradiv:
branje časopisov v zbirki PRESSREADER (vsebuje 6.000 naslovov dnevnega časopisja iz preko 100
držav), uporabo različnih podatkovnih zbirk, npr. Digitalne knjižnice Slovenije dLib, ter portala Kamra,
kjer objavljamo mnogo zanimivih lokalnih domoznanskih zgodb, tudi sevniških, zbirka Tax-fin-lex omogoča
pregled aktualne zakonodaje ter portal Dobreknjige.si, kjer slovenski knjižničarji bralcem pomagajo poiskati
dobro knjigo, branje elektronskih knjig preko portala Biblos, tekla je tudi izposoja zvočnih knjig
V letu 2021 smo se prvič povezale vse splošne knjižnice Dolenjske, Bele krajine in Posavja in izvedle in
sofinancirale skupne spletne dogodke-predavanja, ki so imeli dokaj visoko število ogledov. Poleg, nabave,
obdelave in izposoje gradiva so se vzporedno odvijali tudi vsi bralni projekti (za odrasle Posavci beremo
skupaj), za otroke pa Knjigosned in Knjigomalh ter Poletko.
Koledarsko leto 2021 smo zaključili uspešno, želimo pa si, da bi se trenutna situacija kmalu izboljšala in se
bomo po svojih najboljših močeh trudili, da bo splošna Knjižnica Sevnica ostala središče kulturnega
dogajanja kraja tudi v prihodnje.
Sevnica, februar 2022

Anita Šiško, direktorica
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III RAČUNOVODSKO POROČILO 2021
RAČUNOVODSKO POROČILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI
STANJA TER PRILOGAM K IZKAZOM ZA LETO 2021 TER POJASNILA K OBEMA
RAČUNOVODSKIMA IZKAZOMA ZA LETO 2021
Knjižnica Sevnica je določen uporabnik enotnega kontnega načrta, ki v skladu s Pravilnikom o sestavljanju
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava UL št. (115/2002, 21/2003,
134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011, 86/2016, 80/2019 in
153/2021) sestavi računovodsko poročilo. Sredstva za svoje delovanje pridobi od ustanovitelja Občine
Sevnica, RS Ministrstva za kulturo in lastna sredstva na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom
o ustanovitvi, UL št. (57/2013 UPB).
BILANCA STANJA KNJIŽNICE SEVNICA NA DAN 31. 12. 2021
V letu 2021 ni bilo nobenih popravkov bilance stanja za leto 2020.
(v EUR)
SREDSTVA
02 Nepremičnine
03 Popravek vrednosti nepremičnin
04 Oprema in druga opredmetena sredstva
05 Popravek vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev
10 Denarna sredstva in takoj unovčljive vrednostnice
11 Denarna sredstva na računih
12 Kratkoročne terjatve do kupcev
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
17 Druge kratkoročne terjatve
AKTIVA SKUPAJ

1.233.401
527.068
1.783.698
1.767.536
190
22.539
91
32.338
59
777.621

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov ekn
980Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena os
985 Presežek odhodkov nad prihodki
PASIVA SKUPAJ
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15.403
3.181
789
722.496
18.326
777.621
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RAČUNOVODSKO POJASNILO K BILANCI STANJA KNJIŽNICE SEVNICA ZA LETO 2021
Od skupine 02 do 03:
 Stanja v skupini kontov 02 in 03 predstavljajo upravno stavbo v upravljanju na dan 31.12.2021, in
sicer nabavna vrednost 1.233.401,32 EUR ter popravek vrednosti v znesku 527.068,05 EUR tako
znaša sedanja vrednost upravne stavbe 706.333,27 EUR.
Od skupine 04 do 05:


Stanja v skupini kontov 04 in 05 predstavljajo opremo in druga opredmetena osnovna sredstva. Stanja
na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti in njihov
popravek vrednosti. Nabavna vrednost opreme na dan 31.12.2021 izkazujejo naslednja stanja: stanje
nabavne vrednosti opreme za opravljanje negospodarske dejavnosti znaša: 200.989,56 EUR, popravek
vrednosti opreme 184.827,32 EUR, sedanja vrednost 16.162,24 EUR. Pisarniški drobni inventar izkazuje
stanje 88.835,20 EUR in se hkrati tudi odpiše. V letu 2021 je bilo nabavljenih za 8.048,38 EUR osnovnih
sredstev, in sicer: Think System in D-space paketnik.

Skupina 10 in 11 – denarna sredstva na računih:
 Stanje sredstev na tekočem računu pri Banki Slovenije je na dan 31.12.2021 znašalo 22.539,41 EUR
in je voden pri UJP Novo mesto. 1.3.2021 se je spremenil TRR Knjižnice Sevnice, saj je ustanovitelj
prešel na sistem enotnega zakladniškega računa države.
 Blagajniški maksimum ter denar na poti skupaj znašata 190,30 EUR.
Skupina 12 – kratkoročne terjatve do kupcev:
 Terjatev do kupcev v državi na dan 31.12.2021 ni odprtih.
Skupina 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta:
 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov (Občina Sevnica): znašajo 32.337,95 EUR.
Skupina 17 – druge kratkoročne terjatve:
 Terjatve do ZZZS na dan 31.12.2021 znašajo 58,72 EUR.
Skupina 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih:
 Obveznosti za neto plače za december 2021 so 17.425,50 EUR.
Skupina 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:
 Računi za mesec november in december 2021, ki so prispeli v računovodstvo v januarju 2022
oziroma je zakonski rok plačila v januarju in februarju 2022, znašajo 15.403,48 EUR in predstavljajo
izpisek odprtih postavk do dobaviteljev. Dobaviteljem je bil posredovan IOP na stanje na dan
31.12.2021 v zadnjih dneh meseca januarja 2022.
Skupina 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:
 Obveznost za davek na izplačane plače za mesec december, davke in prispevke iz plač za december
in obveznost za davke iz prejemkov po pogodbi, avtorskih pogodb, sejnin in davek od dohodka
pravnih oseb znašajo 3.182,44 EUR.
Skupina 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta:
Obveznost do uporabnika enotnega kontnega načrta (EKN) v vrednosti 788,53 EUR.
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Skupina 98 – obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:
 sklad za opredmetena osnovna sredstva znaša 722.495,51na kontu 980900.
KONTO
BESEDILO
ZNESEK
98
otvoritev 1.1.2021
774.013,14
980900
prejeta sredstva občine za investicije
6.000,00
985100
koriščenje presežka za nakup OS
2.048,38
980900
zmanjšanje odpis DI
0,00
980900
zmanjšanje amortizacije
41.431,98
985
presežek prihodkov nad odhodki
18.326,43
9
KONČNO STANJE
740.821,94
Skupina 985 – presežek prihodkov nad odhodki:
 presežek prihodkov nad odhodki:
BESEDILO
celotni prihodki
celotni odhodki
Tekoči presežek prihodkov nad odhodki
davek od dohodka pravnih oseb
presežek prihodkov nad odhodki prikazan v bilanci stanja

ZNESEK
357.796,64
355.535,23
2.261,41
20,63
18.326,43

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV KNJIŽNICE SEVNICA NA DAN 31.12.2021

KONTO
760
762
763

PRIHODKI
prihodki od prodaje proizvodov in
storitev
prihodki od obresti
izredni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

PLAN 2021

indeks
real.2020/
REALIZACIJA plan 2020
2021
v%

373.900,00

356.607,45

95

0,00
373.900,00

0,00
1.189,19
357.796,64

96

30.500,00
63.000,00
17.079,49
263.320,00
0,00
373.900,00

26.599,08
54.785,33
14.305,98
259.844,84
0,00
355.535,23

ODHODKI
460
461
462
464
465

skupaj stroški materiala
skupaj stroški storitev
am. di knjiž. grad. iz tek. prih.
skupaj stroški dela
drugi stroški
SKUPAJ ODHODKI
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Graf 1: Prihodki v letu 2021
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Graf 2: Odhodki v letu 2021
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RAČUNOVODSKO POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV KNJIŽNICE SEVNICA ZA
LETO 2021
V izkazu prihodkov in odhodkov so celotni prihodki v letu 2021 znašali 357.796,64 EUR in so realizirani z
indeksom 96 v primerjavi s planom 2021. Prihodki za financiranje s strani občine prihajajo po podanih
zahtevkih za pretekli mesec, ki vključujejo dejanske stroške. Ti znašajo 79.247,25 EUR z indeksom 85 glede
na plan 2021. Prihodki za plače znašajo 260.179,35 EUR, ravno tako so bili podani zahtevki po dejanskih
stroških. Indeks znaša 99 glede na plan. Prihodki od medknjižnične izposoje znašajo 73,00 EUR in presegajo
plan, saj dosegajo indeks 121. Lastni prihodki od članarin in zamudnin znašajo 17.107,85 EUR in dosegajo
indeks 101.
Celotni odhodki zajemajo sredstva za bruto plače v znesku 201.364,45 EUR drugi izdatki zaposlenim
22.168,41 EUR, prispevki delodajalca 36.311,98 EUR, tako znašajo celotni stroški dela 259.844,84 EUR z
indeksom 99 glede na plan ter z indeksom 106 glede na leto 2020. Zaradi začasne nezmožnosti za delo se
je povečalo nadomestilo v breme delodajalca, indeks 204. Dodatki za delo v posebnih pogojih so se še vedno
nadaljevali, in sicer znašajo 10.059,19 EUR, indeks 162. Stroški storitev znašajo 54.785,33 EUR z indeksom
87 glede na plan in 88 glede na leto 2020. Stroški materiala znašajo 26.599,08 EUR z indeksom 87 glede
na plan in 108 glede na leto 2020. Razčlenjeni so na: materialne stroške za dejavnost, material za prireditve,
električno energijo, stroške ogrevanja, stroške drobnega inventarja, pisarniškega materiala in stroške
materiala za obdelavo knjižnega gradiva. Amortizacija knjižnega gradiva znaša 14.305,98 EUR z indeksom
84 glede na plan in 98 glede na leto 2020. Celotni odhodki tako znašajo 355.535,23 EUR z indeksom 95
glede na plan in 103 glede na predhodno leto.
Rezultat poslovnega izida za leto 2021 – presežek prihodkov nad odhodki 2.261,41 EUR prikazan v bilanci
stanja. Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 znaša 20,63 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki
je izkazan na kontu 985 v znesku 18.326,43.
Knjižnica Sevnica mesečno pošilja zahtevke ustanoviteljici Občini Sevnica za delovanje, gradivo in plače.
Zahtevki so po dejanskih stroških, priloga vsebuje seznam računov. Za plače je priloga rekapitulacija
zmanjšana za refundacije ZZZS-ja. V mesecu januarju 2022 je tako vzpostavljena terjatev za omenjena
sredstva do Občine Sevnica, ki je razvidna v bilanci na stanje 31.12.2021 v vrednosti 32.337,95 EUR.
Davek od dohodkov pravnih oseb je določen na podlagi razčlenitve pridobitnih in nepridobitnih prihodkov po
načelu poslovnega dogodka. Najprej se izvzamejo prihodki iz nepridobitne dejavnosti in na podlagi le teh
sorazmerni odhodki. Prihodke iz pridobitne dejavnosti tvorijo prihodki od članarin in medknjižnične izposoje.
Akontacija za leto 2022 znaša 20,63 EUR.

Prihodki
Odhodki
Rezultat

2017
355.061,62
353.215,45
1.846,17

2018
343.355,29
337.411,13
5.944,16

2019
355.340,39
352.375,44
2.964,95

20

2020
346.808,58
344.244,72
2.563,86

2021
357.796,64
355.535,23
2.261,41
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Graf 3: Prihodki, odhodki, rezultat
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov
in odhodkov v tekočem letu. Prihodki znašajo 413.308,23 EUR z indeksom 101 glede na leto 2020. Odhodki
pa 419.613,79 EUR z indeksom 108 glede na predhodno leto. Razlika 6.305,56 EUR prikazuje presežek
odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka za leto 2021. Knjižbe denarnega toka so knjižene
vzporedno poslovnemu dogodku in se ločeno spremljajo v bruto bilanci glede na denarni tok.
Pripravila: Barbara Zalašček,
univ. dipl. ekon., višja svetovalka za finance
Priloge:
- realizacija prihodkov in odhodkov po kontih;
- bilanca stanja, AJPES;
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, AJPES;
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, AJPES;
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, AJPES;
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AJPES;
- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, AJPES;
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, AJPES;
- izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov, AJPES.
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Realizacija prihodkov in odhodkov za l. 2021
PRIHODKI

KONTO

243.881,58
42,00
17.286,13

% na plan
2020
83,92
95,05
140,00
88,65

PLAN 2021
93.500,00
20,00
263.320,00
60,00
17.000,00

378.122,00

346.808,58

91,72

373.900,00

6.000,00

7.478,64

124,64

6.000,00

19.000,00
30.000,00

20.042,00
25.000,00

105,48
83,33

SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA

54.000,00

52.520,64

SKUPAJ PRIHODKI IN RAZRED 9

432.122,00

BESEDILO

760000 PRIH.IZ SRED.JF OBČINE STROŠKI
760001 PRIHODKI IZ SRED. JF - ZZS
760004 PRIH. IZ SRED. JF PLAČE
760100 PRIH.OD MEDKNJ.IZPOSOJE
760101 PRIH.OD ČLANARIN,OBRABNIN

PLAN 2020
102.000,00
10,00
256.582,00
30,00
19.500,00

REALIZACIJA
31.12.2020
85.598,87

RAZNI DRUGI PRIHODKI (drugi
763902 prih JS)
SKUPAJ PRIHODKI IN DRUGI P

260.179,35
73,00
17.107,85

% na
plan
2021
84,76
98,81
121,67
100,63

1.189,19
357.796,64

95,69

REALIZACIJA
31.12.2021
79.247,25

NAMENSKA SREDSTVA

100,00

20.000,00
25.000,00

6.000,00
1.975,90
72,48
22.867,00
25.000,00

97,26

51.000,00

55.915,38

109,64

399.329,22

92,41

424.900,00

413.712,02

97,37

460600 STR.PISARNIŠKEGA MAT.

6.500,00
2.000,00
11.200,00
9.000,00
2.100,00

2.213,81
436,99
8.602,42
9.436,02
1.895,47

34,06
21,85
76,81
104,84
90,26

5.000,00
1.000,00
9.000,00
8.000,00
2.000,00

3.351,20
1.138,07
8.388,68
10.637,76
1.450,41

67,02
113,81
93,21
132,97
72,52

STR.PIS.IN DRUG.MAT.ZA
460601 OBD.KNJ.G

1.000,00

125,51
77,16

1.500,00
4.000,00
30.500,00

1.000,37
632,59
26.599,08

66,69

31.800,00

1.255,08
697,57
24.537,36

1.300,00

746,03

57,39

1.500,00

1.706,49

113,77

90,00
50,00

240,00
31,80

266,67
63,60

1.090,00
100,00

892,16
88,10

81,85
88,10

22.000,00

21.938,14

99,72

22.700,00

22.273,13

98,12

93,07

4.100,00
1.000,00
2.000,00

3.801,53

92,72

952,20
2.110,00

95,22
105,50

980000 SRED.PREJ.OD OBČ.INV.
985100 OPREDME. OS- VIR LASTNA SRED
985300 SRED.IZ VIRA PRESEŽKA-OPR.OS
980200 SRED.PREJ.OD REP.ZA KNJIŽ.
980201 SRED.PREJ.OD OBČ.ZA KNJIŽ.

114,34
100,00

SRED.IZ LASTNIH SRED.ZA INV.

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
STROŠKI MATERIALA
460100 MATERIALNI STR. KNJIŽ.
4601010 STR.PREH.CVE.PD-PRIREDITV
460200 STR.ENERGIJE-ELEKTR.
460201 STROŠKI OGREVANJA

460900 STR.MATERIALA ZA ČIŠČENJE
SKUPAJ STR.MATERIALA

87,21

STROŠKI STORITEV
461000 ZALOŽ.TISK.ST.-VEZAVA
STROŠKI OBDELAVE KNJIŽ.
461002 GRADIVA
461001 STROŠKI MEDKNJ.IZPOS.
461110 STR.STOR.VZDR.OPER.INF.OKOLJA
461100 STR.STORITEV TEKOČ. VZDRŽ.
STR.STO. TEK. VZDR. POSL.
461101 OBJEKTOV
461200 STROŠKI ZAVAROVANJA

4.100,00

4613000 STR.DELA ŠTUD.SERVISA
461301 STR.STOR.PRIRED.-AVTOR.AG.SP.
461302 STROŠKI STROK. IZOBRAŽ.

3.000,00
1.700,00

194,43
3.815,96
93,54
1.514,48
98,00
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KONTO

BESEDILO

PLAN 2020

461303 STROŠKI ZDRAVSTV.PREGLEDOV
461304 STR. SVETOVA. STOR. (REVIZIJE)
461400 STR.KOMUNALNIH STOR.
461600 STR.DNEVNIC ZA SL.POT.
461601 STR.KILOMETRINE V DRŽ.

3.700,00
500,00
1.200,00

REALIZACIJA
31.12.2020
214,27
125,20
3.076,23
39,70
466,32

PLAN 2021
300,00

REALIZACIJA
31.12.2021
308,54

% na
plan
2021
102,00

83,14
7,94
38,86

3.600,00
300,00
750,00

3.173,87
32,07
285,44

88,16
10,69
38,06

50,00
200,00
150,00
8.500,00

17,00

34,00
51,67
52,82

% na plan
2020

461602 DRUGI IZD. ZA SLUŽ. POT.
461603 STR.OSTALI PO POT.N.
461605 STROŠKI ZA JAVNI PREV
461607 STROŠKI ZA NOČNINE
461610 STR.STOR.FIZ.OSEB-POG.DEL
461611 STR.STOR.FIZ.OS.DOH. IZ D.S.P.
461612 STR.ZA SEJNINE ČL.SVETA
461700 STR.PLAČ.IN BANČ.PROM
461701 STR.REPREZENTANCE
461900 STR.TELEF.STORITEV
4619010 STR.POŠTNIH STORITEV
4619020 DRUGI STR.-RTV PRISP.
4619090 DRUGI OPERATIVNI STR.
461903 STROŠKI STORITEV ZA ČIŠČENJE
461904 STR.STOR.ZA FOTOGR.S

60,00
200,00
150,00
400,00

10,00

698,94

16,67
174,74

400,00
700,00
500,00
2.500,00
800,00
50,00

299,07
299,19
85,33
2.342,77
1.001,75
45,24

74,77
42,74
17,07
93,71
125,22
90,48

800,00
500,00
400,00
2.800,00
1.000,00
60,00

18.000,00
200,00

16.049,20

89,16
-

1.000,00
300,00

77,50
4.489,79
100,00
783,28
350,50
380,00
2.643,67
945,89
45,24
4.193,90

97,91
70,10
95,00
94,42
94,59
75,40
419,39
-

461906 STR.VAROVANJA ZGRADB

2.700,00

278,16
2.534,13

93,86

2.400,00

475,80
2.419,45

100,81

STR.OGLAŠEVANJA IN
461907 PROPAGANDE

4.600,00

4.904,48

106,62

6.500,00

1.289,78

19,84

ČLANARINE V
461908 DOM.NEPR.INSTITUC.

900,00

900,00

100,00

900,00

950,00

105,56

69.800,00
18.000,00
179.146,00

61.847,93
14.547,01
163.007,03
935,27

88,61
80,82
90,99

63.000,00
17.079,49
182.915,80
3.156,41

54.785,33
14.305,98
174.118,09
3.156,41

86,96
83,76
95,19
100,00

PLAČE-DODATEK ZA DELO V
464002 POS.P

3.050,00

6.028,12

197,64

6.209,71

10.059,19

161,99

PLAČE-SPLOŠNI DODATKI464003 DEL.DOBA

7.577,00

7.136,82

94,19

10.183,00

7.907,45

77,65

BOLEZNINE V BREME
464100 DELODAJALCA

4.035,00

13.471,64

333,87

3.000,00

6.123,31

204,11

6.000,00
8.000,00

2.654,35
6.922,20

44,24
86,53

4.500,00
8.230,00

3.958,36
7.746,53

87,96
94,13

8.466,00
288,00
17.000,00
18.000,00
1.000,00
120,00

8.465,22
288,76
16.959,62
12.551,56
1.012,18
114,64

99,99
100,26
99,76
69,73
101,22
95,53

9.405,80

10.463,52

111,25

17.624,72
13.243,43
1.055,49
119,49

17.827,59
13.213,19
1.067,36
120,87

101,15
99,77
101,12
101,15

461905 TISK. IN FOTOGR. STOR.

4619090 DRUGI OPERATIVNI STR.
SKUPAJ STR.STORITEV
462300 AM DI KNJIŽ.GRAD.IZ TEK.PRIH.
464000 PLAČE IN DODATKI
464001 PLAČA DELOVNA USPEŠNOST

POVRAČILO STR.PREVOZA NA
464200 DELO
464300 POVR.STR.PREHRANE
DRUGI IZDATKI-REGRES ZA
464400 LET.DOP
464500 DRUGI IZDATKI - JUBILEJNA
464601 PRISP.ZA PIZ DELODAJ.
464602 PRISP.ZA OBV.ZDR.ZAV.
464603 PRISP.ZA POŠKODBE PRI DELU
464604 PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE
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PLAN 2021

REALIZACIJA
31.12.2021

% na
plan
2021

95,49
96,43
94,83
91,04

199,15
3.477,00
263.320,00
373.900,00

201,41
3.881,56
259.844,84
355.535,23

101,13
111,64
98,68
95,09

7.478,64

124,64

6.000,00

6.000,00

100,00

18.000,00

20.042,00

111,34

20.000,00

22.867,00

114,34

30.000,00

25.000,00

83,33

25.000,00

25.000,00

100,00

PLAN 2020

REALIZACIJA
31.12.2020

% na plan
2020

200,00
3.700,00
256.582,00
378.122,00

190,97
3.568,04
243.306,42
344.244,72

6.000,00

980200 KNJIŽNO GRADIVO IZ REPUBLIKE
980201 SRED. OBČINE ZA KNJ. GRADIVO

KONTO

BESEDILO

464605 PRISP.ZA PORODNIŠKO VARSTVO
464606 PRISP.DELOD.ZA KDPZ
SKUPAJ STR. DELA
SKUPAJ ODH. IN DRUGI IZD
980000 OPREDM.OS-V UPRAVLJ.OD OBČ.
980100 SRED. IZ REP. ZA INV.

985100 OPREDM.OS-VIR LASTNA SRED.
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
985300 ODHODKI
KORIŠČENJE PRESEŽKA
985600 NERAZPOREJENO
SKUPAJ PORABA NAM.
SREDSTEV
SKUPAJ TEKOČI ODHODKI IN
NAM.P.

2.048,38
54.000,00

52.520,64

97,26

51.000,00

55.915,38

109,64

432.122,00

396.765,36

91,82

424.900,00

411.450,61

96,83

Pripravili: Barbara
Zalašček in Anita Šiško
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1.

POSLOVNO POROČILO DIREKTORICE

Zaključili smo izjemno zahtevno leto poslovanja 2021, zato je poročilo dokaj obsežno z informacijami in
komentarji, zlasti kako smo poslovali pri uresničevanju pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenega
varstva z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V lanskem letu smo bili na prihodkovni strani v
primerjavi z letom pred tem zelo uspešni, kljub epidemiji, ki je bila razglašena 12. 3. 2020, se nadaljevala tudi v
leto 2021 in zaključila junija 2021, neugodne epidemiološke razmere pa so trajale vse do konca poslovnega leta
2021. Tako je moral ZD prilagajati organizacijo poslovanja novonastalim razmeram, pri čemer so se navodila
glede izvajanja dejavnosti spreminjala tedensko ali celo dnevno, zato je bilo potrebno organizirati številne
operativne sestanke, da smo lahko sledili zahtevam novih odlokov Vlade, Ministrstva za zdravje, NIJZ in drugih
institucij.
V letnem poročilu je jasno prikazano, po katerih dejavnostih oz. enotah ni bilo ukinitve izvajanja oz. v kolikšnem
obsegu je bil realiziran dogovorjeni program. Zaradi potreb po zdravstvenih storitvah, ki so morale biti opravljene
v letu 2021 (triažiranje, izvajanje hitrih testov, PCR testov, cepljenje), je bilo veliko ur dela porabljenih za
razporejanje kadra, zaposleni, ki so bili razporejeni na navedena delovišča pa so bili maksimalno obremenjeni.
Vsa finančna sredstva, ki jih je ZD prejel s strani državnega proračuna za namen preprečevanja in blažitve
posledic epidemije, so bila porabljena namensko, pri čemer je ZD dodatek za nevarnost in posebne obremenitve
po objektivnih kriterijih izplačal zaposlenim, ki so bili v času razglasitve epidemije najbolj ogroženi in izpostavljeni
nevarnosti okužbe.
V ZD smo poskrbeli za usklajeno delovanje vseh zaposlenih, tako da smo v okviru »kriznega štaba« sprejemali
vse odločitve in usmeritve, ki so upoštevale smernice in navodila Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za
javno zdravje in ostalih državnih institucij.
Posledice epidemije koronavirusa COVID-19 so bistveno spremenile pogoje poslovanja ZD, tako da so se povečali
stroški dela zaradi dodatkov v razglašene epidemije in tudi po koncu epidemije, stroški preiskav in testiranj na
SARS-CoV-2, prav tako pa so znatno izkazani večji stroški materiala zaradi stroškov osebne varovalne opreme
(OVO) in razkužil ter izvajanja novih dejavnosti: vstopna točka za odvzem brisov, covid-19 ambulanta, cepilno
delovišče in kader za usmerjanje na vhodu.
V letu 2021 je ZD realiziral 9.952.703 € prihodkov in za 9.302.609 € odhodkov ter tako ustvaril 650.094 €
presežka prihodkov nad odhodki. Zagotovo je na takšno preseganje prihodkov nad odhodki vplivala uspešna
realizacija programov, racionalno ravnanje z materiali in manj stroškov zaradi izobraževanja zaposlenih ter
povrnitev dela stroškov za OVO opremo.
Samo kompetentnosti, visokim etičnim standardom, odgovornosti in delavnosti zaposlenih ter dobri organizaciji
dela se lahko zahvalimo, da je ZD zaključil poslovno leto izredno uspešno. Pri izvajanju storitev smo bili oprti na
lastni kader ter smo sledili naši viziji in skupnim ciljem. Pred nami je leto 2022, v katerega vstopamo z
optimizmom, saj imamo veliko smelih načrtov, zlasti na področju novih programov dejavnosti in investicijske
dejavnosti. Na prvem mestu pa ostaja v ZD prizadevanje vseh zaposlenih za zagotavljanje kakovostne,
pravočasne, varne, strokovne in prijazne zdravstvene oskrbe.
Tudi na področju izvajanja kadrovske politike je ZD izvajal začrtane aktivnosti z zaposlitvijo novih sodelavcev,
prav tako tudi na področju investicijske dejavnosti.
Za vse, kar smo dobrega naredili v letu 2021, je bilo potrebno veliko truda, znanja in strokovne usposobljenosti,
pa tudi izkušenj vseh zaposlenih ob premagovanju težav, ob vseh doslej že zapovedanih varčevalnih ukrepih ter
ob kronični zamudi večkrat napovedanih sprememb v zdravstvenem sistemu. Hvala vsem zaposlenim za njihovo
nesebično pomoč in požrtvovalnost, še posebej pa za njihove izkazane vrednote: solidarnost, zavzetost in občutek
za sočloveka, spoštovanje in odgovornost.
Vladimira Tomšič
Direktorica
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1.1 SPLOŠNI DEL
1.1.1 Predstavitev ZD Sevnica kot pravne osebe
Naziv: Zdravstveni dom Sevnica
Skrajšano ime: ZD Sevnica
Sedež: Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Telefon: 07/816-15-00
Fax: 07/816-15-50
E-pošta: tajnistvo@zd-sevnica.si
Spletna stran: www.zd-sevnica.si
ID št. za DDV: SI 94492077
Matična številka: 5636558
Številka podračuna: 01310-6030923906 pri UJP Novo mesto

1.1.2 Pregled dejavnosti ZD
Zdravje razumemo po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO 1947) kot tridimenzionalno, kar narekuje
holistični pristop do posameznika. Ko pa govorimo o holističnem pristopu, se v zdravstveni obravnavi vse bolj
integrira četrta dimenzija – duhovnost. Narava zdravstvenih problemov se spreminja na način, ki ga nikakor
nismo mogli predvideti. Demografska gibanja in spremljajoča starostna struktura prebivalstva, spreminjajoča se
epidemiologija, ki zahteva dolgotrajno obravnavo kroničnih obolenj, hiter razvoj novih zdravstvenih tehnologij,
globalizacije, tudi klimatske spremembe, ki spreminjajo vzorce obolevnosti prebivalstva, vplivajo na drugačne
potrebe po zdravstvenih storitvah.
Če želimo zagotoviti stabilnost zdravstvenega sistema na primarni ravni, ne moremo preprosto zadržati stanja, kot
ga imamo, pač pa moramo slediti razvoju zdravstva na mednarodni ravni, sprotno implementirati nove tehnologije
v zdravstveni sistem za zagotavljanje dostopnosti in konkurenčnosti sistema v okviru razpoložljivih finančnih
sredstev.
Usmerjenost zdravstvenega varstva v Evropi in Sloveniji v osnovno zdravstveno dejavnost je prioriteta. Poudarek
na preventivni zdravstveni dejavnosti, promociji zdravja in primarnem zdravstvenem varstvu omogoči vsem
državljanom takojšnji dostop do zdravstvenega varstva in do osnovne oskrbe.
Osnovna zdravstvena dejavnost bo morala postati veliko bolj odzivna na socialne determinante zdravja in na
rastoča pričakovanja ljudi, bolj povezana z drugimi ravnmi zdravstvenega varstva, zagotavljati pa bo morala
storitve visoke kakovosti in varnosti.
Zdravstveni dom Sevnica (v nadaljevanju: ZD) ima v sedanji organiziranosti naslednje organizacijske enote (OE):
1.
2.
3.
4.
5.

OE
OE
OE
OE
OE

Splošno zdravstveno varstvo
Zobozdravstveno varstvo
Nujna medicinska pomoč
Reševalna služba
Zdravstveno vzgojni center

ZD opravlja dejavnost na naslednjih področjih: splošna zdravstvena dejavnost, specialistična in dispanzerska
zdravstvena dejavnost, zobozdravstvena dejavnost, reševalna služba, zdravstveno vzgojna dejavnost, trženje
storitev in produktov, nemedicinska dejavnost.
ZD na podlagi Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni
center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica (Ur. l. RS, št. 36/92 in naslednji) opravlja:
Splošno zdravstveno dejavnost: spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za
varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja, preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in
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poškodovancev; preventivno zdravstveno varstvo prebivalcev in drugih rizičnih skupin v skladu s programom
preventivnega zdravstvenega varstva in mednarodnimi konvencijami; vpeljava referenčnih ambulant družinske
medicine in skupnostni pristop; fizioterapija in zdravstveno varstvo žena; zdravstvena vzgoja ter svetovanje za
ohranitev in krepitev zdravja; patronažna zdravstvena nega, zdravstvena nega otročnic in novorojenčkov;
zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih; nujna
medicinska pomoč; ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo in diagnostične in terapevtske storitve.
Specialistično in dispanzersko dejavnost: varstvo žensk, predšolskih in šolskih otrok; RTG; UZ; pulmologija;
funkcionalna diagnostika; psihiatrija; psihologija, logopedija, specialna pedagogika; skupnostna psihiatrična
oskrba; antikoagulativno zdravljenje.
Zobozdravstveno dejavnost: zobozdravstveno varstvo odraslih; zobozdravstveno varstvo otrok in mladine;
RTG zobovja.
Reševalno službo: nujni reševalni prevozi; nenujni reševalni prevozi; sanitetni prevozi; prevozi dializnih
bolnikov.
Trženje storitev in produktov: prodaja zdravstvenih storitev in spremljajočih storitev na trgu; programi za
zdravo življenje; izvajanje mrliške pregledne službe; prodaja administrativno tehničnih storitev.
Nemedicinske dejavnosti: tajništvo in administracija; vzdrževanje informacijskih sistemov; higiensko čistilni
servis s pralnico, upravljanje stavb in zemljišč, koordinacija splošne zdravstvene in zobozdravstvene službe.
Zakonske in druge podlage, ki opredeljujejo delo Zdravstvenega doma Sevnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91 in naslednji)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo in naslednji)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-uradno prečiščeno
besedilo in naslednji)
Zakon o zdravniški službi ( Ur. l. RS št. 72/06-UPB3 in naslednji)
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS št. 30/03 in naslednji)
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 z aneksi
Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi, sklenjena z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Krško (v nadaljevanju: ZZZS)
Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica (Ur. l. RS, št. 36/92, 99/07, v nadaljevanju: Odlok)
Statut ZD
Sklep o registraciji št. 1-2662/00 pri Okrožnem sodišču v Krškem.

1.1.3 Predstavitev vodstva ZD
ZD predstavlja in zastopa direktor, ki ga za obdobje 4-ih let imenuje Svet ZD s soglasjem ustanoviteljice – Občine
Sevnica. V mesecu septembru 2020 je bil uspešno zaključen razpisni postopek za imenovanje vodstva ZD za novo
mandatno obdobje 2020-2024, ki ga sestavljajo direktor, strokovni vodja in pomočnik direktorja za zdravstveno
nego.
1.1.4 Predstavitev organov ZD
Organ upravljanja v ZD je Svet ZD, ki ga sestavlja 9 članov: 3 člane imenuje Občina Sevnica, 3 člane ZZZS, 3
člane pa izvolijo delavci izmed zaposlenih v ZD. Strokovni organ v ZD je strokovni svet, ki ga sestavljajo vodje OE,
pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in strokovni vodja. Direktor ima kot posvetovalni organ
Poslovni kolegij, ki predlaga, obravnava in usmerja usklajenost dejavnosti ZD z ekonomskimi možnostmi, smotrno
organizacijo dela, zaposlovanje, nabavo opreme, sklepanje pogodb s plačnikom zdravstvenih storitev iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja ter cene zdravstvenih storitev.
1.1.5

Vplivi okolja na delovanje ZD

Zdravje je ključni element kakovosti življenja, ki ga prebivalci Slovenije postavljamo v sam vrh vrednot. Zdravje je
pomemben družbeni kapital za splošni družbeni razvoj. Dobro zdravje populacije Slovenije in s tem občanov
občine Sevnica je nujno potrebno za visoko storilnost, saj vpliva na večjo konkurenčnost gospodarstva in
posledično vodi k večji blaginji.
Spremenjene zdravstvene potrebe prebivalstva zaradi dolgožive družbe, povečevanje neenakosti v zdravju, drage
zdravstvene tehnologije, grožnje zdravju in mobilnost bolnikov, so pomembnejši izzivi, s katerimi se soočajo v
večini evropskih držav.
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Tudi v ZD bodo v prihodnje potrebna večja vlaganja v krepitev zdravja, preventivo, zgodnje odkrivanje bolezni in
promocijo zdravega življenjskega sloga skozi celotno življenjsko obdobje, kamor med drugim sodi tudi privzgojitev
pozitivnega odnosa do gibanja celotnemu prebivalstvu, saj se le na ta način prispeva k ohranitvi funkcionalnih
sposobnosti posameznika, ki so pomembne za vključenost na trg dela in so pogoj za zdravo in aktivno staranje.
Pomembno je tudi naslavljanje neenakosti v zdravju, ki so večinoma posledica različnega socialno – ekonomskega
položaja družbenih skupin in jih je mogoče preprečiti tako z dobro ciljanimi programi krepitve zdravja in
preventive kot tudi z ukrepi, namenjenimi povečevanju socialne vključenosti ranljivih družbenih skupin. Delo
bomo krepili v družinski medicini, referenčnih ambulantah, patronažni službi Centru za krepitev zdravja, otroško
šolskem dispanzerju, dispanzerju za ženske, fizioterapiji, diagnostičnem laboratoriju, pri razvoju nujne medicinske
pomoči, kvalitetnih reševalnih prevozih, razvoju zobozdravstva odraslih in mladine, razvoju specialističnih
ambulant in krepili dejavnosti na področju duševnega zdravja. Še naprej bomo krepili skupnostni pristop. Podlaga
za načrtovanje javno zdravstvenih akcij in načrtovanje potreb po zdravstveni oskrbi nam bo v bodoče tudi portal
Zdravje v občini (NIJZ 2016 – dostop na www.nijz.si)
1.2 POSEBNI DEL
1.2.1 Poročilo o izvedbi programov oz. dejavnosti
ZD je javni zdravstveni zavod na primarni ravni, katerega ustanovitelj je Občina Sevnica. Primarno zdravstveno
varstvo se izvaja na lokaciji ZD v Sevnici, na lokaciji OŠ Sevnica (otroško in mladinsko zobozdravstvo), v
Zdravstveni postaji Krmelj (ZP), Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca (DUO) (zobna ambulanta, splošna
ambulanta) in Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu (TDU Loka) (zobna ambulanta), na lokaciji
HTC, Trg svobode 9 (SPO, CKZ, zobozdravstvena ambulanta, specialistične ambulante). Poslovodno funkcijo v
polnem delovnem času izvaja direktorica Vladimira Tomšič, univ. dipl. org.. Strokovno vodenje ZD opravlja
Božidar Groboljšek, dr. med., spec. spl. med. in Violeta Bahat Kmetič, mag. z. n., pomočnica direktorice za
področje zdravstvene nege.
V ZD imajo zagotovljeno osnovno zdravstveno varstvo vsi prebivalci občine Sevnica.
Pristojnost ZD je izvajanje koordinacije ordinacijskega časa za vse izbrane osebne zdravnike, pediatre,
ginekologe, patronažne službe, fizioterapevte in zobozdravnike v občini, pri čemer ZD kot koordinator izvajanja
zdravstvenih storitev upošteva načelo enakosti vključevanja pri izvajanju in dostopnosti občanov do izbranega
zdravnika. ZD Sevnica je upravljavec prostorov, ki se nahajajo v objektu ZD Sevnica in ZP Krmelj.
1.2.2 Realizacija delovnega programa
Zaposleni v ZD Sevnica si iz leta v leto prizadevamo za čim boljšo realizacijo programa zdravstvenih storitev. Tako
smo tudi v letu 2021 za dosego realizacije programa vložili vso znanje, delo in energijo ter tako kot v letu 2020
dosegli presežek prihodkov nad odhodki. Slednje je mogoče razbrati iz realizacije delovnega načrta, ki je
nedvomno prispeval k pozitivnemu poslovnemu izidu. Pri realizaciji programa zdravstvenih storitev je največja
ovira deficitaren kader v zdravstvu (klinični psiholog, zdravniki specialisti raznih smeri, logoped).
Obseg delovnega programa za leto 2021 je bil določen s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno
leto 2021 (v nadaljevanju Pogodba 2021), sklenjeno 24.8.2021 in z Aneksom št. 1 k pogodbi za leto 2021
sklenjenim 25.8.2021.
Pogodba za leto 2021 vključuje tudi spremembe:
•
•
•
•

Po Aneksu 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z veljavnostjo od
1. 2. 2021 dalje in sicer prestrukturiranje enega (1) tima nege na domu (544 034) v en (1) tim patronažne
službe (510 029).
Po Aneksu 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z veljavnostjo od
1. 4. 2021 dalje in sicer ukinitev dejavnosti enega (1) tima nege na domu (544 034) in prestrukturiranje v
dejavnost patronažne službe (510 029).
Vzpostavitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) s 1.7. 2021.
Širitev 0,50 tima patronažne službe (510 029) iz naslova vzpostavitve CDZOM s 1.7.2021.

V Aneksu št. 1 k Pogodbi za leto 2021 z dne 25.8.2021 je bil določen začasni prenos zaradi nedoseganja
programa k drugem izvajalcu v obsegu 500 storitev v dejavnosti dermatologija (203 206).
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Realizacija celotnega programa v letu 2021 in primerjava z delovnim načrtom za leto 2021 ter z realizacijo 2020 je
razvidna iz Obrazca 1: Delovni program.
1.2.3 Realizacija v dejavnostih, kjer se spremlja obseg v točkah/količnikih
Za spremljanje realizacije večine zdravstvenih programov se še uporablja Enotni seznam zdravstvenih storitev oz.
ti. Zelena knjiga iz leta 1982. Plan in realizacija se izražajo v točkah oz. količnikih, ZZZS pa plača program le do
višine plana, v kolikor pa plan ni dosežen pa dejansko realizacijo.
V nadaljevanju je v tabelaričnem prikazu naveden Plan ZZZS za leto 2021 in dejanska realizacija točk oz.
količnikov v letu 2021 po dejavnostih.
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Planirani obseg Realizacija
Indeks
storitev 2021
2021

Naziv
302 001 Z0031 SPL.AMBULANTA - OBISKI
302 001 Z0042 FARM.SVETOVALEC - ENOTE SKUPAJ
301 001 Z0045 DOD. ZA REFER AMBUL
ZDRAVSTVENA VZGOJA (efektivna
346 025 E0010 ure)

154.800

224.652

145,12

216

230

106,81

6.480

1.379

21,28

1.400

263

18,79

302 002 Z0031 SPL.AMB. V DSO

26.663

26.138

98,03

302 004 Z0030 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

15.093

15.164

100,47

306 007 Z0031 D.ZA ŽENSKE-OBISKI

31.156

25.390

81,49

327 009 Z0031 OD, ŠD KURATIVA - OBISKI

42.268

49.014

115,96

327 011 Z0031 OD, ŠD PREVENTIVA

29.101

38.871

133,57

SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Planirani obseg Realizacija
storitev 2021
2021

Naziv
203 206 Z0030 SPE.AMB. DERMATOLOGIJA

Indeks

2.132

553

25,94

289

192

66,72

15.491

10.812

69,79

279

375

134,41

21.624

49.807

230,33

0

0

0

8.338

6.113

73,31

230 241 Z0030 SPE.AMB. PSIHIATRIJA

37.959

57.377

151,16

231 246 Z0030 SPEC.DIABETOLOGIJA

10.883

11.039

101,43

231 246 Z0030 SPEC.AMB. ULTRAZVOK

19.748

21.255

107,63

229 239 E0273 SPEC. PUL. PRVI PREGLED
229 239 Z0030 SPE.AMB. PULMOLOGIJA
211 220 E0273 SPEC KARD.PRVI PREGLED
211 220 Z0030 SPEC. AMB. KARDIOLOGIJA
218 227 E0273 SPEC. NEVROL. PRVI PREGLED
218 227 Z0030 SPEC. NEVROLOGIJA

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Planirani obseg Realizacija
storitev 2021
2021

Naziv
404 101 Z0030 ZOB.DEJ.-ODRASLI
404 103 Z0030 ZOB.DEJ.-MLADINA
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
446 125 E0010 (efektivne ure)
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Indeks

145.361

172.775

118,85

33.663

35.285

104,82

1.148

137

11,93

DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Planirani obseg
storitev 2021

Naziv
507 028 F0005 SPECIALNA FIZOT. OBRAVNAVA

220

507 028 Z0034 FIZIOTERAPIJA

2.434

510 029 Z0040 PATRONAŽNA SLUŽBA

8.640

Realizacija
2021

183

Indeks

83,18

3.098 127,81
9.418 109,00

512 032 Z0030 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE
CENTER ZA DUŠ. ZDRAVJE OTROK IN
512 057 Z0030 MLADOSTNIKOV

34.435

23.227

67,45

102.039

15.107

14,81

512 058 Z0030 AMB.OBR.CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

106.256

71.098

66,91

512 059 Z0030 SKUP PSIHIATRIJA OBR. ZA DUŠ.ZDRAVJE

193.606

95.991

49,58

513 150 E0322 NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVAL
513 151 E0322 SAN.PREVOZI NA/Z DIALIZE
513 153 E0322 OSTALI SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV
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72.606

326.624 449,86

197.599

232.125 117,47

88.846

148.559 167,21

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa

9

1.2.4 Samoplačniške in nadstandardne storitve
V letu 2021 so se prihodki iz izvajanja zdravstvenih storitev na trgu povečali za 327.466 EUR in tudi delež teh
storitev v celotnem prihodku se je zvišal in je znašal v letu 2021 6,40 %.
Naziv
Celotni prihodki v EUR
Prihodki na trgu v EUR
Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih

Leto 2018
5.112.762
417.135
8,16%

Leto 2019
5.757.329
321.050
5,28%

Leto 2020
8.108.917
309.014
3,81%

Leto 2021
9.952.703
636.480
6,40%

1.2.5 Laboratorijska diagnostika
Ministrstvo za zdravje je 12.9.2016 z dovoljenjem št. 0600-41/2016-21 izdal diagnostičnemu laboratoriju ZD
Sevnica dovoljenje za izvajanje preiskav s področja medicinske biokemije za dobo petih (5) let. Laboratorij ZD
Sevnica izvaja hematološke, biokemične, imunološke in urinske preiskave ter preiskave blata. Laboratorij je
podporna služba zdravnikom pri diagnosticiranju. V letu 2020 je bil na področju laboratorijskih preiskav realiziran
obseg iz preteklih let. Obseg preiskav opravlja pet zaposlenih v polnem delovnem času in en zaposlen nadzorni
specialist medicinske biokemije v obsegu 10%. Zdravstveni dom Sevnica je plačnik specializacije iz laboratorijske
biomedicine.
1.2.6 Nemedicinska dejavnost
Nemedicinske dejavnosti obsegajo dejavnosti uprave, poslovno administrativnih in tehničnih nalog.
Administrativna dela in tehnično vzdrževanje objektov in vozil se izvajajo na sedežu ZD.
ZD pa ima za izvajanje poslovno administrativnih storitev na področju pravno kadrovskih (delno), finančno
računovodskih in plansko analitskih storitev sklenjeno pogodbo, po kateri se navedene storitve izvajajo v
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije po posameznih poslovnih procesih.
V okviru pravnega procesa se na podlagi pooblastil izvajajo vse potrebne aktivnosti v zvezi s postopki pred
sodišči. V letu 2021 se je nadaljeval postopek v zadevi opr. št. Pg VII 1537/2020 (tožba ZD proti ZZZS), v
katerem kot tožeče stranke nastopajo ZD celjske in posavske regije skupaj z drugimi 41 ZD, ki jih zastopa po
pooblastilu odvetniška pisarna Ketiš in Janžekovič in partnerji, d.o.o. iz Maribora proti toženi stranki Ministrstvu za
zdravje in ZZZS, s katero zahtevajo priznanje višjih cen zdravstvenih storitev zaradi višjega vrednotenja delovnih
mest na podlagi sprememb kolektivnih pogodb na področju zdravstvene dejavnosti (odprava plačnih anomalij do
26. plačnega razreda in uvrščanje zdravnikov in zobozdravnikov na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik).
Odvetniška pisarna Ketiš&Janžekovič je dne 16. 9. 2021 obvestila vse ZD, ki so vložili tožbo, da je Okrožno
sodišče v Ljubljani v pravdni zadevi, v kateri odvetniška pisarna zastopa ZD Novo mesto proti ZZZS, zaradi plačila
povišanih cen zdravstvenih storitev, na naroku dne 10.9.2021, obravnavalo enako dejansko in pravno stanje kot v
pravdi 41 ZD zoper ZZZS. V obeh zadevah sodi ista sodnica. Sodišče je zadevo zaključilo na način, da bo izdalo
pisno sodbo, s katero bo odločilo glede teka obresti za že plačane povišane stroške zdravstvenih storitev, torej, ali
tečejo obresti od 1.3.2018 do dneva vložitve tožbe, glede tega. Ali je ZZZS dolžan plačati povišane stroške
zdravstvenih storitev po Aneksu h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, pa bo odločilo z vmesno
sodbo, s katero bo zahtevku ugodilo oz. bo zahtevek zavrnilo, če bo štelo, da do tega plačila ZD ni upravičen. Na
odločitev sodišča se bo v vsakem primeru pritožila tista pravdna stranka, katera z odločitvijo sodišča ne bo
zadovoljna, o pritožbi pa bo nato odločalo Višje sodišče v Ljubljani, eventualno o reviziji Vrhovno sodišče RS.
Zaradi navedenega, ker gre za isto dejansko in pravno vprašanje, o katerem odloča ista sodnica, so se zaradi
ekonomičnosti postopka na obravnavi dogovorili, da se bo postopek 41 ZD zoper ZZZS prekinil do pravnomočne
odločitve v predhodno navedenem postopku. O odločitvi sodišča bodo ZD obveščeni. Predvideva se, da se je ZZZS
pritožil zoper odločitev glede teka obresti, stališče odvetniške pisarne pa je, da se je potrebno pritožiti glede
zavrnitve zahtevka za plačilo po Aneksu h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike in v primeru negativne
odločitve Višjega sodišča tudi vložiti predlog za dovolitev revizije na Vrhovno sodišče RS. Ker gre za vprašanje, ki
se nanaša tudi na tožbo 41 ZD zoper ZZZS, so bili o tem seznanjeni tudi ostali ZD in ZD celjske in posavske regije
(Celje, Žalec, Sevnica, Šentjur), ki so soglašali s predlogom odvetniške pisarne.
Pred Delovnim sodiščem v Brežicah je vložen zahtevek v zadevi Pd
prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
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17/2021 – zaradi izplačila odpravnine ob

1.3 LETNI CILJI
Dolgoletna opredelitev ZD (sledimo Strategiji razvoja ZD iz leta 2008) za stalno rast kvalitete zdravstvenih storitev
preko politike dodatnega strokovnega izobraževanja zaposlenih, internega strokovnega svetovanja in nadzora ter
vlaganj v medicinsko in drugo tehnično opremo, je bila v ZD v veliki večini realizirana tudi v letu 2021. Skladno s
prilagoditvijo vseh delovnih procesov v ZD na vseh področjih delovanju skladno s smernicami standarda kakovosti
ISO 9001:2015 in mednarodnega akreditacijskega standarda AACI je ZD v letu 2020 pripravil in sprejel Strateški
načrt za obdobje 2020-2024.
Nadzorovanje stroškov, trženje medicinskih storitev na trgu ter vodenje politike nagrajevanja zaposlenih glede na
prispevek posameznika so bistveno prispevali k ekonomsko stabilnemu poslovanju, kljub upoštevanju vseh
sprejetih sprememb iz naslova doseženih dogovorov iz plačnih pogajanj, aneksov h kolektivnim pogodbam iz
zvišanju plačne mase iz naslova rednih napredovanj ter zvišanju stroškov materiala in storitev.
Prizadevamo si, da ZD ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, da ohranja vlogo
nosilca razvoja stroke, da je baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra in da se dejavno vključuje v
oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. ZD je učna baza za študente: Zdravstvene
fakultete Ljubljana, Fakultete za zdravstvene vede Novo Mesto in Maribor, Visoke zdravstvene šole Celje, dijake
Srednje šole Zagorje – program zdravstvene nege, Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo Mesto, Srednje
šole Izola, Srednje zdravstvene šole Celje in za specializante družinske medicine, pediatrije, psihiatrije in otroške
in mladostniške psihiatrije.
Smo učna baza za študente Medicinske fakultete v Ljubljani in v Mariboru, za specializante družinske medicine in
pediatrije, psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije ter zdravnike sekundarije.
Zastavljene cilje za leto 2021, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa
zdravstvenih storitev z ZZZS za leto 2021 z aneksi na podlagi Splošnega dogovora za leto 2021 (s pripadajočimi
aneksi) in ovrednotenim Programom dela, finančnim in kadrovskim načrtom ZD za leto 2021, je ZD realiziral in
presegel v obsegu, kot je razvidno iz tabele realizacije fizičnega obsega dela.
Poslanstvo
Temeljno poslanstvo ZD temelji na zadovoljstvu vseh udeležencev: pacientov, zaposlenih in drugih sodelujočih, ki
se vključujejo neposredno ali posredno v delovanje v ZD.
Poslanstvo ZD je:
•
strokovno, varno in kakovostno izvajanje zdravstvene oskrbe prebivalstva na gravitacijskem območju občine
Sevnice in Posavja
•
preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja ob upoštevanju pravic in potreb, zakonodaje ter etičnih načel v
osnovnem zdravstvenem varstvu
•
zagotavljanje pogojev za strokovni in osebni razvoj zaposlenih
•
krepitev ugleda in družbeno odgovornega delovanja ob upoštevanju vseh deležnikov.
Vrednote
Pri
•
•
•
•
•

izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:
spoštovanju (med zaposlenimi/izvajalci in uporabniki)
strokovnosti
odgovornosti in kakovosti
inovativnosti in ustvarjalnosti
družbeni odgovornosti in skupnostni pristop na vseh področjih dela.

Vizija
ZD želi postati prepoznana v posavski regiji in širše kot institucija za zagotavljanje varnih in kakovostnih
zdravstvenih storitev s sledenjem strokovnemu in tehnološkemu napredku, nadaljnjemu razvoju holističnih
pristopov ter skupnostnih integriranih zdravstvenih storitev.
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Dolgoročni cilji ZD
ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti za
širše območje občine Sevnica in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno poslovanje. Opredelitev obsega
dejavnosti ZD daje možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata
7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in to v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.
Dolgoročni cilji v ZD so:
•
povečati dostopnost zdravstvenih storitev
•
ohranitev obstoječega obsega programov dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti občine
ustanoviteljice,
•
skrb za nenehen strokovni razvoj
•
pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih profilov – družinski zdravnik specialist, urgentni zdravnik specialist,
dermatolog, zobozdravnik
•
ohranitev statusa NMP oz. pridobitev statusa SUC
•
ohranitev certifikata ISO 9001:2015
•
ohranitev certifikata mednarodnega akreditacijskega standarda AACI
•
sprejem Strategije razvoja ZD Sevnica 2024 – 2034.

Dolgoletna opredelitev ZD, ki sledi Strategiji razvoja ZD je:
•
•
•
•
•
•
•

stalna rast kvalitete zdravstvenih storitev preko politike dodatnega strokovnega izobraževanja zaposlenih,
internega strokovnega svetovanja in nadzora
vlaganje v medicinsko in drugo tehnično opremo
izboljševanje delovnih pogojev za zaposlene in izboljševanje okolja uporabnikov
nadzorovanje stroškov
trženje medicinskih storitev na trgu ter vodenje politike nagrajevanja zaposlenih glede
na prispevek posameznika
sodelovanje z lokalno skupnostjo (zavodi, šole, nevladne organizacije, društva, klubi, občina Sevnica)
izvajanje določil Zakona o pacientovih pravicah.

Prizadevamo si, da ZD ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, da ohranja vlogo
nosilca razvoja stroke, da je baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra in da se dejavno vključuje v
oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. ZD je učna baza za študente Zdravstvene
fakultete Ljubljana, Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, Visoke zdravstvene šole Celje, dijake Srednje šole
Zagorje, Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto, Srednje zdravstvene šole Izola, Srednje zdravstvene
šole Celje. ZD je učna baza za študente Medicinske fakultete Ljubljana in Maribor, specializante družinske
medicine, psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, pediatrije ter za opravljanje sekundariata.
Zastavljeni cilji za leto 2021 izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih
storitev, sklenjeni med ZZZS in ZD na podlagi Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi ter so kljub bistveno
oteženim pogojem poslovanja zaradi neugodnih epidemioloških razmer doseženi oz. preseženi.
1.3.1 Kakovost, strokovni nadzori, postopki za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, nadzori
Pomemben element poslovne politike ZD je skrb za kakovost zdravstvenih storitev tako strokovno kot v smislu
kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. V zadnjih letih posebno pozornost usmerjamo na odnos
med bolnikom in zdravstvenim delavcem. Prizadevamo si, da bi vsak obiskovalec ZD poleg kakovostne
zdravstvene storitve dobil tudi občutek individualnosti in obravnavo njegovih težav v diskretnem in prijaznem
okolju.
Vodstvo ZD skuša pristopati k mirnemu reševanju sporov med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev. ZD ima v
vseh čakalnicah na vidnih mestih izobešena obvestila o postopku reševanja prve zahteve za obravnavo kršitve
pacientovih pravic in obvestila o delovanju zastopnika pacientovih pravic. Vodstvo ZD se je skupaj z odgovornimi
po posameznih dejavnostih v letu 2021 dejavno vključevalo v reševanje nastalih sporov. V letu 2021 je bilo
obravnavanih 20 pritožb pacientov, ki so se nanašale na delo zdravstvenega osebja, večinoma v povezavi z
izvajanjem vsakokrat veljavnih ukrepov covid (izpolnjevanje PCT pogoja, cepljenje proti COVID 19, testiranje
covid), na katere pa samo zdravstveno osebje ni imelo vpliva in jih je bilo obvezano izvajati. Pri 3 od teh je bila
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vložena zahteva za ustno obravnavo. Izvedene so 3 ustne obravnave in dosežen dogovor o načinu rešitve spora.
Ostale so bile rešene s sprotnim reševanjem.
Za reševanje pritožb pacientov ima ZD sprejet Pravilnik o sistemu varstva pacientovih pravic, ki natančno
opredeljuje postopek obravnave vloženih zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.
Standard kakovosti ISO 9001:2015 in mednarodni akreditacijski standard AACI
V ZD je bila v letu 2021 uspešno izvedena recertifikacija standarda kakovosti ISO 9001:2015 in mednarodni
akreditacijski standard AACI.
Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev
Eden od kazalnikov kakovosti dela v ZD je tudi vsakoletna anketa o zadovoljstvu uporabnikov v ZD, ki je bila
izvedena tudi v letu 2021. V letu 2021 je bila izvedena anketa, ki je bila zasnovana v letu 2018. V njej bilo
udeleženih 257 pacientov po različnih ambulantah v ZD Sevnica (22 različnih ambulant oz. delovišč). Iz analize
ankete izhaja, da skupna povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov v ZD za leto 2021, pridobljena na podlagi
vprašalnika za ocenjevanje zadovoljstva pacientov v osnovnem zdravstvu, na lestvici od 1 do 5 znaša 4,7 točke,
kar kljub spremenjenim razmeram covid epidemije kaže na visoko zadovoljstvo uporabnikov z opravljenimi
storitvami. Primerjalna analiza za leto 2021 izkazuje, da je povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov storitev za
0,1 točke nižja od ocene iz leta 2020.
Izvajanje projektov
SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola
ZD Sevnica se je prijavil na poziv NIJZ za sodelovanje konzorcijev zdravstvenih domov in centrov za socialno delo
pri pilotni izvedbi interdisciplinarnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola. Predmet
naročila je sodelovanje pri pilotni izvedbi razvojno aplikativnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja
alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije (v nadaljevanju SOPA) in izvajanje storitev skladno z zahtevami
naročnika. V izvajanje projekta po pogodbi o sodelovanju so vključeni identificirani strokovnjaki - zdravniki
specialisti družinske medicine, MDPŠ, diplomirane medicinske sestre in socialni delavci iz konzorcija ZD Sevnica in
CSD Sevnica. V letu 2021 so identificirani strokovnjaki ZD Sevnica izvajali projektne aktivnosti v skladu s pogodbo
in tudi dokumentacijsko zaključili projekt.
Projekt Razvoj kadrov v športu - kineziolog
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je objavilo razpis za izbor operacij Razvoj
kadrov športu. Na podlagi prijave in opravljene izbire je bila med Olimpijskim komitejem Slovenije-združenjem
športnih zvez kot poslovodečim konzorcijskim partnerjem in ZD podpisana konzorcijska pogodba. Za opravljanje
storitev, ki jih opredeljuje sklop D projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022«, je bil opravljen izbor kandidatov
kineziologov. Pogodba z izbranim kineziologom je bila sklenjena za čas osemindvajset mesecev in sicer od
1.12.2018 do 31.03. 2021. Storitev kineziologa v ZD Sevnica v celoti financira Evropski socialni sklad. Kineziolog
se je v okviru projekta dolžan vključiti in opraviti visokokakovostno interdisciplinarno dodatno strokovno
usposabljanje za naziv Kineziolog – specialist vadbe za zdravje ter dolžan opravljati naloge prenosa strokovnih
znanj in izkušenj na strokovno izobražen ali usposobljen kader na področju športne rekreacije in športa starejših
ter pridobivati izkušnje skozi delo v ZD, ki ga posameznik vključen v projekt ves čas opravlja.
Projekt »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«
Zdravstveni dom Sevnica je med prejemniki sredstev iz operacije »COVID19 – Zagotovitev ključne
medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«.
Glavni namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in
medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19. Poleg tega, so cilj
operacije tudi prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države,
zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in
umrljivost prebivalstva, zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih
ukrepov, zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe, zagotavljanje
normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.
Operacija pod okriljem Ministrstva za zdravje RS poteka od 1. 2. 2020, zaključila pa se bo 31. 12. 2021.
Prispevek Evropske unije za omenjeno operacijo znaša 66.495.000,00 EUR.
Zdravstveni dom Sevnica je bil iz naslova projekta upravičen do 38.885,26 EUR, ki jih je v letu 2021 tudi uspešno
počrpal.
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Sodelovanje z društvi
V ZD delujejo nevladne organizacije, ki se povezujejo s Centrom za krepitev zdravja (CKZ):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koronarni klub Sevnica (telesna dejavnost v prostorih fizioterapije)
Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje (telesna dejavnost v prostorih fizioterapije)
Društvo za boj proti raku Posavja (srečanja in administrativne storitve)
KAKTUS - Klub zdravljenih alkoholikov (redna torkova srečanja pod mentorstvom Ivane Jelovčan, dr. med.)
Posavsko društvo diabetikov (aktivno sodelovanje na letovanjih, učne delavnice)
AA (anonimni alkoholiki)
Trepetlika - društvo za preprečevanje Parkinsonove bolezni
Društvo za bolnike z fibrimialgijo
Društvo AL-ANON za samopomoč družin alkoholikov.

ZD je v avli ob vhodu postavil oglasne panoje, ki jih urejajo navedena društva z namenom predstavitve svojega
dela.
1.3.2

Nadzor, notranje kontrole, ocena poslovanja v letu 2021 in izjava o oceni notranjega

nadzora javnih financ
V letu 2021 je bilo s strani ZZZS izvedenih 7 medicinsko finančnih nadzorov.
Register tveganj
V ZD smo tudi v letu 2021 nadaljevali z uvajanjem notranjih kontrol in stalnim preverjanjem tega sistema.
Izvedena je bila tudi zunanja revizija poslovanja. Glede na to, da smo manjši ZD, nimamo vzpostavljene lastne
notranje revizijske službe. Notranje revidiranje zagotavljamo, v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002), z zunanjo izvajalko notranjega
revidiranja, ki je bila izbrana z javnim razpisom v okviru Skupnosti osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
za vse ZD celjske in posavske regije. Tak način izvajanja notranjega revidiranja je izbran zato, da je zadoščeno
načelu gospodarnosti pri izvajanju aktivnosti na področju obvladovanja tveganj, da so koristi večje od stroškov in
zaradi predvidene večje kvalitete notranje revizijskih storitev, saj izvajalka notranje revizije dobro pozna
poslovanje javnih zdravstvenih zavodov in njihove posebnosti.
V izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ je ZD za leto 2021 določil notranje revidiranje za področje
izplačila COVID-19 dodatkov k plačam javnih uslužbencev, ki jo je izvajal Inštitut za javno finančno pravo,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana v okviru skupnega javnega naročila za vse ZD celjske in posavske regije.
Revizija je obsegala področje izplačila naslednjih COVID-19 dodatkov:
- C223 za delo v rizičnih razmerah: na podlagi enajste točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za
javni sektor (v nadaljevanju: KPJS)
- C070 za nevarnost in posebne obremenitve: na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP)
- C086 za neposredno delo z bolniki v rdečih in sivih conah: na podlagi 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: ZZUOOP - PKP5)
- C227 za zaposlene v plačni skupini J: na podlagi 87. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri
omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUPOPDVE)
- C226 za izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in
socialnega varstva (125. člen ZIUOPDVE).
Namen izvedbe notranje revizije je bil v preverjanju, ali ima ZD vzpostavljeno ustrezno kontrolno okolje, ki
pomembno vpliva na to, da je ZD pri določanju in izplačevanju predhodno navedenih dodatkov, upošteval
predpise na področjih, ki so bila predmet revizije in tudi na področjih, ki so s predmetom revizije povezana.
Notranja revizija je ugotovila, da je imel ZD za revidirano področje v letu 2021 vzpostavljen ustrezen in učinkovit
sistem notranjih kontrol, pri določanju in obračunu posamezne vrste covid dodatka, pa so bile ugotovljene manjše
nepravilnosti. Glede na to, da z revizijo niso bile ugotovljene nobene napake in pomanjkljivosti, ki bi bile po
obsegu bistvene in ker po vsebini ne gre za napake, ki bi pomembno vplivale na gospodarno in /ali zakonito
porabo sredstev, revizija ne zahteva, da ZD pripravi odzivno poročilo oz. izvede popravljalne ukrepe.
V zvezi z izvajanjem notranje revizije je potrebno upoštevati navodila Ministrstva za finance št. 0601-49/2020/239
z dne 3. 12. 2021, v katerih so podane ugotovitve preverjanja načina zagotavljanja notranjega revidiranja v Izjavi
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o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2019. Namreč Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (v
nadaljevanju: UNP) v vlogi centralnega organa za harmonizacijo in koordinacijo sistema notranjega nadzora
javnih financ je konec meseca novembra 2020 opravil preverjanje načina zagotavljanja notranjega revidiranja pri
proračunskih uporabnikih v letu 2019. UNP je pri preverjanju načina zagotavljanja notranjega revidiranja pri
proračunskih uporabnikih zaznal pomanjkljivosti pri zagotavljanju notranjega revidiranja z najemom zunanjih
izvajalcev, povezane z vsebino pogodb o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu. Ugotovljeno
je bilo, da vsebina pogodb o izvajanju storitev notranjega revidiranja, ki jo proračunski uporabniki sklenejo z
zunanjim izvajalcem, v večini primerov ni ustrezna, saj ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki so opredeljene v
Stališču Urada RS za nadzor proračuna v zvezi z Mednarodnim Standardom strokovnega ravnanja pri notranjem
revidiranju št. 1000 – Namen, pristojnost, odgovornost in naloga, »Obvezne vsebine pogodbe o oddaji storitev
notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu storitev notranjega revidiranja v primeru, ko si proračunski uporabnik
notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca«. Zaradi neustrezne formalne opredelitve
pristojnosti, odgovornosti in naloge notranje revizije obstaja tveganje, da zunanji izvajalec notranjega revidiranja
ne bo opravil storitev notranjega revidiranja skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, kot je to
zahtevano v 12. členu Pravilnika za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, temveč bo
opravil storitev, ki po vsebini predstavlja drugo obliko nadzora. ZD izvajanje storitev notranje revizije po postopku
javnega naročanja preko skupnega razpisa izvaja z zunanjim izvajalcem in bo pri sklenitvi pogodbe upošteval
podano stališče UNP.
Tudi v letu 2021 je ZD nadaljeval s postopki za obvladovanje tveganj v skladu s sprejeto Strategijo upravljanja s
tveganji. Na podlagi registra tveganj je bil izpolnjen samoocenitveni vprašalnik kot podlaga za izdelavo obrazca
»Izjava – rezultati ocene stanja v ZD« na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih
financ.
Iz rezultatov ocene izhaja, da ima ZD vzpostavljeno: primerno kontrolno okolje na pretežnem delu poslovanja;
upravljanje s tveganji (na posameznih področjih poslovanja) - cilji so realni in merljivi oz. so določeni z indikatorji
za merjenje doseganja ciljev; tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je
način ravnanja z njimi (na posameznih področjih poslovanja); na obvladovanju tveganj temelječ sistem
notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (na posameznih
področjih poslovanja); ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (na pretežnem delu poslovanja); ustrezen
sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno lastno skupno pogodbeno notranjo revizijsko službo (na pretežnem
delu poslovanja).

ZD pa je za leto 2021 predvidel izboljšave na področju:
•
•

dograditve zdravstveno informacijskega sistema
varstva osebnih podatkov in medicinske dokumentacije.

Kljub izvedenim izboljšavam pa v ZD še vedno obstajajo tveganja in sicer:
•
•
•

neustrezna zdravstvena zakonodaja - ukrep: podajanje pobud za sistemske spremembe zakonodaje ;
pomanjkanje zdravnikov družinske medicine - ukrep: aktivno kadrovanje ZD ter opozarjanje na večje število
specializantov družinske medicine (Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica).
kadrovski deficit za izvajanje pogodbenih obveznosti do ZZZS – Ukrep: zaposlovanje deficitarnih kadrov

1.3.3 Analiza kadrovanja in kadrovska politika
1.3.3.1 Spremljanje kadrov 2021
ZD je pri zaposlovanju in vodenju kadrovske politike v letu 2021 upošteval izhodišča Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Ur. l. št. 174/2020, ZIPRS2122) in izvajal politiko
zaposlovanja v skladu s sprejetim Programom dela, finančnim in kadrovskim načrtom ZD za leto 2021 št. 1DIR/2021-393/1 z dne 12. 4. 2021. Na dan 31.12.2021 je bilo v ZD zaposlenih 154 javnih uslužbencev, od tega
ima 36 javnih uslužbencev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas za obdobje opravljanja specializacije,
pripravništva ali zaradi nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbencev v času bolniškega staleža,
materinskega in starševskega dopusta.
ZD je v letu 2021 na področju izvajanja kadrovske politike zaznamovalo aktivno iskanje zdravnikov specialistov, ki
je potekalo vseskozi z objavo prostih delovnih mest za zdravnike specialiste s področja družinske medicine,
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urgentne medicine, nevrologije, pediatrije, urgentne medicine, dermatovenerologije, medicine dela, prometa in
športa, psihiatrije ter otroške in mladostniške psihiatrije in zobozdravnika brez specializacije z licenco. ZD je v letu
2021 sklenil pogodbo o zaposlitvi: z dvema zdravnikoma specialistoma s področja medicine, dela prometa in
športa ter psihiatrije in konec leta 2021 še z zobozdravnikom brez specializacije z licenco.
Za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine ima ZD zaposlenega specialista medicinske biokemije
po pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu 4 ure na teden. Zaradi zagotovitve polne kadrovske
zasedenosti za področje laboratorijske dejavnosti in doseganja visoke stopnje profesionalnih storitev na
navedenem področju ter predpisanih zakonskih pogojev za izvajanje laboratorijskih storitev, ima ZD zaposlenega
specializanta, ki opravlja specializacijo iz medicinske biokemije. Po končani specializaciji bo tako ZD imel
zagotovljen ustrezen kader za dela in naloge strokovnega vodenja laboratorija v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Zaradi odsotnosti
javne uslužbenke zaradi opravljanja navedene specializacije in ker mora ZD zagotavljati izvajanje laboratorijskih
storitev nemoteno, ima za določen čas sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z enim javnim uslužbencem.
V letu 2021 je na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede napredovalo 24 javnih
uslužbencev, ki so pravico do izplačila plače v višjem plačnem razredu pridobili s 1.12.2021.
Na dan 31.12.2021 je bilo v ZD zaposlenih 154 javnih uslužbencev, ki so razporejeni v naslednje plačne
podskupine: 32 javnih uslužbencev v plačni podskupini E1; 71 javnih uslužbencev v plačni podskupini E3; 36
javnih uslužbencev v plačni podskupini E4, 13 javnih uslužbencev v plačni podskupini J, 2 javna uslužbenca v
plačni podskupini B ter enega javnega uslužbenca preko javnih del.

Število JU glede na področje dela v posamezni plačni skupini in plačni
podskupini

E1
80
E3

70
60

E4

50
40

B

30
J

20
10

javna dela

0

Podjemne pogodbe
Za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti za posamezne vrste storitev: splošne medicine, nujne medicinske
pomoči, logopedije, radiologije, specialističnih pregledov internističnega področja, psihiatrije, odraslega
zobozdravstva, dializnih in sanitetnih prevozov ima ZD v skladu z veljavnimi predpisi sklenjene podjemne pogodbe
in pogodbe o poslovnem sodelovanju. Prav tako pa ZD v skladu z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti
omogoča svojim zaposlenim javnim uslužbencem na njihovo zaprosilo opravljanje zdravstvenih storitev pri
drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.
Priloga: Obrazec 6 – Evidenca izdanih soglasij za delo pri drugem izvajalcu
Priloga: Obrazec 6 – Evidenca sklenjenih podjemnih pogodb
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1.3.3.2 Izobraževanja, specializacije, pripravništvo, praksa dijakov in študentov
a) Izobraževanje
Vodstvo ZD je namenilo posebno skrb strokovnemu izobraževanju zaposlenih, saj je nenehna skrb za dopolnitev
pridobljenih znanj ključ do kakovostnejših storitev in s tem krepitev zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih
storitev.
Področje izvajanja izobraževanj v letu 2021 je zaznamovala epidemija, ki je onemogočila, da bi ZD v celoti
realiziral plan izobraževanja. Z vidika preprečevanja širjenja okužbe, omejitve zbiranja je ZD bil primoran
prilagoditi in preseliti izobraževanja v digitalno okolje.
Zaposleni v ZD so se udeležili organiziranega izobraževanja v okviru SZOZD in sicer za področje napredovanja
zaposlenih, varstva osebnih podatkov s posebnim poudarkom o predaji, hrambi in evidenci zdravstvene
dokumentacije, arhiviranju dokumentacije s poudarkom na določitvi pravil ob prejemu pošte, signiranju in
klasificiranju.
b) Specializacije
Ministrstvo za zdravje (MZ) je podelilo ZD pooblastilo za izvajanje programa specializacije za področje: pediatrije
(1 specializant), družinske medicine (2 specializanta), psihiatrije (2 specializanta) ter otroške in mladostniške
psihiatrije (1 specializant). ZD financira v celoti stroške samoplačniških specializacij za program: klinične
psihologije (1), medicine dela, prometa in športa (1) in laboratorijske biomedicine (1). V letu 2021 sta dve
specializantki, ki sta opravljali program specializacije iz pediatrije in družinske medicine, le tega uspešno zaključili,
zato je ZD izkazal interes po nadaljevanju delovnega razmerja z njima in jima ponudil sklenitev nove pogodbe o
zaposlitvi za delovno mesto zdravnik specialist za nedoločen čas, ki pa sta jo zavrnili.
Vodstvo ZD ima strokovni interes, da specializanti po zaključenem specialističnem izpitu sklenejo pogodbo o
zaposlitvi z ZD, saj se na ta način lahko zagotovi nemotena zdravstvena oskrba pacientov.
Glavni in neposredni mentorji za specializacije družinske medicine so Božidar Groboljšek, dr. med., spec. spl.
med., Ivana Jelovčan, dr.med., spec.druž.med., Dušan Senica. dr.med., spec.druž.med., Karin Malešič, dr.med.,
spec.druž.med. ter za področje pediatrije Ksenija Kozorog, dr.med., spec.ped.

c) Pripravništvo
ZD kot učni zavod je veliko pozornost namenil zaposlovanju pripravnikov zdravstvenih poklicev iz lokalnega
področja. V program pripravništva za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik je bilo v letu 2021 vključenih
devet pripravnikov in sicer dva pripravnika za poklic doktor dentalne medicine, štirje pripravniki za poklic psiholog
v zdravstveni dejavnosti, en pripravnik za poklic specialni pedagog in trije pripravniki za poklic srednja medicinska
sestra/zdravstvenik.
ZD je sklenil delovno razmerje z dvema javnima uslužbencema, ki sta opravljala program pripravništva za poklic
psiholog v zdravstveni dejavnosti.
d) Praksa študentov in dijakov
ZD je 18.12.2015 s strani MZ pridobil odločbo za naziv Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov
srednjega strokovno izobraževalnega programa: tehnik zdravstvene nege in srednjega poklicnega izobraževalnega
programa: bolničar – negovalec ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa: zdravstvena
nega. V ZD izvajajo klinične vaje študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, Visoke zdravstvena šola
Celje, Zdravstvene fakultete Ljubljana – smer diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik. Prav tako
se izvaja praktično usposabljanje z delom za dijake Šolskega centra Novo mesto - Srednje zdravstvene in
kemijske šole in Srednje zdravstvene šole Celje. V letu 2021 je ZD na Ministrstvo za zdravje podal vlogo za
ponovno podelitev naziva učna baza za področja, za katera izpolnjuje kadrovski pogoj in pričakuje odgovor
ministrstva.

17

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem
ZD je imel v letu 2021 za izvajanje posamezne strokovne, administrativno tehnične in druge dejavnosti sklenjene
pogodbe z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom,
informatiko, zobotehnične storitve in poslovno administrativne storitve (pravno kadrovsko splošne, finančno
računovodske in plansko fakturne).

Priloga:
•
Obrazec: »Spremljanje kadrov – administrativno« - I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje, prikazano
je administrativno število zaposlenih na dan 31.12.2021
•
Obrazec: »Spremljanje kadrov – kadri po uredbi« - II. del – po metodologiji Uredbe, prikazuje število
zaposlenih, razčlenjeno po virih financiranja
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1.3.3.3 Analiza urnega sklada delovnega časa
V letu 2021 je v ZD celotni urni sklad delovnega časa obsegal 317.568,55 ur, kar je 44.079 ur oz. 16,12 % več
kot v preteklem letu. Opravljenih je bilo 243.731,6 delovnih ur, kar v strukturi celotnega urnega sklada
predstavlja 76,7 %. V primerjavi s preteklim letom se je število delovnih ur povečal za 38.110 ur.
Število nadur je znašalo 10.010 kar je 252% več kot v letu 2020. Nadure v strukturi vseh ur predstavljajo 3,2 %.
Obseg nadur za NMP in dežurstvo je znašal 15.919 ur, kar v strukturi predstavlja 5,0 %.
Obseg nadomestil v breme ZD je bil 47.744,2 ur, njihov delež pa predstavlja 15,0 % urnega sklada. Število dni
praznikov 2021 je bilo 6, v letu 2020 pa 7 dni. Prazniki so predstavljali 1,7 % urnega sklada. Obseg nadomestil za
letni dopust je bil 30.918,2 uri in v celotnem urnem skladu to predstavlja 9,7 %. Izredni dopust je obsegal 369,4
ur, kar v strukturnem deležu predstavlja 0,1 %. Število ur strokovnega izobraževanja, študijskega dopusta in
specializacij je bilo 3.119,1 ur, kar v strukturi urnega sklada predstavlja 1,0 %.
Zaradi razglasa epidemije po Odredbi o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS – CoV-2 je delodajalec v letu
2021 pristopil k prilagoditvi organizacije dela po posameznih dejavnostih. Zaradi zagotavljanje nemotenega
izvajanja zdravstvene dejavnosti je delodajalec organiziral v posameznih primerih tudi delo od doma. V primerih,
ko je bila zaznana možnost oz. nevarnost okužbe, so zaposleni koristili tudi karanteno na domu, odrejenih pa je
bilo tudi nekaj odločb iz naslova varstva otrok in odsotnosti zaradi okužbe s koronavirusom.
Spodnja tabela prikazuje število ur in število zaposlenih, ki so v letu 2021 bili odsotni z dela z izdajo ustreznih
odredb zaradi posledic epidemije.
COVID - 19: oblike dela in odsotnosti
Preventivno doma
Varstvo otrok
Delo na domu
Karantena

ure
8,0
193,3
201,5
733,0

Izolacija

1.888,0
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št. zaposlenih
1
8
8
18
29

TABELA: Urni sklad in izkoristek delovnega časa

URE
1
DELOVNE URE
Redno delo
Nadure
Dežurstvo, nadure NMP

LETO 2020

LETO 2021

Število ur
Strukt.
Število ur
Strukt.
2
3
4
5
205.621,40 75,2% 243.731,65 76,7%
187.185,90 68,4% 217.802,65
68,6%
2.842,00
1,0%
10.010,00
3,2%
15.593,50
5,7%
15.919,00
5,0%

INDEKS
2 0 2 0 /2 0 2 1

6=4/2
118,53
116,36
352,22
102,09

NADOMESTILA V BREME ZD
Prazniki
Letni dopust
Izredni dopust, plačana odsotnost
Strokovno izobraž., študij. dopust, specializ.
Boleznina v breme ZD

43.948,90 16,1%
5.092,90
1,9%
28.394,30 10,4%
215,40
0,1%
2.063,50
0,8%
8.182,80
3,0%

47.744,22
5.434,53
30.918,18
369,43
3.119,13
7.902,95

15,0%
1,7%
9,7%
0,1%
1,0%
2,5%

108,64
106,71
108,89
171,51
151,16
96,58

SKUPAJ URE V BREME ZD

249.570,30

91,3%

291.475,87

91,8%

116,79

NADOMESTILA, KI SE REFUNDIRAJO
Ostala nadom. refun.(krvodaj., voj. vaje idr.)
Nega in spremstvo
Boleznina nad 30 dni
Materinski, starševski in očetovski dopust
Neplačana odsotnost

11.459,80
103,70
2.606,20
2.071,30
6.512,50
166,10

4,2%
0,0%
1,0%
0,8%
2,4%
0,1%

23.068,88
78,51
2.164,46
8.398,91
12.427,00
0,00

7,3%
0,0%
0,7%
2,6%
3,9%
0,0%

201,30
75,71
83,05
405,49
190,82
0,00

Odsotnosti zaradi COVID-19

12.459,50

4,6%

3.023,80

1,0%

0,24

273.489,60

100% 317.568,55

100%

116,12

119,53
130,98

139,60
152,09

SKUPAJ VSE URE
Št. zaposlenih iz ur, ki bremenijo ZD
Št. zaposlenih iz vseh ur

116,79
116,12

Število ur strokovnega izobraževanja v letu 2021, ki obsega 1.597 ur, je podrobneje razdeljeno po plačnih
podskupinah in sicer: zdravniki in zobozdravniki (E1) 59 dni; zdravstvena nega (E3) 43 dni; zdravstveni sodelavci
(E4) 76 dni in nezdravstveni sodelavci (J) 22 dni.

Graf: Število dni izobraževanja javnih uslužbencev po plačnih podskupinah
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Obseg nadomestil, ki se refundirajo, znaša 23.069 ur, njihov delež pa predstavlja 7,3 % urnega sklada. Obseg
posamezne vrste nadomestila v dnevih je podrobneje opredeljen v spodnji tabeli.
TABELA: Število dni odsotnosti v breme ZZZS oz. Centra za socialno delo po poklicnih skupinah

BOLEZNINA
IZOLACIJA
KRVODAJALSTVO
NEGA IN SPREMSTVO
POŠKODBA PRI DELU
POŠKODBA IZVEN DELA
MATERINSKI IN
STARŠEVSKI DOPUST
SKUPAJ

2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021

ZDRAVNIKI /
ZOBOZDRAVNIKI
104
15
28
45
1
172
51

8
335
326
647
438

ZDRAVSTVENA
NEGA
343
459
94
109
9
7
76
160

ZDRAVSTVENI
SODELAVCI
146
267
33
56
2
1
80,5
56

NEZDRAVSTVENI
SODELAVCI
148
180
19,5
24
1
1

26
195
265
442
813
1372

210
607
471,5
987

7
261
175,5
467

1

SKUPAJ
741
921
174,5
234
12
10
328,5
268
0
0
34
195
817
1636
2107
3264

Graf: Vrsta odsotnosti po poklicnih skupinah
V spodnji tabeli so prikazani podatki o odsotnostih zaradi bolezni, poškodb, nege in spremstva ter % bolniškega
staleža zaposlenih v letu 2021 v primerjavi s slovenskim povprečjem.
V letu 2021 je bil skupen obseg odsotnosti zaradi zdravstvenega absentizma 2.541 dni, kar je 11 % več kot v
preteklem letu.
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TABELA: Zdravstveni absentizem ter delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem

Vrsta izplačila

2017
Št. dni

G020 boleznina 80% delod.
G050 poškodba izven dela 80% delod.
G040 poškodba pri delu 100% delod.
H020 bolezen ZZZS 80% do 90 dni
H021 bolezen ZZZS 90% nad 90 dni
H030 nega ZZZS 80%
H040 poškodba pri delu ZZZS 100%
H050 poškodba izven dela ZZZS 70% do 90 dni
H051 poškodba izven dela ZZZS 80% nad 90 dni
H060 spremstvo ZZZS 70%
H013 izolacija
Skupaj dni
Št. zaposlenih na 31.12.
% BS v ZD Sevnica
% BS v Sloveniji
Primerjava ZD Sevnica s povp. % BS v Slov.

470
0
217
441
125
0
15
0
33
0
1.300
100
5,22
4,2
124,28

2018
Št. dni
645
0
104
153
133
0
0
0
33
0
1.067
107
4,02
4,51
89,19

2019
Št. dni
720
0
100
23
110
0
25
0
55
0
1.033
120
3,30
4,86
67,86

2020
Št. dni
1138
18
446
154
272
34
0
0
57
175
2.293
141
6,38
4,91
129,89

2021
Št. dni
988
0
495
423
181
0
132
0
88
234
2.541
154
6,47
*

* podatek za obdobje 1.-9.2021 je 4,70%, za obdobje 1.-12.2021 podatek še ni objavljen, zato primerjave ni možno podati

Določitev števila dni letnega dopusta po kriterijih
Javnim uslužbencem se vsako leto odmeri število letnega dopusta na podlagi različnih kriterijev, ki so prikazani v
spodnji tabeli, prikazan pa je tudi povprečni odmerjen dopust na zaposlenega.

Letni dopust po kriterijih
Delovna doba
Zahtevnost del
Delovni pogoji
Posebni pogoji dela
Delo ob sobotah in nedeljah
Invalidnost, nega druž. člana, kron. bolezni
Starost delavca
Dopust za otroka
Skupaj dni
Št. zaposlenih v letu
Povprečno število dni na zaposlenega

2017
Št. dni
1810
351
314
107
45
15
135
52
2.829
84
33,68

2018
Št. dni
2175
432
383
131
26
18
170
61
3.396
102
33,29

2019
Št. dni
2544
527
510
169
29
29
195
69
4.072
120
33,93

2020
Št. dni
2903
621
517
216
30
26
195
84
4.592
138
33,28

2021
Št. dni
3194
687
553
252
30
25
195
102
5.038
153
32,93

Promocija zdravja na delovnem mestu
Vodstvo ZD si je v letu 2021 prizadevalo, da izboljša zdravje zaposlenih pri delu. Zaposlenim je omogočena redna
vadba v telovadnici ZD Sevnica ter uporaba fitnesa.
V skladu z izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja se v ZD izvajajo predhodni preventivni zdravstveni pregledi
pred zaposlitvijo in usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih.
ZD ima v sklopu Ocene tveganja na delovnih mestih z zdravstvenega vidika za celovito izjavo o varnosti z oceno
tveganja za ZD Sevnica - Sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu – Seznam preventivnih ukrepov izdelan
program cepljenja zaposlenih za posamezna delovna mesta.
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1.4 DRUGE AKTIVNOSTI

a) Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti ZD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91 in naslednji)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo in naslednji)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-uradno prečiščeno
besedilo in naslednji)
Zakon o zdravniški službi ( Ur. l. RS št. 72/06-UPB3 in naslednji)
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS št. 30/03 in naslednji)
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 z aneksi (v nadaljevanju: SD)
Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksom št. 1 in št. 2,
sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Krško (ZZZS)
Odlok
Statut ZD
Sklep o registraciji št. vl. I-2662/00 z dne 24. 9. 1992 pri Okrožnem sodišču v Krškem.

b) Interventni zakoni v letu 2021 – protikoronski paketi ukrepov
Tudi v letu 2021 se je nadaljeval boj s koronavirusom, zato se je ZD pri izvajanju svoje dejavnosti v celoti držal
navodil Vlade RS, Ministrstva za zdravje in NIJZ, kar ni bilo vedno lahko. Namreč potrebno je bilo mnogo
prilagajanja in organiziranja dela, saj se je večina dejavnosti tudi v letu 2021 izvajala nekoliko drugače in
okrnjeno zaradi epidemije covid-19. ZD je procese dela optimiziral na način, da je racionalno razporejal kader.
Skladno z epidemiološko situacijo je bil vzpostavljen nadzorovan vstop v ZD.
ZD je v letu 2021 pri izvajanju dejavnosti upošteval ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe in dosledno
upošteval interventne zakone, zlasti v delu, ki se nanašali na izvajalce zdravstvene dejavnosti in sicer:
•
Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Ur. l. RS št. 15/2021, v nadaljevanju: PKP8)
•
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19
(ZIUPGT), (Uradni list 112/21, v nadaljevanju: PKP 9)
•
Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic
COVID-19 (Ur. l. RS št. 206/21, v nadaljevanju: PKP 10).

c)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila ZD

Slovenski računovodski standardi
Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in nadaljnji)
Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999 in nadaljnji)
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št.
91/2000 in nadaljnji)
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 115/2002 in nadaljnji)
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Ur.l. RS, št. 112/2009 in nadaljnji)
Navodilo 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 12743/2001 in nadaljnji)
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS,
št. 45/2005 in nadaljnji)
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Ur.l.
RS, št. 33/11)
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS,
46/2003)
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št.
134/03 in nadaljnji)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost
Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)
Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnostjo
Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020)
Dopolnitev navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov Ministrstva za zdravje (št. 02417/2016/33 z dne 3. 2. 2020)
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS, št. 91/2015 in nadaljnji)
Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 30/2002 in nadaljnji)
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) (Ur.l. RS, št. 57/2015 in nadaljnji)
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur.l. RS, št. 60/2015 in nadaljnji)
Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - (Ur.l. RS, št. 40/2012 in nadaljnji)
Zakon o interventnih ukrepih (ZIU) - (Ur.l. RS št. 94/2010 in nadaljnji)
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih
uslužbencev (ZNIRPJU) (Ur.l. RS, št. 100/2013)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Ur.l. RS, št. 75/2019)
Dogovor o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 80/18)
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni
uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021 (Ur.l. RS, št. 75/19)
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Ur.l. RS, št. 3/2020)
Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) (Ur.l. RS, št. 36/2020)
Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi
izpada opravljanja dejavnosti (Ur.l. RS, št. 107/2020)
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 – ZIUOOP (Uradni list RS, št. 152/20)
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE)
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPDVE
(Uradni list RS, št. 203/20)
d) Splošni akti ZD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statut ZD Sevnica
Poslovnik o delu sveta zavoda
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest – NOSDM
Pravilnik o hrambi in izločanju dokumentarnega gradiva
Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost
Pravilnik varnosti in zdravju pri delu + Izjava o varnosti z oceno tveganja (Dopolnitev ocene tveganja za
izvajanje dejavnosti v času posebnih razmer)
Pravilnik o notranjem revidiranju
Pravilnik o popisu
Pravilnik o reševanju pritožb v ZD Sevnica
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v ZD Sevnica
Pravilnik o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v ZD
Pravilnik o blagajniškem poslovanju
Strategija upravljanja s tveganji v ZD Sevnica + Register tveganj
Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc
Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu in ukrepih
Pravilnik o sistemu varstva pacientovih pravic
Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in
neopredmetenimi sredstvi
Navodila za izpolnjevanje evidenc zaposlenih o prisotnosti na delu in odsotnosti z dela
Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim
Cenik stroškov posredovanja informacij javnega značaja
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
Organizacijsko navodilo za vodenje knjige narkotikov v ZD
Pravilnik o računovodstvu + Kontni načrt
Pravilnik o delovnem času javnih uslužbencev v ZD Sevnica
Pravila obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu
Načrt integritete
Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril
Sklep o določitvi vrednotenja dela v dežurni službi
Program preprečevanja okužb in obvladovanja bolnišničnih okužb v splošni ambulanti
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navodilo o ukrepih za zaščito prijaviteljev
koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj
Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini
Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD
Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil ZD Sevnica
Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo
Pravilnik o notranji komunikaciji, komuniciranju z zunanjimi javnostmi in profesionalnem vedenju zaposlenih
Pravila za sklepanje podjemnih pogodb, drugih pogodb civilnega prava in avtorskih pogodb
Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet ZD
Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
Program vzpostavitve mediacijskega središča za ZD celjske in posavske regije
Pravilnik o delovanju mediacijskega središča v SZOZD Celjske regije
Enotni klasifikacijski načrt
Katalog informacij javnega značaja
Poslovnik kakovosti
Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest zdravnikov ali zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov
brez specializacije z licenco
Načrt pripravljenosti zdravstva za nalezljive bolezni
Strateški načrt ZD 2020-2024
Pravila o redni delovni uspešnosti
Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
Pravilnik o tajnih podatkih
Pravilnik o opravljanju dela na domu
Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in
tržno dejavnost
Pravilnik o notranji komunikaciji, komuniciranju z zunanjimi javnostmi in profesionalnem vedenju zaposlenih

e) Normativna dejavnost

•

Navodilo o predaji, hrambi in evidenci zdravstvene dokumentacije

ZD je pristopil k urejanju področja pravic posameznika do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo v skladu
z določili Zakona o pacientovih pravicah (41. člen) in 30. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ter sprejel
podrobnejša Navodila o predaji, hrambi in evidenci zdravstvene dokumentacije. V navodilih so podrobneje
opredeljeni roki za posredovanje dokumentacije, postopek zavrnitve zahteve in možnost zaračunavanja stroškov.
Prav tako navodila podrobneje določajo postopek zdravstvene dokumentacije umrlih pacientov in postopek
posredovanja osebnih podatkov pacientov med izvajalci zdravstvenih storitev, delodajalcu in zavarovalnicam.
•

Dopolnitev Načrta pripravljenosti ZD za obvladovanje epidemije COVID-19

Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 170-30/2021/1 z dne 4. 8. 2021 vsem ZD posredovalo zahtevo, da glede
na trenutno stanje precepljenosti prebivalstva v Republiki Sloveniji, podatke o naglem širjenju seva Delta in
napovedi modelov širjenja okužbe v jesenskem času, najkasneje do 22. avgusta 2021 skličejo sejo sveta ZD, na
kateri naj se nujno obravnava pripravljenost ZD na epidemijo s poudarkom na stanju kapacitet, medicinske
opreme in zalog osebne varovalne opreme. Naknadno z dopisom št. 170-30/2021/7 z dne 9. 8. 2021 je izvajalce
primarne ravni zdravstvene dejavnosti še obvestilo, da lahko Načrt pripravljenosti Svet ZD obravnava naknadno,
da pa ga je potrebno novelirati in upoštevati smernice za pripravo načrtov delovanja javnih zdravstvenih zavodov,
ki so zapisane v Načrtu pripravljenosti zdravstva na epidemijo nalezljive bolezni v Sloveniji (številka 842-6 /2020/1
z dne 28. 7. 2020) in predlagalo, da se v noveliran načrt vključijo naslednje vsebine: organizacija dela v zavodu;
ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19; ukrepi za
dostopnost do necovid storitev; informacija o realizaciji cepilnih terminov po cepilnih mestih od 1. 7. 2021 do 13.
8. 2021; akcijski načrt za 80 % precepljenost oseb starejših od 80 let; stanje zalog brizg, igel za cepljenje,
scenarij predvidene porabe; stanje zalog osebne varovalne opreme, scenarij predvidene porabe in podatek o
deležu precepljenih opredeljenih pacientov na zdravnika. ZD je sledil podanim navodilom in dopolnil Načrt
pripravljenosti ZD na širjenje epidemije COVID-19, ki ga je obravnaval in potrdil Svet ZD na 7. seji dne 8. 9. 2021.
•

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Zaradi nujnih potreb akutnega reševanja kadrovske problematike na področju zdravstvene nege je bil sprejet
Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj
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(Ur. l. RS št. 181/2021, v nadaljevanju: Dogovor) in na njegovi podlagi tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za
zaposlene v zdravstveni negi (v nadaljevanju: Aneks h KPZN) in Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS št. 181/2021, v nadaljevanju: Aneks h KPDZSV), ki so bili objavljeni dne
19. 11. 2021 in so stopili v veljavo z 20. 11. 2021. Na podlagi navedenih aneksov je ZD nemudoma pristopil k
sprejemu sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (v nadaljevanju:
Pravilnik), s katerimi so se na novo uredile nekatere višje uvrstitve delovnih mest v plačne razrede in tudi
razporejanje javnih uslužbencev na nova delovna mesta, za kar je bilo potrebno javnemu uslužbencu ponuditi v
sklenitev novo pogodbo o zaposlitvi. V primerih, ko se na podlagi aneksov zgolj povečajo izhodiščni plačni razredi
za določena delovna mesta, pa je ZD z javnim uslužbencem sklenil aneks k pogodbi o zaposlitvi. Rok za uskladitev
Pravilnika je iztekel 19. 12. 2021, kar je bila podlaga za zagotovitev pravice do izplačila višje plače od 20. 11.
2021 dalje, že pri izplačilu plače za mesec november dne 10. 12. 2021.
•

Navodila za zaposlene v ZD v primeru, ko pacient ne upošteva veljavnih predpisov

Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z
virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146/2021 s spremembami in dopolnitvami) je ZD pripravil Navodila za
zaposlene v ZD, kako ravnati v primeru, ko pacient ne upošteva veljavnih predpisov za izpolnjevanje pogojev
PCT. ZD je za svoje zaposlene pripravil posebno obvestilo, da je dolžan delodajalec pri vsakem zaposlenem
preveriti izpolnjevanje pogoja PCT, ga opozoriti na uporabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih, upoštevaje
medsebojne razdalje, razkuževanje rok in prezračevanje poslovnih prostorov, ZD pa ni dolžan upoštevati različnih
pojasnil in mnenj, ki jih prejemajo zaposleni s strani zunanjih institucij, saj niso skladna z veljavnimi predpisi.
•

Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega
in šolskega dispanzerja št. 10007-130/2021/5 z dne 9.12.2021 (PVP)

V mesecu decembru 2021 je Vlada RS sočasno s sprejetjem Aneksa št. 1 k SD 2021, ki s 1. 1. 2022 določa novo
metodologijo financiranja ambulant družinske medicine in otroško šolskega dispanzerja, sprejela tudi Posebni
vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja št.
10007-130/2021/5 z dne 9.12.2021 (PVP), s pričetkom izvajanja od 1.1.2022 do 31.12.2023. Tako so se za mesec
december 2021 dodatki predhodno navedenim timom po sklenjenih podjemnih pogodbah izplačevali na podlagi
sklepa o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019 in Sklepa o podaljšanju
Sklepa o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/101 z dne 21. 7. 2020. Od 1. 1. 2022 do 31.
12. 2023 pa bo nagrajevanje timov družinske medicine in otroško šolskega dispanzerja potekalo v obliki izplačila
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.
•

Dopolnitev Ocene tveganja za področje varnosti in zdravja pri delu

Zunanji pogodbeni izvajalec za področje varnosti in zdravja pri delu Vintim, d.o.o, Krško je v mesecu maju 2021
pripravil dopolnitev ocene tveganja za ZD zaradi možnosti okužbe s COVID-19 na delovnem mestu s posebno
izjavo v naslednji vsebini: »Vsi zaposleni v ZD so se dolžni udeležiti testiranja na virus SARS-Cov-2 COVID-19 v
skladu s predpisi, ki določajo obveznost izvajanja posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb
z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.« V mesecu septembru 2021 je bila pri
ocenjevanju tveganj za posamična tipična delovna mesta pripravljena dopolnitev ocene tveganja za vse zaposlene
na delovnih mestih, kjer prehajajo v neposredni stik s pacienti oz. strankami in za vse, ki so zaposleni in se
gibljejo v prostorih ZD, kjer so osebe, ki imajo stik s pacienti in tretjimi, uvedba dodatnega ukrepa in sicer
»Testiranje za novi koronavirus COVID-19 in njegovimi sevi 1x tedensko«.
f)

Nadzori

•

Ministrstvo za javno upravo

V ZD Sevnica je potekal inšpekcijski nadzor Ministrstva za javno upravo, ki je izdalo zapisnik št. 0611144/2021/15 z dne 28. 6. 2021. V postopku so bile ugotovljene določene nepravilnosti in odrejeni ukrepi za
odpravo le-teh in sicer: vsebinska ureditev pogodbe o zaposlitvi glede stalnih dodatkov in da je potrebno
dodatke konkretizirati po vrsti in višini; izdaja posamičnih sklepov o upravičenosti do dodatka za delo v
rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS; priznanje dodatka za neposredno delo s pacienti, obolelimi za
COVID-19 (56. člen ZZZUOOP) le za ure dela, ko javni uslužbenec opravlja delo v skladu s 1. odstavkom 56.
člena ZZUOOP in vodenje evidence o dejansko opravljenem delu; obračunavanje dežurstva in izplačilo
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skladno s 6. odstavkom 32. člena ZSPJS in uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun in
izplačilo plač (dežurna delovna mesta morajo biti določena v aktu o sistemizaciji) in da se istovrstne
nepravilnosti preverijo in odpravijo tudi pri ostalih zaposlenih, ki niso bili pregledani. ZD je vse navedene
nepravilnosti v postavljenem roku odpravil in o tem poročal v mesecu avgustu 2021. Ugotovljene
nepravilnosti pa je ZD odpravil tudi pri ostalih zaposlenih in podal tudi predlog, da strokovna služba SZOZD
odrejene in že izvedene ukrepe upošteva pri ostalih ZD, kjer se pojavljajo podobni primeri.

•

ZZZS nadzori

ŠT.
NADZORA
06020372/2021
06020377/2021
06020369/2021
06020206/2021
06020693/2021
06020521/2021

PREDMET NADZORA
PSIHIATRIJA
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ODRASLE - ZDRAVLJENJE

ZA

NEPRAVILNO
OBRAČUNANO

POGODBENA KAZEN

-566,91

300,00

-802,67

300,00

DISPANZER ZA ŽENSKE
-16,67
SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNO
VARSTVENEM ZAVODU
-20,46
SKUPNOSTNA
PSIHIATRIČNA
OBRAVNAVA V OKVIRU CDZ ODRASLIH
-1.048,40

50,00

NEVROLOGIJA

600,00

-1.220,35

ŠT.
NADZORA PREDMET NADZORA
06020378/2021 FIZIOTERAPIJA
SKUPAJ

50,00
600,00

FINANČNA ŠKODA
57,98
-3.675,46

1.957,98

g) Varstvo osebnih podatkov
Zagotavljanje skladnosti glede varstva osebnih podatkov izvaja pooblaščena oseba: Datainfo.si, d.o.o., Tržaška
cesta 85, 2000 Maribor (DPO), ki je za leto 2021 pripravila poročilo o izvedenih aktivnostih in ugotovitvah, ki
obsega naslednje ugotovitve: naročnik ima pravilno objavljene kontakte DPO in obvezne informacije (politiko
zasebnosti) na svoji spletni strani, naročnik je sprejel Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; seznam pogodbenih
obdelovalcev je ustrezen; s pogodbenimi obdelovalci so sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi; naročnik mora
pripraviti in ažurirati Evidenco dejavnosti obdelave (EDO); komunikacija med DPO in naročnikom redno poteka
(npr. usklajevanje obrazcev, vprašanja); DPO pripravlja redne mesečne e-novice in priporočila; izobraževanje
zaposlenih za letošnje leto je bilo izvedeno; DPO je preveril, da so zaposleni podpisali izjave o varstvu osebnih
podatkov; DPO je na sedežu družbe preveril, da gesla za dostope niso na vidnih mestih; potrebno je sprejeti vso
dokumentacijo za zakonito uvedbo videonadzora (prenova videonadzornega sistema.Odprte naloge so: ponovni
pregled v 2022, po potrebi bo v začetku januarja 2022 pripravljen letni načrt dela in posredovan naročniku. Ob
pripravi poročila je bilo upoštevano poročilo o stanju usklajenosti na dan 8.12.2020, potrjen letni načrt dela DPO
za leto 2021 in opažanja na sestanku/pregledu dne 20.5.2021, prav tako je bilo izvedeno izobraževanje
zaposlenih preko spleta v septembru 2021.

1.5 AKTIVNOSTI NABAVE
V ZD so v letu 2021 v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja in notranjimi navodili potekali
postopki za dobavo blaga in storitev in sicer glede na vrednost naročila.
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a) Odprti postopek
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Blago

2.

Ponovno odpiranje konkurence
za dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala
Dobava zdravil

3.

Dobava pogonskega goriva

4.

Dobava analizatorja

Št. objave na
Portalu
JN006948/2020B01

Blago

JN001052/2020B01
Blago
JN005809/2020B01
Blago
JN000548/2021B01
Skupna vrednost dobav po odprtem

Datum
objave
06.11.2020

Vrednost
brez DDV
81.633,50

19.02.2020

105.698,43
EUR
21.09.2020
110.888,84
EUR
02.02.2021
352.748,10
EUR
postopku: 703.316,85 EUR

b) Javna naročila male vrednosti
Zap.št.

Predmet javnega naročila

1.

Dobava kombiniranega vozila

2.

Zavarovalne storitve

Vrsta

Št. objave na
Datum
Vrednost
Portalu
objave
brez DDV
Blago
JN000910/202118.02.2021
41.298,67
W01
EUR
Storitve
JN007597/202007.12.2020
53.509,00
W01
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 94.807,67 EUR

c) Javna naročila po evidenčnem postopku > od 10.000,00 eur
Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic višjih od 10.000,00 EUR v letu 2021 znaša:
298.153,63 EUR.

d) Javna naročila po evidenčnem postopku < od 10.000,00 eur
Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic nižjih od 10.000,00 EUR v letu
2021 znaša: 273.675,03 EUR.

800000,000 €
700000,000 €
600000,000 €
500000,000 €

Odprti postopek

400000,000 €

Naročilo male vrednosti

300000,000 €

Evidenčni postopek

200000,000 €
100000,000 €
,000 €
1

Graf: prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka
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1.6 ZAKLJUČEK
Leto 2021, ki so ga zaznamovale kritične epidemiološke razmere smo z veliko predanostjo in
strokovnostjo zaposlenih uspešno zaključili. Vsi zaposleni smo dosledno izvajali navodila pristojnih
institucij, ki so zahtevala organizacijsko strokovno in kadrovsko prilagajanje, velikokrat čez noč, kar
je bilo posebej zahtevno za vodstvo ZD.
Vsekakor pa so bile vse naše aktivnosti skozi vse leto usmerjene v izvajanje kvalitetnih in
pravočasnih storitev.
Verjamemo, da bo ZD kljub še vedno negotovim razmeram uspešno nadaljeval poslovanje tudi v
prihodnje. Na tem mestu želim posebej izpostaviti korektne odnose z ustanoviteljem in drugimi
institucijami na lokalni in državni ravni.

V sodelovanju z vsakim posameznikom, ki išče zdravstveno pomoč v naši instituciji, bomo uspešno
izšli iz zdravstvene in družbene krize. Za to potrebujemo veliko medsebojnega spoštovanja v naših
odnosih. Kolektiv Zdravstvenega doma Sevnica in preostalih zaposlenih v zdravstvu se zaveda
svojega poslanstva, želi kakovostno opravljati svoje delo. Zahvaljujem se svetu zavoda ZD Sevnica
za pomoč pri vodenju te institucije in ustanovitelju, Občini Sevnica, s katero odlično sodelujemo ter
županu Srečku Ocvirku. Grb Občine Sevnica, ki je bil naši ustanovi podeljen v letu 2021,
prepoznavam kot zahvalo občanov za naše 50-letno delo, razvoj in zavedanje, da je zdravje temeljni
pogoj za vsakega izmed nas za srečno življenje.
Kadarkoli boste vstopili v našo hišo zdravja, želim, da se počutite sprejeti, varni in obravnavani na
visoki strokovni ravni.
Vsem sodelavcem velja zahvala za izjemno strokovno in požrtvovalno delo v covid letu 2021, prav
tako pa tudi vsem uporabnikom, ki so koristili storitve za izkazano zaupanje in pohvale.

1.

Datum sprejema Letnega poročila ZD:
Letno poročilo je sprejeto na 1. konstitutivni seji Sveta ZD dne 28. 2. 2022

2.

Datum in kraj nastanka Letnega poročila ZD:
Sevnica, februar 2022

3.

Osebe, ki so pooblaščene za pripravo Letnega poročila ZD:
Vladimira Tomšič, Bronja Vilč, Marjan Kramer

Št.: 1-DIR/2022- 142/5
Datum: 28. 2. 2022

Vladimira Tomšič, direktorica
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO O POSLOVANJU
2.1 Pravne podlage in osnove za sestavo računovodskega poročila
Vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil se v zdravstvenih zavodih ureja v skladu z Zakonom o
računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99 in naslednji) in Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS), ki
veljajo za nepridobitne organizacije. V skladu z navedenimi predpisi morajo zdravstveni domovi letno poročilo, ki
ga sestavljajo predpisani računovodski izkazi, sestaviti in predložiti ustanovitelju in Agenciji RS za javnopravne
evidence in storitve najpozneje v dveh mesecih po poteku poslovnega leta.
Pri izdelavi letnih poročil in pri oblikovanju računovodskih usmeritev pa poleg Zakona o računovodstvu in
računovodskih standardov upoštevamo še Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB4, 110/11) in štiri
podzakonske akte in sicer:
•
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS št. 115/02 in naslednji, v nadaljevanju: Pravilnik o LP);
•
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta
(Uradni list RS št. 134/03 in naslednji);
•
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS št. 112/09 in naslednji);
•
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni
list RS št. 45/05 in naslednji).
V skladu z zakonom je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ
in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo
Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno
dejavnost št. 024-17/2016-11 z dne 20. 12. 2018 (v nadaljevanju: Navodilo), s katerim je v posebni preglednici
razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.
V mesecu decembru 2019 je bil sprejet Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19), na podlagi katerega je
Ministrstvo za zdravje izdalo dopolnitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na
javno službo in tržno dejavnost (št. 024-17201-29 z dne 26. 1. 2020). S to spremembo se prihodki od prodaje in
najem nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugo, kakor tudi povračilo obratovalnih in drugih stroškov
za uporabo nepremičnin in opreme ne uvrščajo več med prihodke tržne dejavnosti, ampak je to prihodek, ki se
uvršča v javno službo. S tem v zvezi je bil spremenjen tudi obrazec »Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka«, ki je priloga 3/A Pravilnika o LP.
Prihodke javne službe tako sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od opravljenih mrliških ogledov in
opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki iz državnega in občinskih
proračunov za tekoče obveznosti, prihodki od zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov za prostore dane v
najem fizičnim in pravnim osebam, prihodki za pokrivanje stroškov pripravništva in specializacij in finančni
prihodki.
Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških zdravstvenih storitev s
področja osnovne zdravstvene dejavnosti, prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških in nadstandardnih
storitev v zobozdravstvu, prihodki iz naslova laboratorijskih storitev, prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih
zavarovalnic, prihodki iz naslova odškodnin in prihodki od popustov zaradi predčasnih plačil.
V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu se pravne osebe javnega prava delijo na:
•
druge uporabnike enotnega kontnega načrta;
•
določene uporabnike enotnega kontnega načrta, med katere prištevamo tudi javne zdravstvene domove.
Javni zdravstveni zavodi kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo prihodke in odhodke v
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni, da zanje velja glede priznavanja prihodkov in
odhodkov načelo nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije. Poleg tega pa morajo v skladu s
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu poslovne dogodke izkazovati tudi evidenčno, kar pomeni, da se prihodki
spremljajo tudi po načelu denarnega toka. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke,
ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Poenostavljeno povedano je
potrebno voditi dvojno knjigovodstvo in sicer po načelu fakturirane realizacije in po načelu plačane realizacije.
V skladu s predhodnimi navedbami mora ZD sestaviti izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega
dogodka – fakturirane realizacije in izkaz prihodkov po načelu denarnega toka, ločeno pa morajo biti prikazani
prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in prihodki ter odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.
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V nadaljevanju izpostavljamo tri vrste izida poslovanja in sicer:
•
izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije,
•
izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije in
•
izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

2.2

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki v skladu s Slovenskimi
računovodskimi standardi, Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka - fakturirane
realizacije.
2.2.1 Prihodki
ZD Sevnica (v nadaljevanju: ZD) je v letu 2021 ustvaril 9.952.703 EUR celotnega prihodka, kar je za 22,7 %
več kot v letu 2020, medtem ko je bil od planiranega večji za 14,2 %. Največji del prihodka 67,3 % in s tem v
zvezi finančnega priliva pridobiva ZD s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:
ZZZS) iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Le-ta je znašal v letu 2021 6.699.971 EUR in se je v
primerjavi z letom 2020 povečal za 20,2 %. Prihodek iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga
pridobiva ZD s strani Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., Triglav zdravstvene zavarovalnice d.d. in
Generali zavarovalnice d.d. je znašal 1.155.191 EUR, kar predstavlja 11,6 % v strukturi celotnega prihodka in se
je povečal za 21,9 % v primerjavi z letom 2020,
2.2.1.1 Prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja
Osnova za pridobivanje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je Pogodba o izvajanju
programa zdravstvenih storitev (v nadaljevanju: Pogodba), ki jo ZD vsako leto sklene z ZZZS. Cene oblikovane
po splošnem dogovoru za pogodbeno leto in določene s pogodbo med ZD in ZZZS, se uporabljajo tudi za
izračun doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, za begunce, zapornike,
nezavarovane osebe in za ostale osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo iz državnega proračuna ter za
obračun storitev med izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjene pogodbe z ZZZS.
Pogoji poslovanja ZD so se enako kot za vse ostale izvajalce zdravstvenih storitev v letu 2021 dogovarjali na
osnovi veljavnega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 (v nadaljevanju: Dogovor) in Aneksi k Dogovoru.
Obseg delovnega programa za leto 2021 je bil določen s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno
leto 2021 (v nadaljevanju Pogodba 2021), sklenjeno 24.8.2021 in z Aneksom št. 1 k pogodbi za leto 2021
sklenjenim 25.8.2021.
Pogodba za leto 2021 vključuje tudi spremembe
•
po Aneksu 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z veljavnostjo od
1. 2. 2021 dalje in sicer prestrukturiranje enega (1) tima nege na domu (544 034) v en (1) tim patronažne
službe (510 029).
•
po Aneksu 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z veljavnostjo od
1. 4. 2021 dalje in sicer ukinitev dejavnosti enega (1) tima nege na domu (544 034) in prestrukturiranje v
dejavnost patronažne službe (510 029).
•
vzpostavitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) s 1.7. 2021
•
širitev 0,50 tima patronažne službe (510 029) iz naslova vzpostavitve CDZOM s 1.7.2021

V Aneksu št. 1 k Pogodbi za leto 2021 z dne 25.8.2021 so bile določene naslednje spremembe:
•
začasni prenos zaradi nedoseganja programa k drugem izvajalcu v obsegu 500 storitev v dejavnosti
dermatologija (203 206),
Za ugotavljanje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je ZD evidentiral storitve v poročilih o
opravljenih zdravstvenih storitvah, na podlagi katerih je ZZZS izvedel medletne obračune v skladu s sklenjeno
pogodbo. Na podlagi tako opravljenih obračunov je ZD izstavil račune, ki so bili osnova za evidentiranje prihodka
iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS je v letu 2021 izvedel tri obdobne obračune opravljenih
zdravstvenih storitev in sicer za obdobje I-III 2021, ki ga je kasneje korigiral v obračunu za obdobje I-VI 2021 in
za obdobje I-XII 2021, ki ga je ZD prejel konec meseca januarja 2022.
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Storitve vključene v posamezne obdobne obračune, so se ovrednotile po cenah za posamezno obdobje v skladu
s sklenjeno pogodbo in finančnimi načrti. Delež vrednosti storitev, ki se krije iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, je ugotovljen na podlagi poročil o opravljenih storitvah.
Posebej zaračunljiv material je v posameznih obračunih vključen v višini poročane vrednosti za obvezno
zdravstveno zavarovanje.
Skupaj so znašali prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene
storitve 7.866.827 EUR in so se povečali v primerjavi z letom 2021 za 18,7 %.
Ministrstvo za zdravje je dne 16. 7. 2019 izdalo Sklep o posebnih programih o nagrajevanju zdravstvenih timov v
ambulantah splošne oz. družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju, ki presegajo glavarinske
količnike nad mejo možnosti za odklanjanje novih zavarovanih oseb - število količnikov nad 1.895. V ta namen je
ZD tudi v letu 2021 prejel dodatna namenska sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu. Nagrajevanje se je
tudi v letu 2021 izvajalo preko podjemnih pogodb.
2.2.1.2 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij
Prihodek od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij je v letu 2021 znašal 325.721 EUR in se je v primerjavi z
letom 2020 zmanjšali za 12,5 %, medtem ko je bil v primerjavi s planom manjši za 15,4 %. Tako je ZD pridobil
za pokrivanje stroškov dela pripravnikov finančna sredstva v višini 103.224 EUR in 222.497 EUR sredstev za
povračilo stroškov specializacije.
Specializante oz. stroške specializacij vodi Zdravniška zbornica Slovenije, katera zbira zahtevke, ki jih pošiljajo
zavodi in jih nato posreduje ZZZS, le-ta pa izvajalce mesečno obvešča o višini priznanih stroškov, na podlagi tega
obvestila ZD izstavi račun. Povračila stroškov vključujejo bruto plače v skladu z določili Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-ZSPJS-UPB13 in naslednji, v nadaljevanju ZSPJS), Kolektivne pogodbe
za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in naslednji, v nadaljevanju: KPJS) in Kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike (Uradni list RS, št. 14/94 in naslednji, v nadaljevanju: KPZZ), povračilo stroškov prehrane in
prevoza na delo in z dela, povračila za regresa za letni dopust, premije za kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje (KDPZ) in prispevke delodajalca. Povračila stroškov za pripravnike pa vodi Združenje zdravstvenih
zavodov (v nadaljevanju: Združenje) in je postopek refundacije podoben kot pri specializacijah.

2.2.1.3

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev,
od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij

ZD je v letu 2021 ustvaril 403.648 EUR prihodkov do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih
storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij. Omenjeni prihodek se je v primerjavi z letom
2020 povečali za 158,3 %, medtem ko je bil v primerjavi s planom večji za 137,4 %. Prihodek iz naslova doplačil
do polne cene zdravstvenih storitev je znašal 11.665 EUR, medtem ko je znašal prihodek iz naslova
samoplačniških in nadstandardnih storitev 370.885 EUR, prihodek iz naslova konvencijskega zavarovanja pa je
znašal 21.098 EUR.
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Tabela:

Izkaz

prihodkov in

Vrsta

odhodkov po

načelu fakturirane realizacije
Realizacija
leto 2020

p r i h o d k a o z. o d h o d k a

v EUR

Finančni
načrt 2021

Indeks

Realizacija
leto 2021 Real.21/ Real.21/
Real.20 Načrt.21

PRIHODKI
1. Prihodki iz obveznega zavarovanja
2. Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in special.
3. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja
4. Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nadst.stor.
5. Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev
6. Finančni prihodki
7. Prevrednotovalni in drugi prihodki

5.572.416
372.125
947.865
156.253
1.034.451
23
25.784

5.800.000
385.000
965.000
170.000
1.380.000
20
12.000

6.699.971
325.721
1.155.191
403.648
1.317.188
4.933
46.051

120,2
87,5
121,9
258,3
127,3

115,5
84,6
119,7
237,4
95,4

178,6

383,8

SKUPAJ PRIHODKI

8.108.917

8.712.020

9.952.703

122,7

114,2

ODHODKI
I. Stroški materiala in storitev
1. Poraba materiala, drobnega inventarja in energije
2. Storitve vzdrževanja
3. Storitve skupnosti zavodov O Z D
4. Zdravstvene storitve
5. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij
6. Pogodbe o delu in avtor.pogodb
7. Stroški v zvezi z delom in izobraževanja
8. Stroški drugih storitev

2.332.261
824.841
271.886
101.781
668.824
50.874
235.041
67.237
111.777

2.800.000
920.000
397.840
102.000
936.320
51.000
240.000
32.840
120.000

2.965.232
1.231.369
359.057
122.111
671.875
66.651
278.781
75.151
160.237

127,1
149,3
132,1
120,0
100,5
131,0
118,6
111,8
143,4

105,9
133,8
90,3
119,7
71,8
130,7
116,2
228,8
133,5

426.715

290.000

511.382

119,8

176,3

4.923.698
3.943.443
118.912
622.828
238.515

5.599.000
4.478.000
134.000
721.000
266.000

5.787.592
4.599.344
147.753
727.750
312.745

117,5
116,6
124,3
116,8
131,1

103,4
102,7
110,3
100,9
117,6

IV. Drugi odhodki

19.038

18.000

38.403

201,7

213,4

SKUPAJ ODHODKI

7.701.712

8.707.000

9.302.609

120,8

106,8

407.205
5.381
401.824

5.020
351
4.669

650.094
9.501
640.593

II.

Amortizacija osnovnih sredstev

III.

Stroški dela
1. Plače in nadomestila
2. Regres za letni dopust
3. Prispevki in davki od plač
4. Drugi stroški dela

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Davek od dohodkov pravnih oseb
PRESEŽEK PRIHODKOV PO ODBITKU DAVKA
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ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Zap.
Štev.

Konto
760

1

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 - ZD
Realizacija
1 - 12 2020

Besedilo
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev ( 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)
3 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij
4 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih
5
storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij
6 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Finančni prihodki
Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni
prihodki

8.083.110
5.572.416
372.125
947.865

Finančni načrt
1 - 12 2021

8.700.000
5.800.000
385.000
965.000

Realizacija
1 - 12 2021

Indeksi
Real. 2021 / Real. 2021 /
Real. 2020
FN. 2021

9.901.719
6.699.971
325.721
1.155.191

122,50
120,23
87,53
121,87

113,81
115,52
84,60
119,71

258,33

237,44

156.253

170.000

403.648

1.034.451
23

1.380.000
20

1.317.188
4.933

127,33
95,45
21.447,83 24.665,00

762
761, 763,
764

7

25.784

12.000

46.051

178,60

383,76

76

9

PRIHODKI (1 + 7 + 8)

8.108.917

8.712.020

9.952.703

122,74

114,24

460

10
11
12
13

Stroški materiala (11 + 23)
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)
ZDRAVILA
MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)
Razkužila
Obvezilni in sanitetni material
RTG material
Medicinski potrošni material
Zobozdravstveni material
OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)
Laboratorijski testi in reagenti
Laboratorijski material
Drug zdravstveni material
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)
Voda
Pisarniški material
Ostali nezdravstveni material

824.841
520.542
138.985
164.068
22.360
76.540
2.258
12.812
50.098
217.489
153.723
14.159
49.607
304.299
128.424
6.802
30.856
138.217
1.507.420
668.824
503.593
165.231
838.596
271.886
65.204
501.506
426.715
4.923.698
4.062.355
622.828
238.515
35

920.000
587.000
144.000
183.000
30.000
80.000
4.000
15.000
54.000
260.000
180.000
25.000
55.000
333.000
132.000
7.000
34.000
160.000
1.880.000
1.010.000
840.000
170.000
870.000
280.000
84.000
506.000
290.000
5.599.000
4.612.000
721.000
266.000
400

1.231.369
859.340
166.769
216.882
37.923
66.110
5.062
10.914
96.873
475.689
291.578
72.836
111.275
372.029
160.092
13.177
33.960
164.800
1.733.863
671.875
495.991
175.884
1.061.988
359.057
71.446
631.485
511.382
5.787.592
4.747.097
727.750
312.745
49

149,29
165,09
119,99
132,19
169,60
86,37
224,18
85,19
193,37
218,72
189,68
514,41
224,31
122,26
124,66
193,72
110,06
119,23
115,02
100,46
98,49
106,45
126,64
132,06
109,57
125,92
119,84
117,55
116,86
116,85
131,12
140,00

133,84
146,40
115,81
118,51
126,41
82,64
126,55
72,76
179,39
182,96
161,99
291,34
202,32
111,72
121,28
188,24
99,88
103,00
92,23
66,52
59,05
103,46
122,07
128,23
85,05
124,80
176,34
103,37
102,93
100,94
117,57
12,25

201,83

217,92

8

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
461

28
29
30
31
32
33
34
35

462

36

464

37

41
465, 466,
468, 469
46

42

Stroški storitev 29 + 32)
ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)
Laboratorijske storitve
Ostale zdravstvene storitve
NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)
Storitve vzdrževanja
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje
Ostale nezdravstvene storitve
Amortizacija

Stroški dela (od 38 do 40)
38 Plače zaposlenih
39 Dajatve na plače
40 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela
Finančni odhodki
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni
poslovni odhodki

43
44

ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41+ 42)

45

Davek od dohodka pravnih oseb

46

PRESEŽEK PRIHODKOV PO ODBITKU DAVKA (44 - 46)

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)

35

19.003

17.600

38.354

7.701.712
407.205
5.381
401.824

8.707.000
5.020
351
4.669

9.302.609
650.094
9.501
640.593

120,79
106,84
159,65 12.950,08

2.2.1.4

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so znašali v letu 2021 1.317.188 EUR, kar je 27,3 % več kot v
letu 2021 in za 4,6 % manj kot smo jih planirali v finančnem načrtu. Med omenjenimi prihodki so knjiženi prihodki
od zaračunanih laboratorijskih storitev do zasebnikov, prihodki od zaračunanih opravljenih dežurstev v drugih
zavodih in zaračunanih drugih zdravstvenih storitev v višini 319.486 EUR in so se v primerjavi z letom 2020
povečali za 60,8 %. Prihodki iz naslova zaračunane najemnine poslovnih prostorov in prefakturiranja
funkcionalnih stroškov zasebnikom in pravnim osebam so znašali v letu 2021 81.449 EUR ter so bili v primerjavi z
letom 2020 večji za 5,4 %.
Med drugimi prihodki ima ZD knjižen še prihodek od zaračunanih: mrliških ogledov, provizij za fakturiranje
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja do zavarovalnic, prihodek iz naslova refundacij za opravljanje javnih
del in prihodek iz naslova projekta »SOPA« in projekta »razvoj kadra v športu« .
Tabela: Struktura drugih prihodkov od prodaje storitev
Drugi prihodki od prodaje storitev
Prihodki laboratorijskih in drugih zdrav. storitev
Prihodki iz naslova mrliških ogledov
Prihodki iz naslova zaračunane najemnine
Provizija zavarovalnic
Prihodki iz naslova zahtevkov za izplačane
dodatke zaposlenim v času epidemije
Prihodki iz naslova projektov – SOPA in razvoj
kadra v športu
Prihodki iz naslova refundacij za javna dela
Drugi prihodki od prodaje storitev
Skupaj

2020

Delež

2021

Delež

Indeks

198.691
4.980
77.286
5.496

19,2%
0,5%
7,5%
0,5%

319.486
1.919
81.449
6.689

24,3%
0,1%
6,2%
0,5%

160,8
38,5
105,4
121,7

712.978

68,9%

891.193

67,7%

125,0

30.402

2,9%
0,0%
0,4%
100%

7.129
4.381
4.942
1.317.188

0,5%
0,3%
0,4%
100%

23,4

4.618
1.034.451

107,0
127,3

Med drugimi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so prikazani tudi prejeta sredstva v višini 891.193 EUR iz
državnega proračuna za izplačane dodatke zaposlenim v ZD za čas epidemije: po 11. točki 39. člena
Kolektivne pogodbe za javni sektor, po 56. členu ZZUOOP za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki
obolelimi za COVID-19 in po 125. členu ZIUOPDVE za direktorje za vključevanje v aktivnosti in izvajanje ukrepov
za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2.
2.2.1.5

Finančni prihodki

Med finančnimi prihodki ima ZD prikazane obresti od danih depozitov pri poslovnih bankah v višini 276 EUR in
obresti iz naslova zaračunanih zamudnih obresti zaradi premalo priznanih sredstev od ZZZS v preteklih letih v
višini 4.656 EUR.
2.2.1.6

Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki

Drugi prihodki sestavljajo neobičajne postavke, ki v poslovnem letu povečujejo redne prihodke poslovanja. Tako
se med drugimi prihodki izkazujejo le neobičajne postavke, med katere spadajo prejete nenamenske donacije in
plačani prihodki iz preteklih let. V letu 2021 je ZD prejel 12.340 EUR nenamenskih dotacij in 23.167 EUR
prihodkov iz preteklih let iz naslova premalo priznanih sredstev od ZZZS.
Med prevrednotovalnimi prihodki so prikazani dobički pri prodaji osnovnih sredstev in prejete odškodnine od
zavarovalnic iz naslova škodnih dogodkov. Tako je ZD prejel v letu 2021 11.044 EUR odškodnin iz naslova
avtomobilskih in premoženjskih zavarovanj in ustvaril 4.500 EUR prihodkov iz naslova prodaje osnovnih sredstev.
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Tabela: Strukturni pregled najpomembnejših prihodkov

Vrsta prihodka

Realizacija
2020

Delež

Finančni
načrt 2021

Delež

Realizacija
2021

Delež

Real.2021/
Real. 2020

Real.2021
FN 2021

Prihodki iz obveznega zavarovanja

5.572.416

68,7%

5.800.000

66,6%

6.699.971

67,3%

120,2

Prihodki iz naslova pripr.in special.

372.125

4,6%

385.000

4,4%

325.721

3,3%

87,5

84,6

Prihodki iz prostovoljnega zavarov.

947.865

11,7%

965.000

11,1%

1.155.191

11,6%

121,9

119,7
237,4

Doplačila, samopl. in nadstan.stor.
Drugi poslovni prihodki

156.253

1,9%

170.000

2,0%

403.648

4,1%

258,3

1.034.451

12,8%

1.380.000

15,8%

1.317.188

13,2%

127,3

95,4

25.807

0,3%

12.020

0,1%

50.984

0,5%

197,6

424,2

8.108.917

100%

8.712.020

100%

9.952.703

100%

122,7

114,2

Finančni, prevr. in drugi prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

115,5

Graf 5: Struktura prihodkov v letu 2021

2.2.2 Odhodki
Odhodki ZD so znašali v letu 2021 9.302.609 EUR in so se v primerjavi z letom 2020 povečali za 20,8 %,
medtem ko so bili v primerjavi s planom večji za 6,8 %. Odhodki in stroški se v skladu z enotnim kontnim
načrtom izkazujejo v razredu 4.
Omenjeni kontni načrt razčlenjuje stroške in odhodke po naslednjih vrstah:
•
stroški materiala in storitev,
•
amortizacija,
•
stroški dela,
•
finančni odhodki in
•
drugi in prevrednotovalni odhodki.
V strukturi odhodkov največji delež predstavljajo stroški dela z 62,2 %, njihov delež se je v primerjavi z letom
2020 znižal za 1,7 % odstotne točke. Delež stroškov storitev predstavlja 18,6 % in se je znižal za 1,0 odstotne
točke, medtem ko predstavlja strošek materiala 13,2 % delež in se je zvišal za 2,5 odstotne točke v primerjavi z
letom 2020. Strošek amortizacije predstavlja v strukturi odhodkov 5,5 %, kar je v enakem odstotnem deležu kot
v letu 2020.
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Tabela: Struktura posameznih vrst odhodkov
Vrsta odhodka

Realizacija
2020

Stroški materiala

Delež

Finančni
načrt 2021

Delež

Realizacija
2021

Delež

Real.2021/
Real. 2020

Real.2021/
FN 2021

824.841

10,7%

920.000

10,6%

1.231.369

13,2%

149,3

1.507.420

19,6%

1.880.000

21,6%

1.733.863

18,6%

115,0

92,2

Amortizacija

426.715

5,5%

290.000

3,3%

511.382

5,5%

119,8

176,3

Stroški dela

4.923.698

63,9%

5.599.000

64,3%

5.787.592

62,2%

117,5

103,4

19.038

0,2%

18.000

0,2%

38.403

0,4%

201,7

213,4

7.701.712 100%

8.707.000

100%

9.302.609

100%

120,8

106,8

Stroški storitev

Finančni in drugi odhodki
SKUPAJ ODHODKI

133,8

Graf: Struktura odhodkov v letu 2021
2.2.2.1 Stroški materiala
Stroški materiala so znašali 1.231.369 EUR in so se povečali v primerjavi z letom 2020 za 49,3 %, medtem ko so
bili od planiranih večji za 33,8 %. V strukturi materialnih stroškov največji delež predstavljajo stroški zdravil in
poraba zdravstvenega materiala kot je: poraba zobozdravstvenega, laboratorijskega, sanitetnega in obvezilnega
materiala. Stroški materiala so tudi stroški nezdravstvenega materiala kot so: poraba pisarniškega materiala,
strokovne literature in časopisa, energenti za ogrevanje, goriva, poraba rezervnih delov in materiala porabljenega
za tekoče in investicijsko vzdrževanje, poraba pralnih in čistilnih sredstev in vrednosti porabljenega drobnega
inventarja katerega doba koristnosti je manj kot eno leto in njena posamična nabavna vrednost ne presega 100
EUR.
Stroški zdravstvenega materiala in zdravil so znašali v letu 2021 859.340 EUR in so se povečali v primerjavi z
letom 2020 za 65,1 %. Poraba zdravil se je povečala za 20,0 % poraba razkužil za 69,6 % in poraba
zobozdravstvenega materiala za 93,4 % v primerjavi z letom 2020, medtem ko se je poraba obvezilnega in
sanitetnega materiala zmanjšala za 13,6 %. Ostali zdravstveni material, med katerega prištevamo laboratorijske
teste, reagente in ostali laboratorijski material, se je povečal v primerjavi z letom 2020 za 118,7 %.
Poraba nezdravstvenega materiala je znašala 372 029 EUR in se je v primerjavi z letom 2020 povečala za
22,3 %, medtem ko se je v primerjavi s planom povečala za 11,7 %. Po strukturi so med omenjenimi stroški
največji stroški porabljene energije (elektrika, energenti za ogrevanje, pogonska goriva), ki so se povečali za 24,7
% v primerjavi z letom 2020, kar je razvidno v naslednji tabeli.
Tabela: Stroški energije
Stroški energije
Porabljena električna energija
Porabljeno pogonsko gorivo
Porabljeni energenti za ogrevanje
Skupaj

2020
37.015
64.979
26.430
128.424

Delež

2021

28,8%
50,6%
20,6%
100%

38.187
84.694
37.210
160.091
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Delež
23,9%
52,9%
23,2%
100%

Indeks
103,2
130,3
140,8
124,7

Stroški pisarniškega materiala so znašali 33.960 EUR in so se povečali za 10,6 % v primerjavi z letom 2020.
2.2.2.2 Stroški storitev
Stroški storitev so v letu 2020 znašali 1.733.863 EUR in so se povečali v primerjavi z letom 2020 za 15,0 %,
medtem ko so bili v primerjavi s planom manjši za 7,8 %. Stroške storitev sestavljajo storitve tekočega in
investicijskega vzdrževanja, zdravstvene storitve, storitve Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije (SZOZD), prevozne in poštne storitve, stroški komunalnih storitev zavarovalne premije in podobno.
Med stroške storitev pa prištevamo tudi stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter kotizacije, kakor
tudi povračilo stroškov nastalih na službenih potovanjih (dnevnice, nočnine in prevozni stroški), storitve po
podjemnih pogodbah, drugih pogodbah civilnega prava in pogodbah o avtorskem delu.
V strukturi stroškov storitev predstavljajo pomembni delež opravljene zdravstvene storitve, med katere
prištevamo laboratorijske in mikrobiološke storitve, ki jih za ZD opravljajo drugi zavodi, zobotehnične storitve, ki
jih opravljajo zasebniki in zaračunana dežurstva koncesionarjev. Same zdravstvene storitve so znašale 671.875
EUR in so se v primerjavi z letom 2020 povečale za 0,5 %, medtem ko so bile v primerjavi s planom manjše za
33,5 %.
Nezdravstvene storitve so znašale 1.061.988 EUR in so se v primerjavi z letom 2020 povečale za 26,6 %,
medtem ko so bile v primerjavi s planom večje za 22,1 %. Stroški strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja
ter specializacij so znašali v letu 2021 71.446 EUR in so bili za 9,6 % večji kot v letu 2020.
V strukturi stroškov imajo pomembni delež stroški investicijskega vzdrževanja v višini 131.967 EUR in stroški
tekočega vzdrževanja v višini 227.090 EUR. Skupaj so omenjeni stroški znašali 349.693 EUR in so se v
primerjavi z letom 2020 povečali za 32,1 %, medtem ko so bili v primerjavi s planom večji za 28,2 %.
Tabela: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2021
v EUR
Namen

Realizirana so naslednja vlaganja:
SKUPAJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adaptacija preureditev prostorov HTC in zamenjava oken
Predelava prostorov in zamenjava talnih oblog amb. dr. Ratej
Predelava prostorov in zamenjava talnih oblog amb. dr. Jelovčan
Predelava prostorov in zamenjava talnih oblog amb. MDPŠ
Predelava prostorov in zamenjava talnih oblog zobne amb.
Zamenja aluminijastih oken v ZP Sevnica
Zamenjava svetil in obnova elektro instalacije v ZP Sevnica
Zamenjava stavbnega pohištva v splošni medicini ZP Sevnica
Predelava prostorov za psihologa
Vzdrževanje medicinske opreme
Vzdrževanje in popravilo vozil
Vzdrževanje nemedicinske opreme
Vzdrževanje računalniške opreme

Celotna vrednost
vzdrževalnih del
v letu 2021

Stroški tekočega
vzdrževanja

Stroški investicijskega
vzdrževanja

1=2+3

2

3

359.057
19.894
18.770
32.349
20.016
9.579
5.243
19.825
2.296
3.995
34.123
44.939
80.526
67.502

227.090

131.967
19.894
18.770
32.349
20.016
9.579
5.243
19.825
2.296
3.995

34.123
44.939
80.526
67.502

2.2.2.3 Stroški amortizacije
Obračunana amortizacija je znašala v letu 2021 560.337 EUR, ki se je delno v višini 48.955 EUR pokrila v breme
prejetih donacij, tako da je prihodke bremenila amortizacija v višini 511.382 EUR, kar predstavlja 5,5 % celotnih
odhodkov. Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja. V skladu s SRS se med
opredmetena osnovna sredstva šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerih
posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR. V skladu Zakonom o računovodstvu pa je potrebno omenjeni
drobni inventar odpisati enkratno v celoti ob nabavi. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu
in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Tako obračunana amortizacija ni
pokrita s strani ZZZS skozi ceno zdravstvenih storitev, vendar pa so ustvarjeni prihodki ZD zadostovali za pokritje
obračunane amortizacije, tako da ni bilo potrebno amortizacijo pokriti v breme obveznosti do sredstev v
upravljanju.
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Tabela: Pregled obračunane, priznane in porabljene amortizacije v letu 2021

v EUR

1.090.225

1. Prenos neporabljene amortizacije iz leta 2020

560.337

Obračunana amortizacija v letu 2021
Pokritje financiranja v opredmetena OS iz

401.825

presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let
Pokritje financiranja v opredmetena OS

38.885

s strani Ministrstva za zdravje
Prodaja osnovnega sredstva s sedanjo vrednostjo

1.320

Zmanjšana amortizacija v breme prejetih donacij

48.955
2.043.637

Skupaj razpoložljiva amortizacija

812.244

2. Porabljena amortizacija v letu 2021

1.231.393

Prenos neporabljene amortizacije v leto 2022
3. Priznana amortizacija skozi ceno storitev in iz donacij

370.080

Razlika med obračunano in priznano amortizacijo

190.257

Grafični prikaz obračunane, priznane
in porabljene amortizacije

Obračunana amortizacija

900.000,00
750.000,00
600.000,00
450.000,00
300.000,00
150.000,00
0,00

Priznana

amortizacija

Porabljena amortizacija

Graf: Prikaz obračunane, priznane in porabljene amortizacije
2.2.2.4 Stroški dela
Med odhodki poslovanja so po obsegu (62,2 %) največji stroški dela, ki vključujejo plače in nadomestila
zaposlenih, prispevke na plače, regres za letni dopust in druge stroške dela, kot so: stroški prevoza na delo in z
dela, stroški prehrane med delom, plačila za KDPZ zaposlenih, jubilejne nagrade, darila, odpravnine in podobna
izplačila.
Plačna lestvica, ki je začela veljati s 1. 9. 2016 je ostala v letu 2020 nespremenjena. Stroški dela so znašali v letu
2021 5.787.592 EUR in so bili višji od planiranih za 3,4 %, medtem ko so bili v primerjavi z letom 2020 večji za
17,5 %. ZD je za same plače in nadomestila namenil 4.599.344 EUR, kar je za 16,6 % več kot v preteklem
letu.
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Delodajalec je 26.10.2020 sprejel Sklep o določitvi delovišč in delovnih mestih ter kriterijev za določitev dodatka
za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS, ki je se je uporabljal za čas razglašene epidemije do
15.6.2021 in po katerem so bili javni uslužbenci upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65%
urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
V Sklepu o določitvi delovišč in delovnih mest, na katerih se izvaja neposredno delo s pacienti oz. uporabniki, pri
katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oz. je ta potrjena, so se določila delovišča, na podlagi katerega javni
uslužbenci za opravljene ure na deloviščih prejmejo 30% urne postavke osnovne plače. Ta sklep je bil pripravljen
na osnovi 56. člena ZZUOOP in je bil v veljavi celotno leto 2021.
Prav tako so javni uslužbenci, ki so bili začasno prerazporejeni k drugemu delodajalcu, bili upravičeni do dodatka
po 55. členu ZZUOOP v višini 30% urne postavke osnovne plače.
Na podlagi 125. člena ZIUOPDVE je bil direktorjem v javnem sektorju priznan dodatek za vključenost v aktivnosti
in izvajanje ukrepov za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitev in obvladovanje COVID-19 v višini 65%
urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa.
Delodajalci so k izplačilu dodatkov pristopili s sprejetjem sklepov in izdajo individualnih sklepov zaposlenim, ki so
do dodatka upravičeni.
ZD je tako v letu 2021 zaposlenim izplačal pripadajoče dodatke v skupnem znesku 722.490,48 EUR bruto, ki pa
jih je prejel povrnjene s strani Občine Sevnica oz. neposredno od Ministrstva za zdravje na podlagi vloženih
zahtevkov.
COVID dodatki

št. zaposlenih

39. člen KPJS (65 % urne postavke)
56. člen ZZUOOP (30% urne postavke)
125. člen ZIUOPDVE (65 % urne postavke)

Bruto znesek

139
89

627.855,28
83.356,97

2

11.278,23

Izplačilo redne delovne uspešnosti
Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in
2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija
2020 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Od 1. julija 2020 dalje se je pričela izplačevati redna
delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju: ZSPJS) in
določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12,
46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS).
ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu,
navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS. Skupen obseg sredstev
za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2021 je znašal 2% letnih sredstev za osnovne
plače.
Odpravnina ob upokojitvi
Pravica do odpravnine ob upokojitvi pripada zaposlenemu ne glede na čas upokojitve (takoj ob izpolnitvi pogojev
za pridobitev pravice do starostne pokojnine ali kasneje) v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS
za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.
Regres za letni dopust
Regres za letni dopust je bil izplačan v mesecu juniju 2021 v skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v
zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih
uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 ( Ur. l. št. 88/2021), ki je določil, da znaša regres za letni
dopust za javne uslužbence za leto 2021 1.050,00 EUR.
Napredovanje javnih uslužbencev
V letu 2021 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
(Ur. l. RS št. 121/21), ki določa novo napredovalno obdobje, ki traja od 1.12. do 30.11., in tako vsi javni
uslužbenci napredujejo s 1.12., ko se jim izplača tudi plača v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim
nazivom ali višjim nazivom javnih uslužbencev in funkcionarjev na sistemski ravni in enotno za vse javne
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uslužbence in funkcionarje, ki lahko napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv na podlagi ZSPJS
in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter določbah drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo napredovanje
javnih uslužbencev in funkcionarjev v nazive.
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 2.734 EUR in se je povečala za 3,5 % v primerjavi z
letom 2020, medtem ko je znašala povprečna neto plača na zaposlenega 1.679 EUR in se je povečala v primerjavi
z letom 2020 za 3,6 %.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2021 je znašalo 140,2 zaposlenih in se je v primerjavi z
letom 2020 povečalo za 12,7 %.
Tabela: Primerjava posameznih izplačil po oblikah dela

Vrsta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

izplačila

Leto 2020
BOD
Delež

Redno delo
Minulo delo
Delovna uspešnost
Dodatki
Nadom. v breme zavoda
Nadurno delo
Dežurstvo
SKUPAJ B O D ( Zap.št. 1-7)

1.968.680
119.790
124.166
717.471
621.441
37.212
354.682
3.943.442

Neto plače
Zaposleni iz ur
Povprečna neto plača na delavca
Povprečna bruto plača na delavca

2.419.802
124,4
1.621
2.642

49,9%
3,0%
3,1%
18,2%
15,8%
0,9%
9,0%
100,0%

Leto 2021
Indeks
BOD
Delež
2.315.805
132.230
220.154
815.062
622.661
135.138
358.108
4.599.158
2.824.158
140,2
1.679
2.734

50,4%
2,9%
4,8%
17,7%
13,5%
2,9%
7,8%
100,0%

117,6
110,4
177,3
113,6
100,2
363,2
101,0
116,6
116,7
112,7
103,6
103,5

Grafična primerjava izplačil po oblikah dela
240.000
210.000
180.000
150.000
120.000
90.000
60.000
30.000
0

LETO 2020
LETO 2021

Graf: Primerjava izplačil po oblikah dela
V skladu z določbo 22. i člena ZSPJS, se del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko nameni za
izplačilo delovne uspešnosti. Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu za zaposlene v skladu s 1. odst. 22. k člena ZSPJS določi direktor po
predhodnem dogovoru s sindikati. Obseg razpoložljivih sredstev za izplačilo dela plače iz naslova prodaje blaga in
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storitev na trgu zavod izkazuje na predpisanem obrazcu, ki ga določa Uredba o delovni uspešnosti iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in naslednji).
V letu 2021 je bila v ZD izplačana akontacija za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v
bruto znesku 48.880 EUR. Skladno z metodologijo izračuna, ki je prikazana v nadaljevanju znaša razlika med
dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev 13.031 EUR.
Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
ki se lahko izplača direktorju ZD določi Svet ZD.
Tabela: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2021
Zap.
št.

ZNESEK
V EUR

NAZIV

1

Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu

74.942

2

Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu

48.880

3

Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)

123.822

4

5

Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu
Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu (4 - 2)

61.911

13.031

ZD je v letu 2021 obračunal še 727.750 EUR prispevkov za socialno varnost od plač in 312.745 EUR drugih
stroškov dela. Delež prvih v odhodkih je znašal 7,8 %, delež drugih pa 3,4 %. Med drugimi stroški dela izkazuje
ZD stroške prehrane med delom, povračila prevoza na delo in z dela in plačila v Kapitalsko družbo za dodatno
pokojninsko zavarovanje zaposlenih, jubilejne nagrade odpravnine in podobno.
Tabela: Drugi stroški dela
Drugi stroški dela
Prevoz na delo
Prehrana med delom
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
Jubilejne nagrade
Odpravnine
Solidarnostna pomoč
Drugi stroški dela
Skupaj

2020

Delež

2021

Delež

Indeks

61.944

26,0%

103.190

33,0%

166,6

108.430
49.232
4.331

45,5%
20,6%
1,8%

129.744
58.034
2.830

41,5%
18,6%
0,9%

119,7
117,9
65,3

12.509

5,2%

12.595

4,0%

100,7

693

0,3%

1.386

0,4%

200,0

1.376
238.515

0,6%
100%

4.966
312.745

1,6%
100%

360,9
131,1

2.2.2.5 Finančni odhodki in drugi odhodki
Finančni odhodki in drugi odhodki so v letu 2021 znašali 38.403 EUR in predstavljajo v strukturi odhodkov
minimalni delež in sicer 0,4 %. Med odhodki financiranja so prikazane zamudne obresti od dobaviteljev, medtem
ko med drugimi stroški oz. odhodki izkazujemo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, članarino Združenju
zdravstvenih zavodov Slovenije, stroške upravnih taks in sodnih stroškov, upravne takse in sodni stroški,
štipendije dijakom in študentom in podobno. Poleg teh stroškov pa se med drugimi odhodki izkazujejo tudi
neobičajne postavke, med katere spadajo plačane kazni in odškodnine, humanitarni prispevki in dotacije,
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prispevke za zaposlovanje invalidov pod kvoto, vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih
let, stroški za vence, osmrtnice in podobno.
2.2.3 Presežek prihodkov nad odhodki
Ob tako ugotovljenih prihodkih in odhodkih je rezultat poslovanja pokazal, da so prihodki zadostovali za
pokrivanje vseh odhodkov, tako da ZD izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 650.094 EUR, od
katerega mora plačati še davek od dohodkov pravnih oseb v višini 9.501 EUR, tako da znaša presežek prihodkov
nad odhodki po odbitku davka 640.593 EUR. Po računovodskih standardih, ki veljajo za nepridobitne
organizacije in jih uporabljajo tudi zavodi, ne govorimo o dobičku oziroma izgubi poslovanja, ampak je izid
poslovanja presežek prihodkov nad odhodki oziroma obratno. ZD lahko ustvarjeni presežek nameni le za
nemoteno poslovanje zavoda v skladu s predpisi in ustanovitvenim aktom. Tako ga lahko prenese v prihodnje
leto in ga uporabi za pokrivanje določenih stroškov (materialnih stroškov, za investicijsko vzdrževanje in za
investicije) v tem ali v naslednjih obračunskih obdobjih, lahko pa ostane začasno nerazporejen in se njegova
uporaba opredeli v naslednjih letih. Ves ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki leta 2021 v višini 640.593 EUR
bo ZD v skladu s finančnim načrtom za leto 2021 namenil za investicije v opredmetena osnovna sredstva.

2. 3 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
po načelu fakturirane realizacije
Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih
sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu.
Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva
javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev ZZZS ali iz drugih javnih sredstev,
kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju
prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje, s katerim je v posebni
preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti in
dodatno Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost
(št. 024-17201-29 z dne 26. 1. 2020) v skladu s katerim se prihodki od prodaje in najem nepremičnin in opreme,
počitniški kapacitet in drugo, kakor tudi povračilo obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in
opreme ne uvrščajo več med prihodke tržne dejavnosti, ampak je to prihodek javne službe.
Prihodke javne službe sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od mrliških ogledov in opravljenih odvzemov krvi,
prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki od zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov za
prostore dane v najem fizičnim in pravnim osebam, prihodki iz državnega in občinskih proračunov za tekoče
obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravništva in specializacij in finančni prihodki.
Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki laboratorijskih storitev, prihodki iz naslova opravljanja
samoplačniških zdravstvenih storitev s področja osnovne zdravstvene dejavnosti, prihodki iz naslova opravljanja
samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu, prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih
zavarovalnic in prihodki iz naslovov popustov zaradi predčasnih plačil.
Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je ZD ustvaril 9.316.223 EUR prihodka iz
naslova opravljanje javne službe in 636.480 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti kar v odstotku znaša:
Javna služba
Tržna dejavnost

93,60 %
6,40 %

Prihodki iz naslova opravljanja javne službe so se povečali za 19,4 % v primerjavi z realizacijo prihodkov javne
službe v letu 2020 in so bili za 10,8 % večji od planiranih.
Prihodki iz naslova opravljanje tržne dejavnosti so bili večji za 106,0 % v primerjavi z letom 2020 in za 108,7 %
večji od planiranih.
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Tabela:

Izkaz

prihodkov

in

odhodkov

po

vrstah dejavnosti

R e a l i z a c i j a 2021

Vrsta prihodka oziroma odhodka

Javna služba
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
2. Finančni in prevrednotevalni prihodki
3. Drugi prihodki

Tržna dejavnost

9.265.239
s20.477
30.507

636.480
0
0

9.316.223

636.480

I. Stroški blaga, materiala in storitev
1. Stroški materiala
2. Stroški storitev

2.694.201
1.094.570
1.599.631

271.031
136.799
134.232

II. Stroški dela
1. Plače in nadomestila plač
2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev
3. Drugi stroški dela

5.527.131
4.528.028
692.998
306.105

260.461
219.069
34.752
6.640

489.710

21.672

33.241

5.161

8.744.283

558.325

571.940

78.155

6.288

3.213

565.652

74.942

SKUPAJ PRIHODKI

III. Amortizacija
IV. Finančni. prevred. in drugi odhodki

SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Davek od dohodkov pravnih oseb

PRESEŽEK PRIHODKOV PO ODBITKU
DAVKA
Javna služba
Tržna dejavnost

9.316.223
Grafična636.480
primerjava prihodkov in
odhodkov po vrstah dejavnosti

10.000.000
8.000.000
6.000.000

Javna služba

4.000.000

Tržna dejavnost

2.000.000
0

Graf: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti
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Poslovni prihodki so prikazani v dejavnosti, kjer so tudi dejansko nastali, medtem ko so se finančni prihodki, drugi
prihodki in prevrednotovalni odhodki v celoti izkazali med prihodki za opravljanja javne službe, razen če se je iz
knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost
Pravilnik o LP določa, da se stroški oz. odhodki, ki jih ni mogoče razdeliti na osnovi knjigovodske dokumentacije,
delijo na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki jih določi ministrstvo. ZD je v letu 2019 sprejel Pravilnik o
razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno
dejavnost, kjer je določil ključe in sodila za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržne
dejavnosti. Omenjeni pravilnik je bil osnova za delitev poslovnih odhodkov.
Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki so se tako kot finančni prihodki, drugi prihodki in
prevrednotovalni poslovni prihodki v celoti izkazali med odhodki za opravljanja javne službe, razen če se je iz
knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost
Odhodki iz naslova opravljanja javne službe so znašali 8.744.283 EUR in so bili za 4,0 % večji od planiranih,
medtem ko so bili v primerjavi z letom 2020 večji za 17,5 %. Odhodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti
so znašali 558.325 EUR in so bili večji od planiranih za 84,9 %, medtem ko so bili v primerjavi z letom 2020 večji
za 113,3 %.
ZD je ustvaril v letu 2021 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti po odbitku davka od
pravnih oseb 74.942 EUR presežka prihodkov nad odhodki, medtem ko je s sredstvi za opravljane javne službe
ustvaril 565.652 EUR presežka prihodka nad odhodki po odbitku davka od pravnih oseb.

2. 4 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora ZD kot določeni uporabnik enotnega
kontnega načrta ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva računovodsko načelo
denarnega toka - plačano realizacijo. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc
javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni države. Tako so v izkazu prihodkov in
odhodkov po načelu denarnega toka prikazani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja
za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili
vplačani in izplačani v letu 2021. Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki izkaza
prihodkov in odhodkov sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju
prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oziroma načelo denarnega toka).
Njegova izrazna moč pa je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok in vsebuje tudi
plačila za nakup osnovnih sredstev.
V mesecu decembru 2019 je bil s sprejetjem Pravilnika o spremembi LP (Uradni list RS, št.80/19) in hkrati je bil
spremenjen tudi obrazec »Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka«, ki je
priloga 3/A Pravilnika o LP. V novem obrazcu se prihodki od prodaje in najem nepremičnin in opreme, počitniških
kapacitet in drugo, kakor tudi povračilo obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme
uvrščajo med druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe in ne več med prihodke od prodaje blaga in
storitev na trgu.
V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani ločeno:
•
prihodki za izvajanje javne službe v višini 9.791.770 EUR,
•
prihodki za izvajanje tržne dejavnosti v višini 674.012 EUR.
Skupaj je ZD ustvaril 10.465.782 EUR prihodkov po načelu denarnega toka, kar je za 26,9 % več kot jih je ZD
planiral v finančnem načrtu, medtem ko so bili za 39,6 % večji kot v letu 2020.
Prihodke za izvajanje javne službe razdeljujemo na prihodke iz sredstev javnih financ, med katerimi so po
strukturi največji prilivi, ki jih ZD pridobiva s strani ZZZS za obvezno zdravstveno zavarovanje in druge prihodke
za izvajanje dejavnosti javne službe, med katerimi po velikosti izstopajo prilivi s strani Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice d.v.z., Zavarovalnice Triglav d.d. in Generali zavarovalnice d.d. iz naslova prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja.
Prihodki za izvajanje javne službe iz sredstev javnih financ so v letu 2021 znašali 8.534.357 EUR in so se v
primerjavi z letom 2020 povečali za 39,0 %, v primerjavi s planom pa so bili večji za 24,6 %. Drugi prihodki za
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izvajanje dejavnosti javne službe so znašali 1.257.413 EUR in so se povečali za 20,6 % v primerjavi z letom
2020 ter so bili večji od planiranih za 17,7 %.
Tabela: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Realizacija Finančni
leto 2020 načrt 2021

Vrsta prihodka oziroma odhodka

Indeks

Realizacija
leto 2021

real. 2021/
real. 2020

real. 2021/
plan 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI

7.498.233

8.244.900

10.465.782

139,6

126,9

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)

7.184.159

7.916.900

9.791.770

136,3

123,7

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

6.141.605

6.848.400

8.534.357

139,0

124,6

7400

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

369.178

920.000

1.258.306

340,8

136,8

7401

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

23.814

4.200

3.233

13,6

77,0

7402

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

5.744.422

5.920.000

7.265.234

126,5

122,7

4.191

4.200

7.584

181,0

180,6

0

0

0

7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
741

e. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

del 7102
7103
del 7141
72
730
del 7130
del 7102

403

1.042.554

1.068.500

1.257.413

120,6

117,7

a. Prejete obresti
b. Prihodki od najemnin, zakupnin in drudi prihodki iz premoženja
c. Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
d. Kapitalski prihodki
e. Prejete donacije iz domačih virov

38
75.444
926.847
3.355
36.870

0
76.000
980.000
2.500
10.000

125
78.675
1.154.673
4.500
19.440

328,9
104,3
124,6
134,1
52,7

103,5
117,8
180,0
194,4

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

314.074

328.000

674.012

214,6

205,5

a. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
b. Prejete obresti

314.074
0

328.000
0

674.012
0

214,6

205,5

II. SKUPAJ ODHODKI

7.544.521

9.413.204

9.509.896

126,1

101,0

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

7.257.754

9.105.104

8.943.087

123,2

98,2

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

3.921.529
622.016
1.893.879
0

4.691.200
744.204
2.208.200
0

4.870.673
764.807
2.399.873
0

124,2
123,0
126,7

103,8
102,8
108,7

J. Investicijski odhodki

820.330

1.461.500

907.734

110,7

62,1

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

286.767

308.100

566.809

197,7

184,0

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

150.336

162.000

231.730

154,1

143,0

22.995

26.100

36.533

158,9

140,0

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

113.436

120.000

298.546

263,2

248,8

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)

-46.288 -1.168.304

955.886

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
D. Plačila domačih obresti

B. Prispevki delodajal. za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu

V prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu uvrščamo vse tiste prihodke iz naslova trženja, ki ne
pomenijo opravljanja javne službe. Med omenjene prihodke
prištevamo zaračunane samoplačniške in
nadstandardne storitve v višini 263.088 EUR in druge prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v višini
410.924 EUR. Prihodke od najemnin in zaračunanih obratovalnih stroškov najemnikom poslovnih prostorov, ki so
znašali 78.675 EUR pa po novem ne vključujemo več med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu, ampak
med prihodke za izvajanje javne službe. Tako so prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu skupaj znašali
674.012 EUR in so se povečali v primerjavi z letom 2020 za 114,6 %, medtem ko so bili v primerjavi s planom
večji za 105,5 %.
Odhodki so prikazani po posameznih stroškovnih vrstah, predpisanih z enotnim kontnim načrtom za neposredne
uporabnike proračuna in so znašali 9.509.896 EUR, kar je za 26,1 % več kot v letu 2020, medtem ko so bili v
primerjavi s planom večji za 1,0 %. Tako kot prihodke tudi odhodke prikazujemo ločeno in sicer odhodke za
izvajanje javne službe in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Osnova za razmejitev med odhodki
za izvajanje javne službe in odhodki za izvajanje tržne dejavnosti, je bilo razmerje med poslovnimi odhodki za
izvajanje javne službe in za izvajanje tržne dejavnosti po načelu fakturirane realizacije. Med odhodke za izvajanje
javne službe prištevamo tudi investicijske odhodke, to so odlivi za nakup osnovnih sredstev in drobnega
inventarja ter izdatke za investicijsko vzdrževanje in obnove. Tako je imel ZD v letu 2021 784.643 EUR izdatkov
za investicije v osnovna sredstva in 123.091 EUR izdatkov za investicijsko vzdrževanje in obnove ZD.
Iz podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ugotavljamo, da je ZD ustvaril presežek
prihodkov nad odhodkov v višini 956.604 EUR.
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2. 5 Račun finančnih terjatev in naložb
Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je tudi izkaz računa finančnih terjatev in
naložb. Izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih posojil. ZD v letu 2021 ni dajal posojil, zato
navedeni obrazec ni izpolnjen.
Tabela: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
Vrsta terjatev in naložb

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
75
KAPITALSKIH DELEŽEV

Realizacija
leto 2020

Finančni načrt
leto 2021

Realizacija
leto 2021

(1)

(2)

(3)

Indeks
Real. 2021/
Real. 2020

Real. 2021/
Plan. 2021

(4=3/1)

(5=3/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

2. 6 Račun financiranja
Izkaz vsebuje podatke o najetih posojilih in podatke o odplačilih glavnic najetih dolgoročnih posojil in razliko med
več prejetimi in vrnjenimi sredstvi likvidnostnega zadolževanja v obračunskem obdobju, kar pomeni, da se v
obrazcu ne izkazujejo vsi zneski sredstev prejetih iz najetih kratkoročnih posojil, kot pri dolgoročnih posojilih. Ker
se ZD v letu 2021 ni zadolževal, naveden obrazec ni izpolnjen.
Tabela: Izkaz računa financiranja

2. 7

Bilanca stanja

Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja je prikazano v računovodskem
izkazu bilanca stanja. Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja, ki jih sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva
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v upravljanju in kratkoročna sredstva so znašala na dan 31. 12. 2021 7.382.034 EUR in so se povečala za 15,9
% v primerjavi z letom 2020.
2.7.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
2.7.1.1 Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena
dolgoročna sredstva
Sedanja vrednost vseh opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša
4.481.584 EUR in se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 15,3 %. Nabavna vrednost osnovnih sredstev in
drobnega inventarja znaša skupaj 10.000.193 EUR in popravek vrednosti osnovnih sredstev 5.518.609 EUR, kar
pomeni 55,2 % odpisanost. Medtem ko so nepremičnine 44,5 % odpisane (nabavna vrednost znaša 5.721.912
EUR in popravek vrednosti 2.545.420 EUR), pa so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 67,1 %
odpisana (nabavna vrednost znaša 3.895.362 EUR in popravek vrednosti 2.613.901 EUR).
Tabela: Odpisanost osnovnih sredstev po stanju 31.12.2021

Vrsta osnovnega sredstva
NEOPREDMETENA SREDSTVA

Nabavna
vrednost

Popravek
vrednosti

Sedanja
vrednost

Delež
odpisa

77.606

53.975

23.631

69,55%

NEPREMIČNINE
zemljišča
zgradbe

5.721.912
58.399
5.663.513

2.545.420
0
2.545.420

3.176.492
58.399
3.118.093

44,49%
0,00%
44,94%

OPREMA
medicinska oprema
računalniki
pohištvo in druga pisarn. oprema
vozila in transportna oprema
druga oprema

3.895.362
2.081.313
213.725
213.699
1.124.571
262.054

2.613.901
1.460.759
170.747
146.273
638.018
198.104

1.281.461
620.554
42.978
67.426
486.553
63.950

67,10%
70,18%
79,89%
68,45%
56,73%
75,60%

305.313

305.313

0

100,00%

10.000.193

5.518.609

4.481.584

55,19%

DROBNI INVENTAR
SKUPAJ

V letu 2021 se je nabavna vrednost osnovnih sredstev povečala zaradi nakupa opreme in drobnega inventarja v
višini 847.080 EUR in zmanjšala zaradi izločitve dotrajane opreme in drobnega inventarja. Zaradi amortizacije
osnovnih sredstev in drobnega inventarja se je zmanjšala sedanja vrednost osnovnih sredstev za 560.337 EUR.
V naslednji tabeli najprej prikazujemo podrobni pregled investicij v osnovna sredstva v letu 2021, v nadaljevanju
pa na predpisanem obrazcu od Ministrstva za zdravje še poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2021 z viri
financiranja.

49

Tabela: Investicije v osnovna sredstva v letu 2021

Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Datum
4.01.2021
5.01.2021
5.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
28.01.2021
1.02.2021
2.02.2021
2.02.2021
4.02.2021
12.02.2021
16.02.2021
26.02.2021
6.03.2021
12.03.2021
17.03.2021
17.03.2021
26.03.2021
26.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
15.04.2021
15.04.2021
16.04.2021
23.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
29.04.2021
29.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
18.05.2021
18.05.2021
19.05.2021
19.05.2021
19.05.2021
21.05.2021
31.05.2021

Dobavitelj
Medival d.o.o.
Dentalia d.o.o.
Dentalia d.o.o.
Star 2000 d.o.o.
Star 2000 d.o.o.
Majcen s.p.
Mesi d.o.o.
Etis d.o.o.

Naziv osnovnega sredstva

Vrednost

Reanimacijski nahrbtnik
Moovi UV-C luč
Anthos monitor
Pulzni oksimeter OXY-110
Mizica za inštrumentarij
Hladilnik Beko
Mesi M-tablet EKG diagnostični sistem
Likalni stroj Miele

1.342,02
4.559,44
1.496,07
406,14
885,89
182,24
5.449,05
1.675,97
Jager s.p.
Indukcijska kuhalna plošča
497,10
Sanolabor d.d.
Kartotečni predalniki
4.256,81
Barjans d.o.o.
Stroj Taski z vozičkom
6.666,26
Sanolabor d.d.
Luč pentaled (stropna operacijska)
3.531,62
Božič s.p.
Pohištvo
2.058,08
Schiller d.o.o.
EKG AT-102, spirometer, voziček
25.645,41
Schiller d.o.o.
Voziček za EKG
504,17
Defib AED d.o.o.
Defibrilator Defibtech
6.166,94
Dentalia d.o.o.
Lupa OPT-ON
2.240,93
Korum d.o.o.
Terapevtski stol
1.652,55
Kin informatika d.o.o. Server HP
32.915,87
Pikapoka d.o.o.
FreeON visoki stol
69,77
Kastelic Dental d.o.o. Kavo Systematica
5.967,22
Schiller d.o.o.
Aparat za merjenje difuzije
20.057,17
Dentalia d.o.o.
Bluephase
1.057,64
Audio BM d.o.o.
Tiha kabina
6.710,08
Primo telefonija d.o.o. Apple iphone
902,13
Medis d.o.o.
Artromot K1 comfort
4.983,22
Betatron d.o.o.
Optovist II, Perimeter perivist
16.335,57
Medis d.o.o.
Pregledna miza Medis
6.109,04
Kastelic Dental d.o.o. Silamat Ivoclar s6
636,70
Schiller d.o.o.
Aparat za merjenje NO
5.449,65
Ašič s.p.
Klima Gree
1.550,26
Interpart d.d.
Nystagmus očala
1.484,50
Dentalia d.o.o.
Mešalec alginata
548,01
Boson d.o.o.
IZP dokument.Center za dušev.zdravje
7.669,20
Mesi d.o.o.
Brezžični sistem za merjenje glež.indeksa2.947,63
Autocommerce d.o.o. Mercedez-Benz Vito 119
50.384,38
Kastelic dental d.o.o. Kompresor EKOM
1.960,78
Semos d.o.o.
K-laser Blue Derma
41.035,60
Medis d.o.o.
Pregledna miza Medis
8.785,70
Kin informatika d.o.o. NB DELL Ispirion 3793
2.219,17
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

1.06.2021 Božič s.p.
1.06.2021 Mercator d.d.
4.06.2021 Meditrade d.o.o.
4.06.2021 Drevenšek&Drevenšek
14.06.2021 Kastelic Dental d.o.o.
16.06.2021 Kin informatika d.o.o.
21.06.2021 Medicop d.o.o.
21.06.2021 Ašič s.p.
22.06.2021 Bauhaus Pula
28.06.2021 Fin-Pro d.o.o.
30.06.2021 Kin informatika d.o.o.
5.07.2021 Dentalia d.o.o.
6.07.2021 Dobrajc s.p.
6.07.2021 Mizarstvo Tuhtar s.p.
7.07.2021 Betatron d.o.o.
7.07.2021 Dentalia d.o.o.
9.07.2021 Kin informatika d.o.o.
9.07.2021 Mesi d.o.o.
9.07.2021 Les-MMS d.o.o.
13.07.2021 Dentalia d.o.o.
14.07.2021 Dentalia d.o.o.
14.07.2021 Škerjanc d.o.o.
15.07.2021 Ašič s.p.
26.07.2021 IKEA D.o.o.
27.07.2021 Špan Sonja
29.07.2021 Sortimosi d.o.o.
6.08.2021 Kin informatika d.o.o.
6.08.2021 Nova finra d.o.o.
16.08.2021 Nova finra d.o.o.
16.08.2021 Mediprem d.o.o.
30.08.2021 Sanolabor d.d.
31.08.2021 Kin informatika d.o.o.
31.08.2021 Ham d.o.o.
8.09.2021 Notar Z.Groboljšek
20.09.2021 Etik d.o.o.
24.09.2021 Prodent d.o.o.
27.09.2021 Jager s.p.
30.09.2021 Kin informatika d.o.o.
1.10.2021 Extralux d.o.o.
20.10.2021 Nova Vizija d.d.
31.10.2021 Kin informatika d.o.o.
31.10.2021 Kin informatika d.o.o.
3.11.2021 Radanovič Brežice
4.11.2021 Betatron d.o.o.
17.11.2021 Kin informatika d.o.o.
17.11.2021 Kin informatika d.o.o.
30.11.2021 Kin informatika d.o.o.
30.11.2021 Dentalia d.o.o.
2.12.2021 Etis d.o.o.
7.12.2021 IMS d.o.o.
16.12.2021 Sonar d.o.o.
24.12.2021 Kreja d.o.o.
30.12.2021 Snedim d.o.o.
30.12.2021 Schiller d.o.o.
SKUPAJ NABAVE

Pohištvo
3.935,00
Hladilnik Cube
134,75
Analizni sistem za hematologijo
209.377,69
Apex lokator
1.458,92
Avtoklav Mammoth
2.638,95
Tiskalniki HP
4.019,10
LP 15
19.667,47
Klima Azuri AZI WA
865,86
Pohištvo
107,22
Povečanje Promedice
4.208,72
NB DELL Inspiron 3793
1.097,62
Interosalni skener+monitor
40.625,81
Fotokopirni stroj Canon 3225N
730,68
Pohištvo
17.112,31
Tabla za kontrolo vida
1.157,64
Kavo Systematica
21.898,48
Računalnik PCX EXAM,monitor, tiskalnik 4.497,54
Voziček Mesi
520,61
Predalniki
1.256,47
Vacuklav 31B
4.810,31
Melaflash
513,91
Stoli
2.345,54
Klime Mitsubishi
16.529,62
Pohištvo
1.038,07
Nakup nepremičnina Trg svobode 9-15 24.724,00
Stopnica Handi
1.205,62
Računalnik Mega, monitor,tiskalnik
7.812,92
Nakup nepremičnina Trg svobode 9-16 58.482,00
Pohištvo
3.391,57
Očala
593,07
Predalnik, tehtnica
1.748,77
Računalnik Mega , ekran LG
792,69
Stoli Spinalis
5.419,58
Zemljiškoknjižni vpis (Špan, Nova finra)
539,72
Razkuževalnik
8.149,60
Silamat S6
619,86
Pomivalni stroj Bosch
528,05
NB HP x360
1.477,63
Uničevale dokumentov
666,19
Licenca
4.015,92
Računalnik PCX, ekran LG
1.193,29
Tiskalnik HP, ekran HP
1.821,61
Avto VW T-Cross
39.700,00
Tabla za kontrolo vida
1.193,44
Tiskalnik Xerox, ekran HP, tiskalnik zebra 1.798,83
NB HP 250
2.423,70
Tiskalnik Brother
224,08
Kompresor AC
2.002,61
Likalni stroj Miele
1.597,11
Diagnostični avdiometer
7.199,02
Echo pac v204 programska oprema
5.148,01
BTL 6000Lymphastim z vozičkom
7.589,33
Protivlomni sistem
4.798,13
Omarica za AED
679,53
847.080,15
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Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 - ZD

ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

VRSTE INVESTICIJ

Realizacija za obdobje
01.01. do 31.12.2020

I.

NEOPREDMETENA SREDSTVA
1 Programska oprema (licenca, rač. programi)
2 Ostalo
II.
NEPREMIČNINE
1 Zemljišča
2 Zgradbe
III.
OPREMA (A + B)
A
Medicinska oprema
1 Ultrazvok
8 Drugo**
B
Nemedicinska oprema (od 1 do 2)
1 Informacijska tehnologija
2 Drugo
IV.
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)

VIRI FINANCIRANJA ( v EUR brez centov)*
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.
II.
III.
IV.

4.330
4.330
204.829

655.000

91.415

44,63

13,96

204.829
407.227
76.068

655.000
1.141.464
815.625
24.000
791.625
325.839
35.174
290.665
1.834.162

91.415
742.293
596.970

44,63
182,28
784,78

13,96
65,03
73,19

596.970
145.323
63.790
81.533
847.080

784,78
43,88
263,05
26,57
137,43

75,41
44,60
181,36
28,05
46,18

76.068
331.159
24.250
306.909
616.386

Realizacija za obdobje
01.01. do 31.12.2020

NEOPREDMETENA SREDSTVA
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
NEPREMIČNINE
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
NABAVA OPREME
Medicinska oprema
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
Nemedicinska oprema
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo
VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasnig
Posojila
Donacije
Drugo

AMORTIZACIJA

I NDEKS
Realizacija za obdobje
Real. 2021/ Real. 2021/
01.01. do 31.12.2021
Real 2020
FN 2021
37.698
13.372
308,82
35,47
37.698
13.372
308,82
35,47

Finančni načrt za obdobje
01.01. do 31.12.2021

Finančni načrt za obdobje
01.01. do 31.12.2021

I NDEKS
Realizacija za obdobje
Real. 2021/ Real. 2021/
01.01. do 31.12.2021
Real 2020
FN 2021

4.330
4.330

37.698
37.698

13.372
13.372

308,82
308,82

35,47
35,47

204.829
0
204.829

655.000
253.175
401.825

91.415
0
91.415

44,63
44,63

13,96
0,00
22,75

407.227
76.068
75.819

1.141.464
815.625
815.625

742.293
596.970
596.970

182,28
784,78
787,36

65,03
73,19
73,19

325.839
325.839

145.323
145.323

43,88
51,65

44,60
44,60

1.834.162
1.432.337
401.825
0
0
0
0
0

847.080
755.665
91.415
0
0
0
0
0

137,43
209,03
44,63
0,00

46,18
52,76
22,75

249
331.159
281.359
20.000

29.800
616.386
361.508
204.829
20.000
0
0
30.049
0

Realizacija za obdobje
01.01. do 31.12.2020

Priznana amortizacija v ceni storitev
Obračunana amortizacija
Razlika med priznano in obračunano amortizacijo
Porabljena amortizacija

Finančni načrt za obdobje
01.01. do 31.12.2021

321.139
460.725
-139.586
361.508

290.000
460.000
-170.000
1.432.337

0,00

I NDEKS
Realizacija za obdobje
Real. 2021/ Real. 2021/
01.01. do 31.12.2021
Real 2020
FN 2021
370.080
115,24
127,61
560.337
121,62
121,81
-190.257
136,30
111,92
755.665
209,03
52,76

2.7.1.2 Dolgoročne kapitalske naložbe
Dolgoročne kapitalske naložbe v višini 4.545 EUR predstavljajo sredstva prenesena v SZOZD ob njeni ustanovitvi.
2.7.2 Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so znašala po stanju na dan 31. 12. 2021 2.895.904 EUR in so se povečala v primerjavi s
preteklim letom za 16,9 %. Sestavljena so iz denarnih sredstev na računu in gotovine v blagajni v višini
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1.945.061 EUR, 100.000 EUR ima ZD kratkoročnih finančnih naložb, ostalo pa predstavljajo kratkoročne
terjatve do kupcev v višini 181.576 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov Enotnega kontnega načrta (EKN) v
višini 651.420 EUR, druge kratkoročne terjatve v višini 12.701 EUR in aktivne časovne razmejitve v višini 4.865
EUR.
2.7.2.1 Denarna sredstva v blagajni
Denarna sredstva v blagajni so gotovina v blagajni ZD. Stanje gotovine je popisna komisija popisala na dan 31.
12. 2021 in ugotovila da ima ZD v blagajni 244,19 EUR gotovine.
2.7.2.2 Dobroimetje pri finančnih ustanovah
Dobroimetje pri finančnih ustanovah so finančna sredstva, ki jih ima ZD na podračunu odprtem pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota v Novem mestu. Na dan 31. 12. 2021 je imel ZD na
podračunu 1.944.816,85 EUR finančnih sredstev.
2.7.2.3 Kratkoročne terjatve do kupcev in do uporabnikov EKN
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN so terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna do:
države, občin, posrednih proračunskih uporabnikov, ZZZS in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
(ZPIZ), medtem ko so terjatve do kupcev, vse ostale terjatve do kupcev, ki niso proračunski uporabniki.
Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale na dan 31. 12. 2021 181.876 EUR, medtem ko so kratkoročne terjatve
do uporabnikov EKN znašale 651.420 EUR. Največjo postavko terjatev predstavljajo terjatve do ZZZS in sicer do
faktur iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 607.576 EUR in terjatve do faktur iz naslova
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v višini 96.435 EUR. Večina odprtih terjatev izhaja iz decembrskih in
deloma novembrskih faktur in so v januarju 2021 že poravnane. Nad dolžniki, ki nepravočasno poravnavajo svojo
obveznost, izvajamo izterjavo po predpisanih postopkih in v primeru neuspešnosti predlagamo sodno izvršbo.
Tabela: Stanje odprtih terjatev po stanju 31.12.2021 v primerjavi s preteklim letom
Konto
120
140
141
142
143
144

v EUR
TERJATVE DO KUPCEV

VRSTE TERJATVE
Terjatve
Terjatve
Terjatve
Terjatve
Terjatve

do
do
do
do
do

Leto 2020

pravnih oseb in zasebnikov
neposrednih uporabnikov proračuna države
neposrednih uporabnikov proračuna občine
posrednih uporabnikov proračuna države
posrednih uporabnikov proračuna občine

Indeks

190.723
25.285
318.743
6.667
8.475
729.722

181.876
36.437
478
1.717
5.212
607.576

95,4
144,1
0,1
25,8
61,5
83,3

1.279.615

833.296

65,1

Terjatve do ZZZS
SKUPAJ

Leto 2021

2.7.2.4 Kratkoročne finančne naložbe in terjatve iz financiranja
Kratkoročne finančne naložbe so deponirana prosta denarna sredstva pri Novi Ljubljanski banki d.d. v višini
100.000 EUR.

2.7.2.5

Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve znašajo 12.691 EUR in so sestavljene iz naslednjih postavk:
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Tabela: Druge kratkoročne terjatve
Konto

Naziv konta

Leto 2020

170100 Kratkoročne terjatve do ZZZS-boleznine nad 30 dni
Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost
174
175
Druge kratkoročne terjatve
SKUPAJ

Leto 2021

Indeks

12.230
94
367
12.691

59,2
303,2
873,8
61,2

20.648
31
42
20.721

2.7.2.6 Aktivne časovne razmejitve
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami ima ZD knjižene vnaprej plačane stroške zavarovalnih premij v višini 4.856
EUR.
2.7.3 Kratkoročne obveznosti
Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti v višini 1.061.370 EUR, ki so se povečale za 6,2
% v primerjavi z letom 2020 in dolgoročne obveznosti v višini 6.320.664 EUR, ki so se povečale v primerjavi z
letom 2020 za 17,7 %. Med kratkoročnimi obveznostmi so izkazane kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini
387.065 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 398.799 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz
poslovanja v višini 100.432 EUR in kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v višini 175.074 EUR
2.7.3.1 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 387.065 EUR in se nanašajo na obračunane plače in druge
prejemke z obračunanimi dajatvami zaposlenih ter nadomestila stroškov zaposlenih, ki so bili obračunani za
mesec december 2021 in izplačani v januarju 2022.
2.7.3.2 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN
Obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN so na dan 31. 12. 2021 znašale 573.873 EUR. Svoje obveznosti
do dobaviteljev ZD poravnava v dogovorjenih rokih, tako da so v bilanci odprte samo tiste obveznosti, ki do
31.12.2021 še niso zapadle v plačilo.
Tabela: Stanje odprtih obveznosti po stanju 31.12.2020 v primerjavi s preteklim letom
Konto

Obveznosti do dobaviteljev

VRSTE OBVEZNOSTI

Leto 2020

2200
2201
2205
240
242

Dobavitelji za osnovna sredstva
Dobavitelji za obratna sredstva
Dobavitelji-samostojni podjetniki
Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države

243

Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine

244

Obveznosti do ZZZS

Leto 2021 Indeks

14.546
178.563
19.745
107
164.283

37.226
325.689
35.884
190
156.891

255,9
182,4
181,7
177,6
95,5

22.974

16.685

72,6

1.308

SKUPAJ

400.218

573.873

143,4

2.7.3.3 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31. 12. 2021 znašale 100.433 EUR in se nanašajo na
obveznosti do obračunanih prispevkov na bruto plače za mesec december 2020, obveznosti do izplačila po
podjemnih pogodbah za mesec december 2021, obveznosti za davek na dodano vrednost in obveznost za davek
od dohodka pravnih oseb.
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Tabela: Druge kratkoročne obveznosti
Konto
230
231
234
234

NAZIV KONTA
Kratkoročne obveznosti za prispevke iz plač
Obveznosti za davek na dodano vrednost
Kratkoročne obveznosti po podjemnih pogodbah
Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb
SKUPAJ

Leto 2020

Leto 2021

Indeks

83.420
8.037
11.674
5.381

75.679
1.282
18.903
4.569

90,7
16,0
161,9
84,9

108.512

100.433

92,6

2.7.3.4 Kratkoročne obveznosti iz financiranja
ZD na dan 31.12.2021 ne izkazuje kratkoročnih obveznosti iz financiranja..
2.7.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo 85,6 % celotne pasive in so sestavljeni iz naslednjih postavk:
Tabela: Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Konto
922
980
981
985

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
Presežek prihodkov nad odhodki
SKUPAJ

Leto 2020
117.953
4.844.125
4.545
401.825
5.368.448

Leto 2021 Indeks
102.065
5.573.461
4.545
640.593
6.320.664

86,5
115,1
100,0
159,4
117,7

Pretežni del lastnih virov predstavljajo obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
prejeta v upravljanje s strani ustanoviteljev v višini 5.573.461 EUR, presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v
višini 640.593 EUR, dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 102.065 EUR in obveznosti za dolgoročne
finančne naložbe v višini 4.545 EUR.
2.7.4.1 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo nakazana namenska donatorska sredstva za nakup osnovnih
sredstev in brezplačno pridobljena osnovna sredstva v višini 102.065 EUR. Iz tega vira nadomeščamo stroške
obračunane amortizacije osnovnih sredstev pridobljena iz tega vira. Tako so v letu 2021 podjetja nakazala
donatorska sredstva v višini 12.100 EUR za nakup reševalnega vozila.
2.7.4.2 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
Pretežni del virov v ZD predstavljajo obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna
sredstva prejeta v upravljanje s strani ustanovitelja - Občine Sevnica. Obveznosti za sredstva v upravljanju so ob
koncu leta 2021 znašale 5.573.461 EUR in so se povečala za 15,1 % v primerjavi z letom 2020. Po eni strani so
se sredstva v upravljanju povečala, ker je ZD v skladu s finančnim načrtom del presežka prihodkov nad odhodki
v višini 401.825 EUR rezerviral za financiranje investicij v neopredmetena osnovna sredstva, zaradi financiranja
nabave opredmetenih osnovnih sredstev s strani Ministrstva za zdravje v višini 38.885 EUR in prenosu v
upravljanje opredmetenih osnovnih sredstev s strani Občine Sevnica v višini 309.592 EUR; po drugi strani pa so
se zmanjšala zaradi pokrivanja obračunane amortizacije iz tega vira v višini 20.966 EUR.
2.7.4.3 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so vir sredstev dolgoročnih kapitalskih naložb v višini 4.545 EUR in
predstavljajo sredstva prenesena v SZOZD ob njeni ustanovitvi.
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2.7.4.4 Presežek prihodkov na odhodki
Kumulativno izkazani presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 640.593 EUR in se je povečal za 59,4 %
v primerjavi z letom 2020. Na eni strani se je presežek prihodkov nad odhodki zmanjšal zaradi financiranja
investicij v višini 401.825 EUR iz tega vira, na drugi stani pa se je povečal zaradi pozitivnega poslovanja ZD v letu
2021, saj je ZD ustvaril 640.593 EUR presežka prihodkov nad odhodki.
Tabela: Bilanca stanja na dan 31. 12 2021

N a z i v

Leto 2020

A. SREDSTVA
I. DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva
- nabavna vrednost
- popravek vrednosti

2. Nepremičnine
- nabavna vrednost
- popravek vrednosti

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Leto 2021

Indeks

3.891.115
17.077

4.486.130
23.632

115,3
138,4

64.234

77.606

120,8

47.157

53.974

114,5

2.937.330

3.176.492

108,1

5.284.088
2.346.758

5.721.912
2.545.420

108,3
108,5

932.163

1.281.461

137,5

3.547.348
2.615.185

4.200.675
2.919.214

118,4
111,6

4.545

4.545

100,0

2.476.709
922.473
190.723
1.088.892
250.000
20.721
3.900
6.367.824

2.895.904
1.945.061
181.876
651.420
100.000
12.691
4.856
7.382.034

116,9
210,9
95,4
59,8
40,0
61,2
124,5
115,9

999.375
486.227
212.854
108.512
187.364
12
4.406

1.061.370
387.065
398.799
100.432
175.074

106,2
79,6
187,4
92,6
93,4
0,0
0,0

II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
2. Obveznosti za neopredm. dolgor. sred. in opredm. OS
3. Dolgoročne finančne naložbe
4. Presežek prihodkov nad odhodki

5.368.449
117.954
4.844.125
4.545
401.825

6.320.664
102.065
5.573.461
4.545
640.593

117,7
86,5
115,1
100,0
159,4

SKUPAJ PASIVA

6.367.824

7.382.034

115,9

- nabavna vrednost
- popravek vrednosti

4. Dolgoročne kapitalske naložbe
II. KRATKOROČNA SREDSTVA
1. Denarna sredstva
2. Kratkoročne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
4. Kratkoročno dani depoziti in posojila
5. Druge kratkoročne terjatve
6. Aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ AKTIVA
B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
5. Kratkoročne obveznosti iz financiranja
6. Pasivne časovne razmejitve
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2.8 KAZALNIKI POSLOVANJA
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

Vrednost v EUR

Kazalnik

2020

2021

2020

2021

Indeks
2021/20

8.108.917
7.701.712

9.952.703
9.302.609

1,053

1,070

101,62

8.083.110
7.701.564

9.901.719
9.298.929

1,050

1,065

101,46

1.1. Celotna gospodarnost
Celotni prihodki
Celotni odhodki
1.2. Gospodarnost poslovanja
Poslovni prihodki
Poslovni odhodki

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. V primerjavi s predhodnim letom
se je gospodarnost povečala.
Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotovalne prihodke, medtem
ko so odhodki od poslovanja celotni odhodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotovalne odhodke. Tudi ta
kazalnik je ugoden, če je njegova vrednost večja od 1. Oba omenjena kazalnika sta se povečala v primerjavi z
letom 2020, zaradi uspešnega poslovanja ZD v letu 2021.

2. KAZALNIKI DONOSNOSTI
2.1. Celotna donosnost
Presežek prihodkov nad odhodki
Celotni prihodki

407.205
8.108.917

650.094
9.952.703

0,050

0,065

130,07

Ker je ZD ustvaril presežek prihodkov nad odhodki je kazalnik donosnosti pozitiven in je višji od leta 2020, kar je
posledica večjega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2021.

3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV
3.1. Koeficient obračanja sredstev
Celotni prihodki
Povprečno stanje sredstev

8.108.917
5.977.033

9.952.703
6.874.929

1,357

1,448

106,71

Koeficient obračanja ponazarja kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove
koliko enot celotnega prihodka ustvarimo v vloženo enoto sredstev.

3.2. Delež terjatev v celotnem prihodku
Stanje terjatev
Celotni prihodki

1.304.236
8.108.917
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950.853
9.952.703

0,161

0,096

59,40

Omenjeni koeficient na pove delež terjatev v primerjavi s celotnim prihodki. Omenjeni delež se je v letu 2021
zmanjšal za 41,60 % v primerjavi z letom 2020, zaradi zmanjšanja terjatev v letu 2021 v primerjavi z letom 2020.
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA
4.1. Stopnja osnovnosti investiranja
Osnovna sredstva po neodpisani vrednosti
Sredstva

3.886.570
6.367.824

4.481.584
7.382.034

0,610

0,607

99,47

5.009.099
8.895.669

5.518.609
10.000.193

0,563

0,552

98,00

4.2. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
Popravek vrednosti
Nabavna vrednost

Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva dosegajo 60,7 %
vseh sredstev v letu 2021. Delež odpisanih osnovnih sredstev znaša 55,2 % in se je nekoliko znižal v primerjavi z
letom 2020.

4.3. Delež amortizacije v prihodku
Amortizacija
Celotni prihodek

426.715
8.108.917

511.382
9.952.703

0,053

0,051

97,64

Delež obračunane amortizacije v celotnem prihodku v letu 2021 se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšal za 3,36
%.
5. KAZALNIK SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
5.1. Stopnja kratkoročnega financiranja
Kratkoročne obveznosti (konti R 2)
Obveznosti do virov sredstev (konti R 2 in R 9)

999.375
6.367.824

1.061.370
7.382.034

0,157

0,144

91,61

5.368.449
6.367.824

6.320.664
7.382.034

0,843

0,856

101,56

5.2. Stopnja dolgoročnega financiranja
Lastni + dolg. viri (konti R 93,96.97 in 98)
Obveznosti do virov (konti R 2 in R 9)

Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev. Pretežni del sredstev
v obeh letih je financiranih iz lastnih virov, kar pomeni visoko stopnjo finančne neodvisnosti. Kratkoročne
obveznosti predstavljajo 14,4 % vseh obveznosti.
6. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI
6.1. Pospešeni koeficient
Kratkoročna sredstva in AČR (konti R 1)
Kratkoročne obveznosti in PČR (konti R 2)

2.476.709
999.375

58

2.895.904
1.061.370

2,478

2,728

110,10

Kazalnik likvidnosti pove, da je ZD finančno sposoben s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire
financiranja, saj vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti znaša 2,728 Kratkoročna sredstva so denarna
sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe. Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki
izraža likvidnost II. stopnje je 1, vendar tudi bistveno nižji koeficient še ne pomeni nujne nelikvidnosti.
7. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI
7.1. Kazalniki dolgoročne pokritosti
Lastni viri+dolg.rezervacije+dolg.obvez.
OS + dolg.fin.nal.+dolg.terj.+ zaloge

5.368.449
3.891.115

6.320.664
4.486.130

1,380

1,409

102,12

Kazalnik je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne
strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznosti do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika v
obeh letih je večja od 1. V tem primeru govorimo o zdravem financiranju oz. izpolnjevanju zlatega bančnega
pravila.

Vodja finančno
računovodskega procesa SZOZD
Marjan Kramer

59

Poročilo o sklenjenih podjemnih pogodbah v letu 2021

RIZDDZ št.
delavca

Storitve, ki jih je opravljal

Nivo dejavnosti, ki jo
Dejavnost opravljanja dela Razlogi skepanje
opravlja na osnovi
podjemne pogodbe
na sonovi podjemne
podjemne pogodbe
pogodbe (izbira iz seznama) (izbira iz seznama)
(izbira iz seznama)

Morebitna
Obseg tedenske
predčasna
obremenitve po
prekinitev
Datum sklenitve Vejavnost
podjemne pogodbe podjemni
podjemne
podjemne
pogodbi
pogodbe od-do (datum)
pogodbe

Realizirano
število ur na
podlagi
podjemne
pogodbe

Številka
izvajalca v
RIZDDZ, ki je
izdal soglasje

Naziv izvajalca, ki je izdal
soglasje**

248 javni zavod

/

OŠ dr. Mihajla Rostoharja

Tip izvajalca, ki
je izdal soglasje
(izbira iz
seznama)

storitve specialnega
80697 pedagoga

primarna dejavnost

Center za duševno zdravje
otrok in mladostnikov

širitve programov

01.01.2021

31.12.2021

3

60 storitve zdravnika

primarna dejavnost

Psihiatrija

drugo

01.09.2021

31.08.2022

16

187

/

3106 storitve zdravnika

primarna dejavnost

Pnevmologija

drugo

01.01.2021

31.12.2021

8

126

/

4741 storitve zdravnika

primarna dejavnost

Urgentna medicina

drugo

01.01.2021

31.12.2021

20

524

/

14594 storitve zdravnika

primarna dejavnost

Urgentna medicina

drugo

08.10.2021

30.09.2021

8

92 javni zavod

11390 storitve zdravnika

primarna dejavnost

Urgentna medicina

drugo

01.10.2021

30.11.2021

8

65 javni zavod

4572 storitve zobozdravnika

primarna dejavnost

Zobozdravstvo za odrasle

drugo

01.01.2021

31.12.2021

8

7550 storitve zdravnika

primarna dejavnost

Psihiatrija

drugo

01.10.2020

30.09.2021

4

14 javni zavod

5969 storitve zdravnika

primarna dejavnost

Ultrazvok UZ

drugo

01.04.2021

31.12.2021

3

891 primerov javni zavod

4072 storitve zdravnika

primarna dejavnost

Medicina dela, prometa in
športa

drugo

01.12.2020

31.05.2021

8

136

12867 storitve zdravnika

primarna dejavnost

Urgentna medicina

drugo

26.11.2021

31.12.2021

1

47,5 javni zavod

primarna dejavnost

Splošna ambulanta v
socialnovarstvenem zavodu drugo

01.01.2021

31.12.2021

16

595

/

01.01.2021

31.12.2021

8

560

/

05.10.2021

04.10.2022

8

6690 storitve zdravnika

218 storitve zdravnika

5753 storitve

primarna dejavnost

primarna dejavnost

Splošna ambulanta v
socialnovarstvenem zavodu drugo
Skupnostna psihiatrična
obravnava v okviru centrov
za duševno zdravje odraslih drugo

349,5

88 javni zavod

130 Zdravstveni dom Ajdovščina

Datum izdaje
soglasja

Vejavnost soglasja oddo

04.01.2021 1.1. - 31.12.2021

01.10.2021 1.10.2021 - 30.9.2022

2641 Zdravstveni dom Žalec

30.09.2021 1.10.2021 - 30.11.2021

2131 Zdravstveni dom Celje

24.09.2020 1.10.2020 - 30.9.2021

2727 Splošna bolnišnica Celje

31.03.2021 31.3.2021 - 30.9.2022

Ortopedska bolnišnica
3791 Valdoltra

28.10.2021 1.10.2021 - 31.12.2021

7001 Zdravstveni dom Logatec

05.10.2021 5.10.2021 - 4.10.2022

/

/

4842 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

15 min

12 javni zavod

lastni

4842 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2021

31.07.2022

31.12.2021 15 min

5 javni zavod

lastni

5543 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Pediatrija

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

15 min

12 javni zavod

lastni

5543 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Pediatrija

posebni program

01.08.2021

31.07.2022

31.12.2021 15 min

5 javni zavod

lastni

5657 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Pediatrija

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

15 min

12 javni zavod

lastni

5657 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Pediatrija

posebni program

01.08.2021

31.07.2022

6188 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

31.12.2021 15 min

5 javni zavod

lastni

15 min

12 javni zavod

lastni

6188 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2021

31.07.2022

31.12.2021 15 min

5 javni zavod

lastni

6553 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

15 min

12 javni zavod

lastni

6553 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2021

31.07.2022

31.12.2021 15 min

5 javni zavod

lastni

7593 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

15 min

12 javni zavod

lastni

7593 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2021

31.07.2022

31.12.2021 15 min

5 javni zavod

lastni

35693 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

15 min

12 javni zavod

lastni

35693 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2021

31.07.2022

31.12.2021 15 min

5 javni zavod

lastni

81010 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

15 min

12 javni zavod

lastni

39430 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.09.2021

31.07.2022 /

15 min

4 javni zavod

lastni

50220 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

15 min

12 javni zavod

lastni

50221 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2021

31.07.2022

31.12.2021 15 min

5 javni zavod

lastni

50024 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

15 min

12 javni zavod

lastni

50024 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2021

31.07.2022

31.12.2021 15 min

5 javni zavod

lastni

20596 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

15 min

12 javni zavod

lastni

20596 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2021

31.07.2022

31.12.2021 15 min

5 javni zavod

lastni

80583 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.08.2020

31.07.2021 /

15 min

12 javni zavod

lastni

93467 zdravstvene storitve

primarna dejavnost

Splošna ambuanta

posebni program

01.09.2021

31.07.2022 /

15 min

4 javni zavod

lastni

IZDANA SOGLASJA ZAPOSLENIM - DELO PRI DRUGEM DELODAJALCU V LETU 2021
(53. b člen Zakona o zdravstveni dejavnosti)

6947 E018024

primarna dejavnost

Dejavnost
zaposlitve, ki jo
opravlja pri
izvajalcu, ki izdaja
soglasje (izbira iz
seznama)
Medicina dela,
prometa in športa

izdano soglasje

20.10.2021

19.10.2022

40 javni zavod

12145 E018020

primarna dejavnost

Splošna ambuanta izdano soglasje

12.02.2021

30.04.2021

52,6 koncesionar

12145 E018020

primarna dejavnost

Splošna ambuanta izdano soglasje

05.05.2021

31.05.2021

52,6 koncesionar

12145 E018020

primarna dejavnost

Splošna ambuanta izdano soglasje

04.06.2021

30.06.2021

52,6 koncesionar

11811 E018019

primarna dejavnost

Urgentna medicina izdano soglasje

02.11.2021

01.11.2022

68 javni zavod

11811 E018019

primarna dejavnost

Urgentna medicina izdano soglasje

13.10.2020

12.10.2021

68 javni zavod

84751 E047037

primarna dejavnost

Center za duševno
zdravje otrok in
mladostnikov
izdano soglasje

28.09.2020

27.09.2021

40 javni zavod

84751 E047037

primarna dejavnost

izdano soglasje

13.09.2021

23.09.2022

5657 E018025

primarna dejavnost

izdano soglasje

02.12.2020

5657 E018025

primarna dejavnost

izdano soglasje

07.12.2021

RIZDDZ št.
delavca

Nivo dejavnosti, ki jo
opravlja pri izvajalcu,
Delovno mesto
ki izdaja soglasje
zdravstvenega delavca * (izbira iz seznama)

10651 E018022

primarna dejavnost

Center za duševno
zdravje otrok in
mladostnikov
Otroški in šolski
dispanzer
Otroški in šolski
dispanzer
Kardiologija in
vaskularna
medicina

Izdaja soglasja /
nesoglasja (izbira Datum izdaje
iz seznama)
soglasja

izdano soglasje

05.01.2021

Obseg tedenske
Vejavnost soglasja Morebitni preklic obremenitve iz
od-do
soglasja (datum) soglasja

Tip izvajalca,
kjer je delo
Številka izvajalca
opravljal (izbira v RIZDDZ, kjer je Naziv izvajalca, kjer je delo
iz seznama)
delo opravljal
opravljal

Realizirano
število ur na
podlagi
izdanega
soglasja

Splošna ambuanta

storitve zdravnika

80

Splošna ambuanta

storitve zdravnika

56

Splošna ambuanta

storitve zdravnika

13

Splošna ambuanta

storitve zdravnika

0

Urgentna medicina

storitve zdravnika

35

Urgentna medicina

storitve zdravnika

196,5

2968 Zdravstveni dom Radeče

Dispanzer za
mentalno zdravje

storitve logopeda

397

40 javni zavod

2968 Zdravstveni dom Radeče

Dispanzer za
mentalno zdravje

storitve logopeda

88

09.12.2021

40 javni zavod

Splošna bolnišnica Celje

Pediatrija

09.12.2022

40 javni zavod

Splošna bolnišnica Celje

Pediatrija

08.01.2022

40 javni zavod

7201 Zdravstveni dom Hrastnik
Medicinski center Željko
31191 Halapija d.o.o.
Medicinski center Željko
31191 Halapija d.o.o.
Medicinski center Željko
31191 Halapija d.o.o.
Zdravstveni dom dr. Adolfa
7883 Drolca Maribor
Zdravstveni dom dr. Adolfa
7883 Drolca Maribor

Dejavnost
opravljanja dela, kjer
bo delo opravljal
Zdravstvene storitve, ki jih
(izbira iz seznama)
je opravljal

10001 Splošna bolnišnica Trbovlje Interna medicina

storitve zdravnika
storitve zdravnika v dežurni
službi

546
41,5

storitve zdravnika v dežurni
službi

864

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2021 - 31.12.2021

Osnovni podatki
Vrsta:

Proračunski uporabnik - določeni

Šifra prorač. upor.

92398

Šifra dejavnosti

86.210

Matična številka

5636558000

Ime poslovnega subjekta

ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Sedež (ulica, hišna številka in kraj)

Trg svobode 14, 8290 SEVNICA

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Marjan Kramer

Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s
predložitvijo bilance

03 5434 619

Elektronski naslov kontaktne osebe

finance.racunovodstvo@szozd.si

Elektronski naslov uporabnika portala

finance.racunovodstvo@szozd.si

Vodja poslovnega subjekta

Vladimira Tomšič

Kraj

Celje

Obdobje poročanja
od

1.1.2021

do

31.12.2021

Pripravljeno: 15.02.2022 08:33

Stran 1 od 20

Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
92398

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SEVNICA

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.
Matična številka:
5636558000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

4.486.130

3.891.115

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002

77.606

64.234

01

POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

53.974

47.157

02

NEPREMIČNINE

004

5.721.912

5.284.088

03

POPRAVEK VREDNOSTI
NEPREMIČNIN

005

2.545.420

2.346.758

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006

4.200.675

3.547.348

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007

2.919.214

2.615.185

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

4.545

4.545

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011

0

0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

012

2.895.904

2.476.709

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

244

199

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

1.944.817

922.273

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015

181.576

190.723

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

300

0

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017

651.420

1.088.893

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

100.000

250.000

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

019

0

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

12.691

20.721

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

0

0

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

4.856

3.900

C) ZALOGE

023

0

0

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

30
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Bilanca stanja
na dan 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekoče leto

Predhodno leto

31

ZALOGE MATERIALA

025

0

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027

0

0

34

PROIZVODI

028

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

DRUGE ZALOGE

031

0

0

I. AKTIVA SKUPAJ

032

7.382.034

6.367.824

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

033

0

0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034

1.061.370

999.375

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

0

0

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036

387.065

486.227

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037

398.799

212.854

23

DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

100.432

108.512

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039

175.074

187.364

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040

0

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041

0

12

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

0

0

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

0

4.406

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI

044

6.320.664

5.368.449

90

SPLOŠNI SKLAD

045

0

0

91

REZERVNI SKLAD

046

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

047

102.065

117.954

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

0

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA
V JAVNIH SKLADIH

049

0

0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050

0

0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051

0

0

99
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Bilanca stanja
na dan 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekoče leto

Predhodno leto

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

052

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054

0

0

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

055

0

0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056

5.573.461

4.844.125

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057

4.545

4.545

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058

640.593

401.825

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059

0

0

I. PASIVA SKUPAJ

060

7.382.034

6.367.824

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

061

0

0

99

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Celje, 15.02.2022

Marjan Kramer

Vladimira Tomšič

Pripravljeno: 15.02.2022 08:33

MD5: FD217A09D5EE8CCC93E8269597369676

Stran 4 od 20

Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
92398

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SEVNICA

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.
Matična številka:
5636558000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2021 - 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

I. SKUPAJ PRIHODKI

401

10.465.782

7.498.233

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE

402

9.791.770

7.184.159

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

403

8.534.357

6.141.605

a. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna

404

1.258.306

369.178

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

405

1.219.421

369.178

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije

406

38.885

0

b. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov

407

3.233

23.814

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo

408

3.233

3.814

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije

409

0

20.000

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja

410

7.265.234

5.744.422

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

411

7.265.234

5.744.422

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije

412

0

0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencij

413

7.584

4.191

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo

414

7.584

4.191

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za
investicije

415

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za
tekočo porabo

416

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za
investicije

417

0

0

del 740

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacij

418

0

0

f. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

419

0

0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službe

420

1.257.413

1.042.554

Prejete obresti

422

125

38

Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

423

0

0

741

del 7102
7100
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2021 - 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekoče leto

Predhodno leto

7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi
prihodki od premoženja

487

78.675

75.444

7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja
javne službe

424

1.154.673

926.847

72

Kapitalski prihodki

425

4.500

3.355

730

Prejete donacije iz domačih virov

426

19.440

36.870

731

Prejete donacije iz tujine

427

0

0

732

Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč

428

0

0

782

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
strukturnih skladov

488

0

0

783

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
Kohezijskega sklada

489

0

0

784

Prejeta sredstva iz proračuna EU za
izvajanje centraliziranih in drugih
programov EU

490

0

0

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

429

0

0

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij in iz drugih držav

430

0

0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU

431

674.012

314.074

Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu

432

674.012

314.074

Prejete obresti

433

0

0

II. SKUPAJ ODHODKI

437

9.509.896

7.544.521

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE

438

8.943.087

7.257.754

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

439

4.870.673

3.921.529

del 4000

Plače in dodatki

440

4.170.914

3.514.559

del 4001

Regres za letni dopust

441

145.650

109.616

del 4002

Povračila in nadomestila

442

220.715

164.058

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

180.031

78.369

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

126.006

41.732

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

445

0

0

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

446

27.357

13.195

B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

447

764.807

622.016

del 4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

448

381.930

310.453

del 4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

318.260

258.152

del 4012

Prispevek za zaposlovanje

450

3.841

2.614

del 4013

Prispevek za starševsko varstvo

451

4.488

3.640

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

452

56.288

47.157

C. Izdatki za blago in storitve za
izvajanje javne službe

453

2.399.873

1.893.879

7130
del 7102
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2021 - 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekoče leto

Predhodno leto

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

454

216.497

187.880

del 4021

Posebni material in storitve

455

1.317.025

951.146

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

456

113.410

103.484

del 4023

Prevozni stroški in storitve

457

156.896

141.053

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

3.302

2.095

del 4025

Tekoče vzdrževanje

459

192.775

138.450

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

8.259

10.701

del 4027

Kazni in odškodnine

461

745

146

del 4028

Davek na izplačane plače

462

0

0

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

390.964

358.924

403

D. Plačila domačih obresti

464

0

0

404

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

410

F. Subvencije

466

0

0

411

G. Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

467

0

0

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

468

0

0

413

I. Drugi tekoči domači transferji

469

0

0

J. Investicijski odhodki

470

907.734

820.330

4200

Nakup zgradb in prostorov

471

0

0

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

50.384

226.910

4202

Nakup opreme

473

726.050

187.037

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

474

0

645

4204

Novogradnja, rekonstrukcija in
adaptacije

475

8.209

251.790

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

123.091

125.417

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

477

0

0

4207

Nakup nematerialnega premoženja

478

0

4.508

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

479

0

24.023

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

480

0

0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGU

481

566.809

286.767

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu

482

231.730

150.336

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu

483

36.533

22.995

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu

484

298.546

113.436

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

485

955.886

0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

486

0

46.288
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Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Celje, 15.02.2022

Marjan Kramer

Vladimira Tomšič

Pripravljeno: 15.02.2022 08:33
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Stran 8 od 20

Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
92398

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SEVNICA

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.
Matična številka:
5636558000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

750

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

500

0

0

7500

Prejeta vračila danih posojil od
posameznikov in zasebnikov

501

0

0

7501

Prejeta vračila danih posojil od javnih
skladov

502

0

0

7502

Prejeta vračila danih posojil od javnih
podjetij in družb, ki so v lasti države ali
občin

503

0

0

7503

Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

504

0

0

7504

Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij

505

0

0

7505

Prejeta vračila danih posojil od občin

506

0

0

7506

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine

507

0

0

7507

Prejeta vračila danih posojil-državnemu
proračunu

508

0

0

7508

Prejeta vračila danih posojil od javnih
agencij

509

0

0

7509

Prejeta vračila plačanih poroštev

510

0

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

511

0

0

440

V. DANA POSOJILA

512

0

0

4400

Dana posojila posameznikom in
zasebnikom

513

0

0

4401

Dana posojila javnim skladom

514

0

0

4402

Dana posojila javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin

515

0

0

4403

Dana posojila finančnim institucijam

516

0

0

4404

Dana posojila privatnim podjetjem

517

0

0

4405

Dana posojila občinam

518

0

0

4406

Dana posojila v tujino

519

0

0

4407

Dana posojila državnemu proračunu

520

0

0

4408

Dana posojila javnim agencijam

521

0

0

4409

Plačila zapadlih poroštev

522

0

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

523

0

0

VI/1 PREJETA MINUS DANA
POSOJILA

524

0

0

VI/2 DANA MINUS PREJETA
POSOJILA

525

0

0
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Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Celje, 15.02.2022
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Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
92398

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SEVNICA

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.
Matična številka:
5636558000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

50

VII. ZADOLŽEVANJE

550

0

0

500

Domače zadolževanje

551

0

0

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

552

0

0

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih
institucijah

553

0

0

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

554

0

0

del 5003

Najeti krediti pri proračunih lokalnih
skupnosti

555

0

0

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja

556

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

557

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih

558

0

0

501

Zadolževanje v tujini

559

0

0

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA

560

0

0

550

Odplačila domačega dolga

561

0

0

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

562

0

0

5502

Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam

563

0

0

del 5503

Odplačila kreditov državnemu proračunu

564

0

0

del 5503

Odplačila kreditov proračunom lokalnih
skupnosti

565

0

0

del 5503

Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja

566

0

0

del 5503

Odplačila kreditov drugim javnim
skladom

567

0

0

del 5503

Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

568

0

0

Odplačila dolga v tujino

569

0

0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

570

0

0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

571

0

0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH

572

955.886

0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH

573

0

46.288

551
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Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
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Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
92398

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SEVNICA

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.
Matična številka:
5636558000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2021 - 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

1

2

Oznaka
za
AOP

3

Znesek

Prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe

Prihodki in odhodki
od prodaje blaga in
storitev na trgu

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

660

9.265.239

636.480

PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

661

9.265.239

636.480

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

662

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

663

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

664

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

4.933

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

30.507

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

667

15.544

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

668

4.500

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

669

11.044

0

D) CELOTNI PRIHODKI

670

9.316.223

636.480

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV

671

2.694.201

271.031

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672

0

0

460

STROŠKI MATERIALA

673

1.094.570

136.799

461

STROŠKI STORITEV

674

1.599.631

134.232

F) STROŠKI DELA

675

5.527.131

260.461

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

4.528.028

219.069

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

677

692.998

34.752

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

306.105

6.640

462

G) AMORTIZACIJA

679

489.710

21.672

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

681

29.757

4.965

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

49

0

468

L) DRUGI ODHODKI

683

2.115

196

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI

684

1.320

0

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

685

0

0

760

del 466

del 469
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2021 - 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za
AOP

Znesek

Prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe
del 469

Prihodki in odhodki
od prodaje blaga in
storitev na trgu

OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

686

1.320

0

N) CELOTNI ODHODKI

687

8.744.283

558.325

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

688

571.940

78.155

P) PRESEŽEK ODHODKOV

689

0

0

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

690

6.288

3.213

del 80

Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

691

565.652

74.942

del 80

Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

692

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

693

0

0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Celje, 15.02.2022

Marjan Kramer

Vladimira Tomšič

Pripravljeno: 15.02.2022 08:33

MD5: 356D9683855D2C04AD2E1BE2CAF52E50
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Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
92398

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SEVNICA

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.
Matična številka:
5636558000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
NAZIV

Oznak
a za
AOP
1

2

ZNESEK Nabavna
vrednost (1.1.)

ZNESEK Popravek
vrednost (1.1.)

3

ZNESEK Povečanje
nabavne
vrednosti

4

ZNESEK Povečanje
popravka
vrednosti

5

ZNESEK Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

6

ZNESEK Zmanjšanje
popravka
vrednosti

7

ZNESEK Amortizacija

8

ZNESEK ZNESEK Neodpisana
Prevrednotenje
vrednost (31.12.) zaradi okrepitve

9

10 (3-4+5-6-7
+8-9)

ZNESEK Prevrednotenje
zaradi oslabitve

11

12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v upravljanju

700

8.895.670

5.009.100

1.193.489

36.817

88.966

87.646

560.337

4.481.585

0

0

A. Dolgoročno odloženi stroški

701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske pravice

702

64.234

47.157

13.373

0

0

0

6.818

23.632

0

0

C. Druga neopredmetena sredstva

703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

704

58.399

0

0

0

0

0

0

58.399

0

0

E. Zgradbe

705

5.225.689

2.346.758

437.824

36.817

0

0

161.845

3.118.093

0

0

F. Oprema

706

3.547.348

2.615.185

742.292

0

88.966

87.646

391.674

1.281.461

0

0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva

707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v lasti

708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročno odloženi stroški

709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske pravice

710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga neopredmetena sredstva

711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Oprema

714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva

715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v finančnem najemu

716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročno odloženi stroški

717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske pravice

718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga neopredmetena sredstva

719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Oprema

722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva

723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ime uporabnika:
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL

1

Oznak
a za
AOP

2

Znesek naložb in Znesek
danih posojil
popravkov
(1.1.)
naložb in danih
posojil (1.1.)
3

Znesek
povečanja
naložb in danih
posojil

4

Znesek povečanj
popravkov
naložb in danih
posojil

5

6

Znesek
zmanjšanja
naložb in danih
posojil

Znesek
zmanjšanja
popravkov
naložb in danih
posojil

7

Znesek naložb in Znesek
danih posojil
popravkov
(31.12)
naložb in danih
posojil (31.12.)

8

9 (3+5-7)

Knjigovodska
vrednost naložb
in danih posojil
(31.12.)

10 (4+6-8)

Znesek
odpisanih naložb
in danih posojil

11 (9-10)

12

I. Dolgoročne finančne naložbe

800

4.545

0

0

0

0

0

4.545

0

4.545

0

A. Naložbe v delnice

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja

802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije

803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja

804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Naložbe v delnice v tujini

805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Naložbe v deleže

806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja

807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije

808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja

809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.d.

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.o.o.

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Naložbe v deleže v tujini

812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobno

813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe

814

4.545

0

0

0

0

0

4.545

0

4.545

0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim
skladom

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Premoženje, preneseno v last drugim
pravnim osebam javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

816

4.545

0

0

0

0

0

4.545

0

4.545

0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma

817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v
tujini

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročno dana posojila

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom

821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom

822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem

823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4. Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam

824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem
države

826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu
proračunu

827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino

828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom
vrednostnih papirjev

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Domačih vrednostnih papirjev

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Tujih vrednostnih papirjev

831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Dolgoročno dani depoziti

832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim
bankam

833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti

834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Druga dolgoročno dana posojila

835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Skupaj

836

4.545

0

0

0

0

0

4.545

0

4.545

0
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Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
92398

Sedež uporabnika:
Trg svobode 14, 8290 SEVNICA

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.
Matična številka:
5636558000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

860

9.901.719

8.083.110

PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

861

9.901.719

8.083.110

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

862

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

863

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

864

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

4.933

23

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

30.507

7.575

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

867

15.544

18.209

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

868

4.500

3.355

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

869

11.044

14.854

D) CELOTNI PRIHODKI

870

9.952.703

8.108.917

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV

871

2.965.232

2.332.261

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872

0

0

460

STROŠKI MATERIALA

873

1.231.369

824.841

461

STROŠKI STORITEV

874

1.733.863

1.507.420

F) STROŠKI DELA

875

5.787.592

4.923.698

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

4.747.097

4.062.355

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

877

727.750

622.828

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

312.745

238.515

462

G) AMORTIZACIJA

879

511.382

426.715

463

H) REZERVACIJE

880

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

881

34.722

18.890

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

49

35

468

L) DRUGI ODHODKI

883

2.311

113

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI

884

1.320

0

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885

0

0

760

del 466

del 469

Pripravljeno: 15.02.2022 08:33

Stran 19 od 20

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekoče leto
del 469

Predhodno leto

OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

886

1.320

0

N) CELOTNI ODHODKI

887

9.302.608

7.701.712

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

888

650.095

407.205

P) PRESEŽEK ODHODKOV

889

0

0

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

890

9.501

5.381

del 80

Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

891

640.594

401.824

del 80

Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

892

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

893

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

894

140

124

Število mesecev poslovanja

895

12

12

Kraj in datum oddaje
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