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1. SPLOSNI DEt POSLOVNEGA PORO'ItA

1.1 poRoetLo RAVNATEUTCE tN KRATKA pREDsrAVtrEV 05 eoeottNa

05 Bogojina je javni vzgojno-izobraieva Ini zavod, ki ga je ustanovila Obiina Moravske Toplice
dne 1-9.12. 1996.
Sola izvaja dejavnost osnovnega izobraievanja sploinega tipa, pripravo prehrane za uience
in zaposlene, organizira kulturne, Sportne in druge javne prireditve. Dejavnost Sole je javna

sluiba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Vzgo.jno-izobraievalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne iole, po
programu devetletne osnovne 5ole. Javno veljavni vzgojno-izobraZeva lni program ie sprejet
na naiin in po postopku, doloienem z zakonom.

Osnovna Sola Bogojina je bila zgrajena leta 1961 in je priiela s poukom prvid v Solskem letu
t961/62. Telovadnica je bila zgrajena v letu 1993, po tem iasu je bila s prizidkom zgrajena 5e

kuhinja z jedilnico, nad katerima sta bili v dveh fazah zgrajeni 5e nadzidavi z dodatnim
stopniSiem. V letu 2007 pa se je priiela ie izgradnja zunanjih Sportnih povr5in. V letu 2012
je OS Bogojina praznovala aastitljivo 5o-letnico zgradbe.

Solski okoliS opredeljuje Odlok o Soiskem okolilu, ki ga je izdala Obiina Moravske Toplice in
obsega: Bogojino, lvance, Filovce, Bukovnico, Te!anovce, Moravske Toplice, Lukatevce,
Mlajtince ter Strehovce (po dogovoru z obdino Dobrovnik).

5olo vodi ravnateljica, ki je pedagoiki in poslovodni organ zavoda. K skupnemu uspehu 5ole
pa pripomorejo prav vsi zaposleni. Delo ravnateljice nadzira Svet iole.

Za uience, ki pri dolotenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira iola dodatni
pouk. Prav tako imajo s konceptom )Odkrivanje in delo z nadarjenimi udenci v osnovni Soli<

identificirani nadarjeni udenci moinost aktivnega poglabljanja znanja pri pouku samem

znotra.i notranje diferenciacije pouka, pri projektih, ki vkljuiujejo razliina predmetna
podroija, raziskovalnih nalogah in drugih najrazliinejiih dejavnostih 6ole.

Dopolnilni pouk organizira Sola za tiste uience, ki potrebujejo pomoi pri utenju. Na 5oli
izvajamo dopolnilni pouk iz sloveniiine, matematike ter pri nemiiini.

Za razvijanje razlianih interesov uiencev izvaja iola interesne dejavnosti in druge dejavnosti
za udence vseh starostnih obdobij. Prav tako ima.io uienci moinost nadgrajevanja znanja in
Sirjenja svojih interesov z aktivnim sodelovan.jem v razliinih projektih, v katere je vkljuiena
na5a 5ola. Vodijo jih uiitelji naSe 3ole, nekatere pa zunanji sodelavci.
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1.2 POROCILO O DELU SVETA ZAVODA V LETU 2017

Svet zavoda je v letu 2017 opravit 3 redne in 2 korespondenini seji.

Na 1. korespondenini seii. ki je bila 70. 3.2017, smo sprejeli sklep o nadomeiianju ga.

ravnateljice v odsotnosti.

Na 2. seii, ki je bila 28. 3.20L7, sfio obravnavali radunovodsko poroiilo za leto 2016, finantni
plan za leto 20L7, poslovno poroiilo za leto 2016, porodilo popisne komisije o inventuri za

leto 2015, seznanili smo se s potekom NPZ v tekotem iolskem letu. Opravili smo tudi
ocenjevanje delovne uspeinosti ga. ravnateljice.

Na 3. seii. ki .ie bila 5.6.2075, smo obravnavali vzgo.jno-izobraievalno delo v Solskem letu
201612017 (dodatni, dopolnilni, lD, izbirni predmeti). Obravnavali smo zadasne rezultate
NPZ, seznanili smo se z evidenco uibenikov. Seznanili smo se z doseiki uiencev v Solskem
letu 2oL6/2O17 .

Na 2. koresoondendni seii. ki je bila 25.9.2077, smo potrdili cene najema zunanjih igriSi,
telovadnice in Solskih prostorov, cene Solske prehrane za Solsko leto 201712OL8. Sprejeli
smo sklep o novih poimenovonji nozivov delovnih mest poslovni sekretar Vl v Tajnik VIZ Vl ter
spremembo naziva za delovno mesto uiitelj za izvedbo projektov (Popestrimo iolo, Zdrav
iivljenjski slog ...) v Uditelj za izvedbo projektov iz evropskih skladov. Potrdili smo Poroiilo
LDN za (olsko leto 20I6|2OL7 ter LDN za Solsko leto 2Ol7 /2018.

Na 4. seii. ki je bila 11. L0.2077, nam je g. ravnateljica predstavila Poroailo LDN za 5olsko leto
2OL6/2077 ter LDN za Solsko lelo 2017 /2078, ki sta bila sprejeta ie na korespondeniniseii.

Svet zavoda je v letu 20t7 na 3 rednih in 2 korespondentnih sejah obravnaval 31 toik
dnevnega reda.

Mojca Golob Antolin
Predsed n ica Sveta zavoda

Bogojina, 16.02.2018
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1,3 oSEBNA rzKA;zrurce o5 BoGoJTNA

oS aoeoJtNa
Botojina 134
9222 BogoJina

Ravnatelllca:

Sabina Juhart
Telefon: O2 547 90 80
GSM:070772265
E-poIta: sablna.juhart@guest.arnes,si

TaJnlca:

Jolefa Puhan
Telefon: 02 547 90 81
Faxt 02 547 90 87
Spletna stran: www.osbogoiina.si
E - pofta : groupl.osmsbo@guest,arnes.si

5t, transakc{skega raEuna: 01278 - 6030670555

MatiEna Stevllka: 5088976000

Dav&ra Stevilka: 72026804 (O5 ni davtni zavezanec)

Ustanovltelj

Ustanovitelj Sole Je ObEina Moravske Toplice (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
lzobralevalnega zavoda OS Botojina, Uradni list RS, lt. 2197,22197 in 23/99l,.

1,4. PREDSTAV]TEV ODGOVOR]iIIH OSEB

Ravnateliica : Sabina Juhart, univerzitetno diplomirana pedagoglnja in profesorica
sociologije.

Talnl6 ln raEunovodska dela: Joiefa Puhan, ekonomska tehnica.

Vodja iolske prehrane: Kaua VrbanEid, profesorica razrednega pouka.

Predsednlk Sveta zavoda: Boi+jrn44ajeri*,-profesor geo8rafije ln zgodovine. Hq e4 qo Lob hhttOLll)

Predsednlk Sveta stariev: Matfai€erot.c*r WA qklt t€ 5 LOn f-E--vLe o
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trlnr pnrosrAvrurxt otlevcrv Solr:

1. Mojca GOLOB

ANTOLIN- predsednica

2. Andrea BENKOVIC

SEMEN - namestnica

3. MEIitA PIBERCNIK

4. Katia VRBANeIe

5. Marko KOCJAN

Cur,rr . patosravrrK oBCINE:

1. Lidija PUCKO

2. Andre.i BALl6Ae

3, Du!an PUHAN

tLatr svrre stnR5rv:

1. Simon UNGER

2. Maja GAVES

LOVRENCTC

3. Simona ROZMAN

Kranjieva 17, Moravske Toplice
moica.golob@guest,a rnes.si

Bogo,ina 46, Bogojina
andrea.semen@gmail.com

Dobrovnik 200b
melita.pibercnik@gmail.com

Kidriaeva ulica T4Ljutomer
katja.vrbancic@gmail.com

BoSoiina 75, Bogojina
kocjanmare@6mail.com

Bogoiina 10

lid ija. pucko @gma il.co m

Filovci 150a
andrej.baligac@siol.net

lvanci 37
dusan.puhan@gmail.com

Dolga u1.52, M. Toplice
simon.unger@siol.net

Bogojina 146
maja.gaves@gmail.com

Bogojina 164
simona.rozman294@gmai l.com

Naloge vseh odgovornih nosilcev programa so bile podrobno opredeljene v letnem
delovnem nainu, ki gaje sprejel Svet 3ole.

tulr svrra avooa ( oo ro. u. zoro t
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1.5 VIZIJA OSNOVNE SOLE BOGOJINA

V iirna prostranstvo neznonegd vstopdmo z znanjem in odgovornim ,ounonr"-)
je nai moto in tukoj smo, do hi vsi ti mladi sreino vzleteli in poleteli novim izzivom

ndsproti.

))Drevo, ki ieli z vejami visoko v oblake.., k pticam.., mora s koreninami vztrajno iskati

globoko k izvorom.D J. Gutman

. SMO 1OU, *i se zoveda celostnego rozvojo mlode osebnosti, ki naj v svojem

bivanjskem okolju roziskuje , odkriva in oblikuje kulturno in kreativno osebnost, kor

vkljuiuje globlje poznovonje in odgovoren odnos do sebe, svojego zdravja, do

drugih ljudi, svoje in drugih kultur, norovnega in druibenego okolja.

Opoziti lepoto ki nas obdojo, fizikolne in bioloike resnice, doiiveti sreio v medsebojnih

, prijoteljskih odnosih, obeu hormonijo bivonjo, je nekoj, kor bo mlodim ostalo v

lepem spominu in se bodo v te kroje vedno znovo vrotoli in tu grodili svojo Zivljenjsko

koriero.

. sMO SOLA lN DEUVC| TE ioLE, ki se z odgovornostio, s spoitovonjem, s strpnostjo

in na kulturen nadin sklanjajmo k vsakemu otroku in v njem prepoznavomo

cvetlico, ki zahteva svoistveno nego. Vsoki namenjajmo svoje znanje, poklon in tos

naie bliiine.

. SMO iOta, *i vzgojo in izobroiuje, spodbuja k odtidnosti posameznikov zo

trojnostni razvoi in zo dejavno vkljudevonje v demokratiino druibo prihodnjih
generacij,

o SMO SOLA, v kotero noii uienci z veseljem prihojojo in rodi povedo, do lim je tukoj
lepo.

7
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1.5 POSLANSTVO 05 BOGOJINA IN NJENE PREDNOSTNE NALOGE

Temeljna usmeritev 05 Bogojina je kakovostno pouEevanje z uporabo sodobnih oblik in
metod dela pri udenju. Z aktivnimi oblikami uienja spodbujamo in ustvarjamo iim bolj
motivacijska uina okolja. Uience ielimo opremiti s kvalitetnim, osmiSljenim in uporabnim
znanjem za iivl.ienje, kar jim bo omogoialo uspeSno nadaljevanje iolanja v hitro se

spreminjajofi in zahtevni druibi. Prizadevamo si zagotavljati tim bolj celosten razvoj
vsakega posameznika, ki vkljuiu.ie tudi ozaveiianje in vzgojo za spoitljiv in odgovorno
odnos do vseh iivih bitij in narave.
05 Bogojina se na razliinih podrotjih tesno povezuje z okoljem, v katerem iivi in dela, s

svojimi aktivnostmi ter doseiki pa ieli biti vse bolj prepoznavna tudi v slovenskem merilu.
Vse to in !e ved bomo dosegali preko naie vizije: )V lirna prostranstva neznanega z znanjem
in odgovornim ravnanjem<.

Uiencem ielimo ponuditi vet, kot jim zagotavlja obvezni program, zato na 6oli poleg
raziirjenega programa (dodatni in dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoi,
ekskurzije, interesne dejavnosti) izvajamo tudi nadstandardni program: aktivnosti v razliinih
projektih, raziskovalne naloge, interesne dejavnosti, Sole v naravi, plavalne tedaje, nastopi in
prireditve. Z uienci se pripravljamo in sodelujemo na itevilnih tekmovanjih iz razlitnih
podroiij.

Temeljne in prednostne naloge v iolskem letu 2016/2017 in 2OL7lf8 so !e vedno dvig bralne
pismenosti in izboljianje znanja iz osnovnih raiunskih operacij v prvi triadi, skrb za udence z

uinimi teiavami, kakor tudi nadar.ienim ponuditi ob rednem delu 5e iim vei drugih
aktivnosti. Razvijanje prilagoditvenih kompetenc udencem in spodbujanje uienja v
inovativnih uinih okolij tako v Solskem okolju in izven so naie temeljne usmeritve vzgojno
izobraievalnega dela. Posebno pozornost konstantno namenjamo spremljanju izvedbe
programov, pravodasnemu ugotavljanju pomanjkljivosti, intenzivnemu sodelovanju s starSi,
delu s kolektivom ter !irlim okoljem.

V vzgoino izobraievalnem procesu sledimo nasledniim nalogam in ciliem:

. zagotavljanje ustreznih materialnih in varnostnih pogojev za delo v 5oli,

. ustvarjan.ie inovativnih uinih okolii, ki delujejo motivacijsko na uience (uiilnice
na prostem, inovativne metode in oblike pouievanja znotraj vseh predmetnih
podrodij),

. lzboljianje bra lne pismenosti,

. lzboljianje osnovnih raiunskih operacij in geometrije,

. lzboljianje telesnih zmogljivosti uiencev, ki pomembno vplivajo tudi na uino
uspeSnost

o ustvarjan.ie spodbudnega uinega okolja,
o izbol.iianje rezultatov nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu,
. spodbujanje odgovornosti udencev k zdravemu naiinu iivljenja s poudarkom na

gibanju in zdravi uravnoteZeni prehrani,
. spodbujanje odgovornosti utencev na vseh iivljenjskih ravneh v skladu z

njihovo razvojno stopnjo,
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. samoevalvacija vzgojnoizobraievalnega dela,
o ustvarjanje pogojev za dobre medsebojne odnose in kultivirano okolje,
. pomoa uiencem s posebnimi potrebami in skrb za razvoj potencialov nadarjenih

uiencev,
. aktivno in premiSljeno vkljuievanje v projekte, programe, nateiaje s podrotja ,

ki predstavljajo naie prioritetne cilje,
o izvajanje izobraievanja in spodbujanje sa moizobraievanja vseh strokovnih in

drugih delavcev,
. nadaljnje usposabljanje strokovnih delavcev za ustvarjanje inovativnih uinih

okolij in kvalitetno vodenje razreda in sodelovanje s star5i
. sodelovanje z vsemi institucijami, ki so povezane z vzgojno izobraievalnim

delom, okoljem in 5ir5e,
. spodbujanje, priprava in utencev za razliina tekmovanja iz razliinih podrotij

na Solski, regijski, driavni ravni.

Na Soli 05 Bogoiina lahko uienci aktivno sodeluieio v nasledniih proiektih:

ZDRAV ZIVUENJSKI SLOG
Celovitost otrokovega razvoja vkljuiule tudi telesni razvoj, motoritne sposobnosti in
gibljivost, ki pomembno vplivata na uspeinost otroka in kasneje odraslega dloveka na vsa
druga iivljenjska podroija. Uienci od 1. - 9. razreda imajo moZnost dodatnih Sportnih
aktivnosti. Sportne aktivnosti so brezplaine, potekajo po pouku, v aasu OPB, ob koncu tedna
in poiitnicami. Dejavnosti potekajo na ;oli in v njeni okolici.

Tekmovanje PRVAKI ZNANJA

Tekmovanje poteka letos ie detrtii. Uience Zelimo spodbuditi k sodelovanju in k
iskanju tudi drugih znanj, ki niso nujno del pouka. Vsebinsko pokriva tekmovanje itevilna
podroija (geografijo, zgodovino, glasbo, likovno umetnost, kemrjo, biologrlo, fiziko,
matematiko idr.).

MVNANJE Z ODPADKI -poudarek na zmanjievanju, loievanju i ponovni uporabi odpadkov.
V iolskih prostorih lodeno zbiramo papir, embalaio, bloloike odpadke in ostale odpadke. Na

ioli na zbirnih mestih izvajamo ie zbiranje:
izrabljenih tonerjev in kartui,

- odpadnih baterij in sijalk,

- zamaikov,
- ra bljenih oblaiil in

- odsluienih elektritnih aparatov in elektronskih odpadkov.

RASTEM S KNJIGO
V okviru nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture "RASTEM S KNJIGO - izvirno

slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmoiolcu", ki poteka v okviru M55,

Ministrstva za kulturo ter Zvezo sploinih knjiznic Slovenije, dobi vsak sedmoiolec v knjiZnici v
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Murski Soboti v dar knjigo. S tem projektom ielimo uiencem predstaviti pomen branja in

omogoiiti, da uienci prepoznajo branje kot vir informacij in znanj ter kot zabavo in uiitek.

NAJ BRALEC/KA
V ta projekt so vkljuieni utenci, ki tekmujejo za bralno znaiko. Udenci berejo knjige, ki jih
navduiujejo in zanimajo, o njih se pogovarjajo s svojimi mentorji v bralnih klubih in
spodbujajo druge k branju. Najboljii bralec v razredu dobi knjiino nagrado s strani 5ole.

PROJEKT BRALNI NAHRBTNIK
Z njim Zelimo navduiiti mlade bralce, da dobijo pozitiven odnos do knjig, tako da jim bo
branje v uiitek vse iivljenje (branje knjig, ki jih bodo razumeli, saj je razumevanje eden od
dejavnikov, da otrok OSTANE BRALEC). V tem projektu lahko sodelujejo udenci od 1. do 9.

razreda.

BRALNI KLUB

Uienci prve triade skupaj s starii berejo izbrane knjige in na skupnem sredanju skozi razlidne
aktivnosti po skupinah podoZivljajo vsebino pravljic.

UaITEU - SVETOVALEC UaENCEM je ie ustaljena praksa.

ZIATI SONCEK je Ze ustaljena praksa spodbujanja in razvijanja sposobnosti, znanj in
spretnosti s podroaja iportne vzgoje. Za uspeino opravljene naloge dobijo uienci medaljo
oziroma priznanje.

KRPAN je ie ustaljena praksa, v okviru tega projekta uaenci v 4., 5. in 6. razredu nadgrajujejo
znanje na iportnem podrotju. Za znaiko Krpan morajo opraviti doloiene naloge na
Sportnem podrotju.

TITERARNI, LIKOVNI, JEZIKOVNI IN OSTALI NATE.AJI
Naia Sola sodeluje na itevilnih nateiajih, na katerih si uienci pridobivajo doloiena nova
znanja, se primerjajo in tekmujejo z ostalimi sovrstniki v Sloveniji. Kot potrdilo, da so dobri, pa
dobUo tudi 5tevilna priznanja in nagrade.

MALA GALERIJA, spodbula uaence k umetniSkemu ustvarjanju na razliinih podroijih. V njej
razstavljajo svoja umetniika - predvsem likovna dela, fotografije, grafike, mladi ustvarjalci
tako iz srednjih iol, kot tudi priznani umetniki iz oijega in iiriega okolja.

E-SOLA je ie ustaljena praksa.
Na Soli imamo javno dostopno todko do interneta. Pri vhodu v iolo je v avli ratunalni!ki
kotiie( kije vsak delovni dan dostopen vsem uiencem, krajanom in vsem ostalim, in sicer od
7.00 do 15.00 ure. Vsi omenjeni lahko v tem dasu brezplatno uporabljajo internet.

Za vodenje Solske dokumentacije uporabljamo e Asistenta. Starii imajo moinost dostopa
do pladljive verzije e-Asistenta za starie.
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Druge dejavnosti in programi 50le:

Glasbena dejavnost: na osnovni ioli delujejo trije pevski zbori in Solski orkester pod
mentorstvom Valerije 56men.

Tekmovanja.

O Med predmetno povezovanje, ki je ie stalnica vzgojno izobraZevalnega dela.

O Solska skupnost in 28. Solski parlament, katerega mentorica je pedagoginja.

@ Sole v naravi in teiajne oblike pouka.

O Evakuacija.

Naie delo promoviramo v okolju, sodelujemo z okoljem in obiino na razliinih nivojih,
sodelujemo pri kulturnih prireditvah in praznikih.

Trudimo se iim bolj uiinkovito sodelovati s starSi, saj brez vzajemnega sodelovania Sole in
stariev ni optimalnega razvoja in napredka udencev.

Prav tako vzajemno sodelujemo z drugimi institucijamiv oijem in iirSem okolju.
Prav zaradi vseh naStetih ciljev si prizadevamo razvijati sodelovalno in demokratiino
kulturo 5ole ter zdravo klimo, Kot ravnateljica spodbujam in ustvarjam priloinosti za Solsko

klimo, ki temelji na ustrezni in spostljivi komunikaciji, povezovanju zaposlenih in vseh, ki

vstopajo v !olski prostor.

1.7 GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU

1.7.1. Finanino poslovanje

Finanino poslovanje iole je bilo v letu 2017 premiiljeno, ekonomifno, kar kaie tudi pregled

raiunovodskih izpisov (prihodki in odhodki po denarnem toku in realizacija prihodkov in

odhodkov za leto 2017). Kljub temu pa konine Stevilke kaiejo na manjii minus, predvsem

zaradi manjSih prihodkov od predvidenih in vetjih stroikov . Predvsem zaradi vet.iih stro(kov
pouka, nemogoie vnaprej predvidenih veijih stro5kov dodatnega pokojninskega zavarovanja

ter strolkov projekta zdrav iivljenjski slog, katerega razpis je bil objavljen Sele 30.6.2017.

Teiave s toplotno drpalko v smislu nezadostnosti ogrevan.ia Sole in finanine neustreznosti so

bile v 2017 ie vedno motno prisotne in so pomembno vplivale na vetje stroike ogrevanja

Sole (glej zapis v opombi, str. 12, 13).

5e vedno pa je nai skupni saldo krepko pozitiven, kar pomeni, da smo dobri gospodarji in da

premiSljeno in sistematiino naartujemo izdatke. Finanino nairtovanje je zgolj nairtovanje,
saj ni moi zajeti vseh spremenljivk, ki se tekom leta zgodijo, zato so odstopanja povsem

normalna in sprejemljiva.

11



Ogromno dela smo v 2017 postorili s pomoajo prostovoljnega dela zaposlenih predvsem v
iasu poletnega neurja 9. avgust in vse do 11. novembra 2017. Z vei meseinim
prostovoljnim delom smo pomembno prispevali k zmanjianju stroikov, ki bi sicer nastali
zaradi neurja in kasnejSega deievja do izgradnje strehe in kasnejiega deievja. Zato se tudi ob
tej priloZnosti ponovno zahvaljujem vsem zaposlenim na O5 Bogojina, kot tudi Obiini
Moravske Toplice za dobro sodelovanje v iasu naravne katastrofe.

Veiie investiciie in vzdrievalna dela v 2017 nastala z naravno katastrofo, 10,8.2017:

r' Nova streha Sole s konstrukcijo.
r' Menjava tal v celotnem 2. nadstropju starega dela 5ole, zamenjava premoienega

parketa .

/ Sanacija stropov v 2. nadstropju.
/ Sanacija sten in pleskanje .

r' Menjava razbitih oken.
r' Popravilo vseh uniienih igral.
/ SuEen.ie Sole ie traja, zato bodo potrebna nekatera manjia gradbena in pleskarka

dela tudi v tasu poletnih pofitnic (sanacija stropa na hodniku 2. Nadstropja, tla v
kemijski uiilnici, ponovna sanacija stropov, kjer je ie vedno prisotna vlaga...)

Druge veiie investiciie:
r' Kompletna menjava oken v telovadnici in galeriji z dodanimi novimi seniili

Pomembneisih nabave v letu 2017:
r' Ratunalniki v udilnici, ki so bili uniieni v neurju.

Druga vzdrzevalna dela:
. Popravila in iiiien.ie veijih kuhinjskih elementov
o Pleskanje utilnic.
o Generalno iiSienje vseh prostorov 5ole.
o Generalno fiiienje tudi zunanjih strani oken cele iole (z dvigalom).
. Sprememba prometnega reiima, ki pomembno vpliva na vedjo varnost otrok!

Opombarr*

Ponovno opozarjam na teiave s sistemom ogrevanja, ki trajajo ie od zaietka vzpostavitve sistema
toplotnih arpalk leta 2014.

Po "Pogodbi o odkupovanju toplotne energije in ustanovitvi stvarne sluinosti za potrebe
obratovanja toplotnih drpalk 5t. 201,40716/tijb" (v nadaljevanju Pogodba) sem skrbnica
Pogodbe s strani uporabnika objekta. Drugi podpisnik je Zupan obdine Moravske Toplice, ki
predstavlja interese lastnika objekta ter .ie po Pogodbi narodnik storitve, tretji je direktor
izvajalskega podjetja Sonce Avto d.o.o., sedaj preimenovano v OGREVANJE proizvodnja tiste
energije d. o. o. .

V Pogodbi je jasno izraien skupni interes lastnika ter uporabnika objekta: zniiati stroike
ogrevanja in stroike priprave sanitarne vode za 10%. Pogodbeni interes in obveznost
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izvajalca je na lastne stroske izvesti prehod ogrevanja s sistema s kurilnim oljem na sistem s

toplotno irpalko, z dolgoroino pogodbo (30 let) zagotoviti lastniku ter uporabniku mesetni
prihranek, sebi pa na dolgi rok preostanek finanine razlike.

lnvesticijo je izvajalec dokonial jeseni 2014. Skupne ugotovltve lastnika in uporabnika so bile
ie po prvi kurilni sezoni, da ogrevanje deluje nezanesljivo (vei dnevni izpadi sistema, mnogo
tehniinih teiav), da prostori niso dovolj ogreti in da so stroiki ogrevanja, ki jih poSilja

izvajalec mnogo viiji, (skoraj x2) glede na stroike delovanja starega sistema.

Na neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in na prepoznana odstopanja ie od zaietka
opozarjam izvajalca in seznanjam lastnika objekta, razmere pa se niso uredile. Tehniino
neuiinkovitost vgraienega sistema je ugotovil tudi angaiirani neodvisni strokovnjak.

Na skupnem sestanku med podpisniki pogodbe smo se 24.10.2017 dogovorili, da bosta
naroinik in izvajalec v duhu sporazumnega urejanja prepoznanih tehnifnih in finaninih
pogodbenih odstopanj zadeve uredila z aneksom k pogodbi (ki ga je pripravila obEina), kar
naj bi pozitivno ufinkovalo 2e v januarju 2018. Na aneks sem 16.77.2OLi odgovorila s

predlogom po nujnih korekcijah in dopolnitvah osnutka, vendar nisem prejela nikakrinega
odziva. 23.11.2017 je izvajalec sicer zamen.ial peE na kurilno ol.ie z veijo, ostale relacije pa se

kljub dogovoru in mojim veakratnim naknadnim pobudam niso spremenile.

Menim, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil, da teiav ne zna ali ne ieli
odpraviti, da sporazumno urejanje razmerij ni vei mogoie in, da smo tako naroinik
storitve kot uporabnik oikodovani.
Glede na to, da ima obiina z istim izvajalcem na ekvivalentnih objektih podpisanih vei
pogodb in glede na to, da imamo lastnik objektov ter uporabniki isti pogodbeni interes,
predlagam, da obiina poskrbi za formalno in neodvisno ekonomsko tehniino validacijo
investicije ter v skladu s Pogodbo nemudoma sodno izterja obveznosti izvajalca.

Vedie predvidene investiciie v 2018 so:

- v Casu poletnih poaitnic se bo v dogovoru z obdino M. T. Sirila 5olska kuhinja in pridobilo
gradbeno dovoljenje za prizidek namenjen udilnicam.

- zelo nujna - do zadetka septembra 2018 je tudi ureditev (asfaltiranje) parkirnega prostora

zaradi spremenjenega prometnega reiima.

Pri vseh nabavah smo se obna5ali racionalno, saj le tako je moino doseii boljie rezultate

na vseh podroijih poslovanja.

Podrobno finanino poslovanje ter s tem rezultati so razvidni iz raiunovodskega dela in

ostalih porodil v nadaljevanju.
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1.7.2 Sodelovanje z okoljem

Zavedamo se pomembnosti vzajemnega sodelovanja z okol.jem, saj omogoia uresniievanje
nekaterih vzgojno izobraievalnih ciljev. Pri naSem vzgojno- izobraievalnem delu se
povezujemo z vsemi, ki na kakrien koli naiin prispevajo k uresniievanju naiega poslanstva:

. vzgoino-izobraievalni zavodi in domovi:
o Osnovne iole: 05 v regiji zaradi urejanja nekaterih skupnih programskih

vsebin (kolegi.i ravnateljev, sodelovanje ratunovodij in tajnic, strokovni aktivi,
sindikalno podroije, dopolnjevanje uine obveznosti uiiteljev na sosednjih
6olah itd)

. Vrtci Obiine Moravske Toplice

. Driavni izpitni center
o Univerza v Ljubljani in v Mariboru: izobraievanja, seminarji, izvajanje

pedagoike prakse Studentov
o Srednje Sole v regiji: predstavitve programov, poklicna orientacija
. Center za socialno delo Murska Sobota
. lnititut Jozef Stefan
. Mlz5 (inlpektorat, finandna sluiba...)
. Sola za ravnatelje
. Zavod RS za iolstvo-enota Murska Sobota: svetovanje, nacionalni preizkusi

znanja, akcije, itudijske skupine...)
o Zdravstveni dom Murska Sobota: zdravniSki in zobozdravstveni pregledi

uaencev
. c50D
a ..,.

. organizacije in drustva:
o Obiina Moravske Toplice
. Sportna druitva v Obiini Moravske Toplice in Murska Sobota
. Sportna zveza Obdine Moravske Toplice in Murska Sobota
o Tu ristiino druitvo Bogojina,
. Kulturno dru5tvo JoZef Koiii Bogojina
o Gasilsko druitvo Bogojina
. Gasilsko druitvo Moravske Toplice
. Druga druitva v obiini
. Zava rovaln ica Triglav
. PD Matica Murska Sobota
. Rotary klu b Martjanci
o Rdeii krii MS

. Drustvo za za5iito Zivali

. Zveza prijateljev mladine MS

. Uprava RS za zasaito in re5evanje
. ostalo:

o Policijska postaja Murska Sobota
o KS v Obtini Moravske Toplice
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. Terme 3000

. Sonfni park - VIVAT

. TIC Moravske Toplice

. KS Filovci

. Lonia rska vas Filovci

. ZOTK Murska Sobota

. dista narava-javno komunalno podjetje
o SPV Moravske Toplice
. zsAM Murska Sobota
o ZZV Murska Sobota
. Pa rtymax Murska Sobota,
. RTV Slovenija
. Radio Murski val, Radio Maxi
. easopisno podjetje Vestnik
. Krajinski park Goriiko

Uienci naSe Sole nastopajo na Stevilnih prireditvah v obiini in njenih dru5tvih. Prireditve in
proslave tekom leta 2017:

O december 2017: BoZlaNo-NoVoLETNA voSiilnica v telovadnici Osnovne (ole

Bogojina, v sodelovanju s slepimi in slabovidnimi ter paraplegiki

O prireditev ob dnevu iena in materinskem dnevu v telovadnici OS Bogojina, 21.

rrtArcA 2077 SMO iZVEdIi PRIREDITEV OB DNEVU ZENA IN MATERINSKEM DNEVU, Ki

ie bila namenjena vsem materam in ienam v kraju in obiini. Uienci so se predstavili s

plesi, s pesmijo, z recitali in z drugimi odrskimi toikami.

O 13. junija 2017 se je mladinski pevski zbor udeleiil vseslovenskega dogodka

ZBOROVSKI BUM 2017 na stadionu Ljudski vrt v Mariboru. Zdruieni zbori so izvedli

koncert opernih arij s solisti in simfoniinim orkestrom SNG Maribor pod vodstvom

dirigenta Simona Kreaiia.

@ 15. junija 2017 smo na ioli sveiano podelili priznanja in nagrade uiencem, ki so

tekmovali na razlitnih podroiiih in dosegli lepe uspehe.

@ 16. junija 2017 smo na ioli sveiano podelili spriievala, priznanja in nagrade

devetoSolcem, ki so bili uspelni na razlitnih podroijih.

O 22. junija 2017 smo na Soli izvedli obEinsko prireditev ob dnevu driavnosti in

zakljuiku Solskega leta.
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2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podroije:

) Zakon o delovnih razmerjih,
F Zakon o evidencah na podrofju dela,
) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja,
F Zakon o uravnoteienju javnih financ,
) Zakon o javnih financah,
F Zakon o raiu novodstvu,
! Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraievanja v RS,

! Pravilnik o doloiitvi neposrednih in posrednih uporabnikov driavnega in obiinskega
pro ra Eu na,

) Zakon o osnovni 5oli,
) Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb,
! Pravilnik o 2dravstveno-higienskih zahtevah, katerim morajo ustrezati poslopja in

prostori osnovne 5ole,
) Pravilnik o sestavljanju letnih poroiil za proraiun, proratunske uporabnike in drugih

oseb javnega prava,

I ZakonoviSini povraiil stro3kovvzvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
F Zakon o sistemu plai vjavnem sektorju,
F Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
F Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so

podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne OS iz sredstev driavnega
p ro ra du na,

) Zakon o.lavnih na roiilih.

lzhodi5ie poroEila ie letni delovni nairt in spremlianie uresniievania finaninega plana za

leto 2017.

Vsebinska osnova za izdelavo analize poslovanja so razliina poroiila, izdelana za obdobje
koledarskega lela 2077, kakor tudi poroiila o pedagoikem delu za Solsko leto 2O!6/20f7
(januar do avgust) in za Solsko leto 2OL7 /2OL8 (september do december), saj koledarsko
leto, za katerega je izdelano poslovno poroiilo, namrei ni identidno enemu Solskemu letu.

V poslovnem poroiilu povzemam najpomembnejie vsebinske usmeritve in tiste, ki so
bistveno vplivale na kazalce poslovanja 5ole. Podrobna poroiila vsebinske realizacije so
dokumentirana posebej, predvsem v Porodilu o realizaciji LDN in v ostalih poroiilih, ki pa niso
bistvenega pomena za poslovanje 5ole.

5ola je v poslovnem letu 2017 izvajala osnovno5olski program devetletne OS v devetih
oddelkih. Prizadevamo si za izvajanje aktivnih metod pouievanja in s tem za dvig motivacije
za delo pri vseh uiencih. Temu cilju so in bodo posvedene vse ostale naloge: od nairtovanja
zaposlova nja do sanacijskih del.

V letu 2019/20 naj bi 5ola glede na statistiine podatke izvajala devetletni program v
obsegu dveh oddelkov na razred, kar pomeni, da nujno potrebujemo dodatne uiilnice!
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2.2 Dolgoroini cilji iz programa dela in razvoja na5e Sole

Na podroiju dolgoroino zastavljenih ciljev iz programa dela in razvoja nale Sole sledimo
naslednjim ciljem:

/ zagotovljanje ustreznih prostorskih pogojev za udeleience vzgojno-izobraZevalnega
dela,

/ osredotoienost na po u k-zagotavljati kvalitetno sploino izobrazbo in spodbujati
celosten razvoj vsakega posameznika (tudi nadarjenim uiencem in uiencem s

posebnimi potrebami),
r' odprtost, sodelovanje in odzivnost Sole v evropskem prostoru,
r' spodbujati dobre medsebojne odnose vseh udeleiencev v vzgojno izobraievalnem

procesu- Zivljenje v skupnosti,
/ spodbujati in doseii boljSo bralno pismenost,
/ usmerjenost delovanja Sole v smislu zdravega naiina iivljenja v povezavi z in za okolje,
y' v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi uiencem bogastvo izkuienj in

spodbujati oblikovanje udendeve pozitivne samopodobe,
/ doseii stanje, kjer se bomo vsi aktivni udeleienci (udenci, star!i, utitelji) nagega

procesa poiutili kot enakovredni partnerji (medsebojno spoitovan.je, sprejemanje
odgovornosti glede na vloge v vzgojno izobraievalnem procesu, medsebojna podpora

in pomoi ),
r' doseii tim viSjo udeleibo stariev na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, pa tudi

dober obisk na vseh drugih oblikah sodelovanja,
r' 5e izbolj5evati rezultate na NPZ za udence 6. in 9. razredov,
/ premiiljeno vkljuievanje 5ole v projekte in razpise - tudi mednarodne- na razliinih

podroijih,
/ izobraievanje uiiteljev in drugih delavcev Sole v sklopu skrdenih finaninih zmoZnosti in

lastne iznajdljivosti,

2.3 Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2017:

> organizirati in izvajati tim kvalitetne.j(i pouk (uiilnice na prostem)in druge dejavnosti,
ki se odvijajo v 5oli,

) ob upoitevanju kriteri.iev za doloiitev Stevila izbirnih predmetov ponuditi uiencem
iim pestrejii izbor izbirnih predmetov v 7., 8. in 9. razredu,

) uiencem ponuditi razliine interesne dejavnosti in druge dejavnosti za nadarjene

uience
) v sklopu poklicne orientacije pripraviti uience za iim bolj optimalen izbor nadaljnjega

iola nja,
) zagotoviti zdravo in pestro prehrano v ioli ki temelji na zdravih natinih priprave

h rane,
> utrditi dobro sodelovanje s starii in razvijanje novih oblik sodelovanja z njimi,
! izobraievanje strokovnih delavcev glede na finanfne zmoinosti, (nairten in

sistematiten izbor izobraievalnih vsebin) ,

) posodabljan.je lKT,

! organizirati prireditve in proslave za starie.
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2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljih

Glede na razpoloiljivo dokumentacijo iole: Letni delovni na.rt iole za 2OL6|L7, Poroiilo
letnega delovnega nairta, Poslovno poroiilo Sole za leto 2015 in l-etni delovni nairt Sole za

2OLl lLS ocenjujem, daj je vzgojno-izobraievalno delo potekalo po sprejetih usmeritvah
omenjenih dokumentov.
Leto 2017 je bilo zaradi neurja in nastalih posledic, spremenjenih pogojev dela na dveh
drugih lokacijah: Srednja ekonomska Sola Murska Sobota in CSOD Murska Sobota, potrebne
logistike za organizacijo pouka, izredno zahtevno in teiko.

2 zelo dobrim sodelovanjem obeh ravnateljev - Ekonomske Sole Murska Sobota - g.

Darkom Petrijanon in v. d. direktorice CiOD Murska Sobota - ga. Alojzijo Berden, s

katerima sem se dogovorila za zadetek in moinost izvedbe pouka ter ga tudi logistiino z

veliko truda in stalne pripravljenosti tudi izpeljala, z veliko poirtvovalnega in prostovoljnega
dela sodelavcev in vseh pristojnih odgovornih oseb drugih institucij, ki sem jih prosila za
pomod, z dobrim sodelovanjem z iupanom obiine g. Alojzom Glavaiem in Milanom Sadlom
ter drugih, smo kljub izredno zahtevnim nepredvidenim razmeram dosegli zastavljene cilje
in 5e vei- dokazili smo kakina je moi sodelovanja in zaupanja. Hvala vsem!

Vzgojno-izobraievalni program (realizacija pouka) je bil v letu 2OL7 )e realiziran kot v
nadrtovanem obsegu.

V Solskem letu 2Of6/77 so vsi utenci razen enega uspeino zakljuiili svoje lolsko leto. Solsko
leto 2OL6|2OL7 smo resniino uspeino zakljuiili, k temur so/ste prispevali vsi, ki so/ste na
kakrinikoli naiin sodelovali pri naBem vzgojno izobraievalnem procesu.
lskrena zahvala vsem!

V nadaljnji analizi bo predstavljen le del vseh aktivnosti, ki so jih utitelji strokovni delavci
skupaj z utenci izvajali v Solskem letu aOLG|2OL7. Podrobnejsi opisi aktivnosti so natantno
evidentirani v PoroEilu LDN za 2OL6|L7.

REALTZACUA NALOG V SKTADU Z LDN 2016/17

V skladu z letno razporeditvijo ur dela uditeljev je v celoti realiziran:

r pouk (32 tednov za uience 9. razreda, 35 tednov za ostale uience)
. dopolnilni in dodatni pouk

o individualni pouk za udence s posebnimi potrebami

. interesne dejavnosti

. DSP (dodatna strokovna pomot udencem z odlotbo)
o realizacija planiranih ur pri izbirnih predmetih
o prilagajanje na vodo - 10 ur za utence l-. razreda v Termah Vivat
. teaaj plavanja - 20 ur za uience 3. razreda v Terma h Vivat
o preizkus plavanja za udence f. in 6. razreda v Termah 3000 in Termah Vivat
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. lola v naravi - naravoslovno Sportni teden v domu CSOD tebelica, od 8. 5.

do 12. 5. 20t7 14. in 5. razred)
. Sola v naravi - naravoslovno sportni teden v domu CSOD Rak, od 7. 11, do

11. 11. 2016 (7. razred)

Manjie uine skupine so bile organizirane v skladu z navodili MlZ5.

Dokumentacija z realizacijo, s podrobnejiimi analizami in vsebino vseh zgoraj omenjenih

vsebin je hranjena kot obvezna dokumentacija v arhivu iole in se tam hrani do zakonsko

dolodenega roka.

Udenci so se udeleiili Stevilnih tekmovanj, na katere so se pripravljali pod vodstvom svojih

mentorjev. Na nekaterih podroijih so dosegli dobre rezultate, s tem pa so si predvsem

pridobili in poglobili znanja, pridobljena pri rednem pouku.

DOSEZKI U'ENCEV NA TEKMOVANJIH IN NATEENIH

Solsko leto 2oL5l2oL7 smo zakljuiili uspeino in smo zadovoljni z opravljenim vzgojno-

izobraievalnim delom, Trudili smo se, da bi lahko vsak posameznik optimalno razvijal svoje

potenciale, doiivljal veselje, zadovoljstvo ob lastnem napredku in tako krepil samozavest ter

obautek lastne vred nosti.

Uienci so se udeleiili Stevilnih tekmovanj, nanje so se pripravljali pod vodstvom svojih
mentorjev. Na nekaterih podroijih so dosegli izvrstne rezultate, s tem pa so si predvsem

pridobili in poglobili znanja, pridobljena pri rednem pouku. Ponosni smo na vse doseiene
rezultate na5ih utencev; tako na tiste, ki so bili nagrajeni z zlatimi in s srebrnimi priznanji,

kot tudi na tiste, za katere se v naSem Solskem sistemu ne podeljujejo priznanja, a jih
podeljuje iivljenje samo. V mislih imamo vsak morda na videz 5e tako majhen napredek
vsakega posameznega otroka, Pri otrocih ni majhnih korakov .,. Vsak korak je velik
napredek za vsakega posameznika.

Zahvaljujem se vsem uienkam, uiencem, njihovim stariem in seveda utiteljem, ki so

spodbu.iali, vedno spremljali in usmerjali uience.

Dokumentacija z realizacijo s podrobnejlimi analizami in vsebino vseh zgoraj omenjenih
vsebin je hranjena kot obvezna dokumentacija v arhivu Sole ter se hrani do zakonsko

doloienega roka,

*** Doseiki naiih uiencev, rezultati na tekmovanjih in druge vidnejie uvrstitve, sodelovanje

na razliinih nateaajih, tekmovanjih, projektih so razvidniv naiem Poroiilu o realizaciji LDN

2076/11 in nekateri tudi v prilogi tega poroiila.

Tudi realizacija nalog nairtovanih v IDN 2OL7lL8 je v do sedaj izvedeni polletni ravni

dosegla nairtovane cilje. Evalvacija vzgojno- izobraievalnega dela je potekala tedensko,

meseino in ob zakliuiku prvega ocenjevalnega obdobja, ki je trajalo do 31'1'2018.
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2.5 Finanano poslovanje

Pogoje za delo zagotavljata Obiina Moravske Toplice kot ustanoviteljica in Republika
Slovenija. 05 Bogojina pridobiva sredstva za delo:

! iz.iavnih sredstev,
! sredstev usta novitelja,
! prispevkov utencev,
! donacij, prispevkov sponzorjev v materialniobliki,
! iz drugih virov.

V letu 2017 je 05 Bogojina poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med prihodki in
odhodki, kar je razvidno tudi iz preglednic v nadaljevanju poroiila.

Pregled poslovanja leta 2017 v primerjavi 22016 ( v EUR l

20t6 20t7 indeks
Prihodki 900.159,97 963.591,30 107,05
Odhodki 909.315,14 97I.774,82 106,86

Razlika -9.155,17 -8.r23,52 88,73
Sredstva iz preteklega
leta

87 .957 ,O8 78.81-9,91 89,61

Skupni saldo 78.819,9L 70.696,39 89,69

lz pregledniceje razvidno, kaksni sobili prihodki in odhodki vletu2017 glede na 2015,
sredstva in tudi odhodki.
Poslovno leto 2017 je zavod zakljuiil z-8.t23,52€ odhodkov nad prihodki. predvsem

zaradi veijih stroskov pouka, nemogote vnaprej predvidenih veijih stroikov dodatnega
pokojninskega zavarovanja ter stroikov projekta zdrav iivljenjski slog, katerega razpis.je bil
objavljen Sele 30.5.2017.

Sestava prihodkov po virih v letu 2017 (v EUR )

2076 20L7
Prihodki iz javnih sredstev-
MrzS

7 L4.762,95 756.728,06

Prihodki ustanovitelja-obiina 91.973,00 99.762,39
Prihodki iz naslova plaiil
uiencev

59.444,7L 61.980,94

Drugi izredni prihodki in
donacije

L.47 5,7 4 7.729,57

Prihodki iz drugih virov 33.L03,57 43.990,34

Skupaj: 896.480,14 963.591,30
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Ocena uspeha, upo5tevaje fiziine, finanCne in opisne kazalce iz letnega programa za leto
20L7 .

Upostevajoi zastavljene cilje v letu 2017, smo se kljub hudi naravni katastrofi, ki se nam je
zgodila v avgustu 2017 finaninim ciljem zelo pribliiali.

V nadaljevanju bomo prikazali finantne kazalce iz finaninega nairta za lelo 2ot6/Uin
de.ianske u resn iaitve.
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FinanEni kazalci iz finaninega nairta za leto 20L7 in dejanske uresniEitve:

NAMEN
ZakljuEni

ra6un
Finandni

naErt Realizaciia lndeks
2016 2017 2017 4:3

1 2 3 4 5

PR!HODKI
01. Dotaciia za osnovno deiavnost MSS 714j62,95 715.981 ,08 756.728,06 106

- sredsfva za materialne sfroSke So/e 15.250,44 15.s00,00 16.450,99 106
- sredsfya za nabavo uiil 1.356,00 1.500,00 1.353,50 90
- sredsfya za izobraZevanie 2.193,80 2.000,00 2.184,68 109
- sredsfva za ekskurziie in Solo v naravi 2.984,13 3.500,00 2.968,90 85
- sredstva za Solsko prehrano uiencev 45.239,60 45.000,00 54.972,01 122
- sredsfva za prevoz in malico zaposlenih 27.650,70 30.000,00 28.284,33 94
- sredstva za plaie in skupno porabo zaposlenih 611.368,97 610.000,00 643.242,78 105
- Sredsfva za uiebniikisklad 4.235,53 4.500,00 3.388,75 75
- Sredsfya za zdravstvene preqlede delavcev 402,70 500,00 401,04 80
- sredsfua za storitvene serylse 3.481,08 3.48'1,08 3.481,08 100

02. Dotaciia obdina Moravske Toplice 91.973,00 '165.120,00 99.162,39 60
- sredsfua za materialne stro\ke-deiavnost 6'1.500,00 62.900,00 62.900,00 100
- sredstya za razSirjeno in drugo dejavnost

deiavnost 4.575,00 5.080,00 8.210,81 162
- sredsfua za investiciisko vzdfievanie 13.400,00 13.400,00 13.400,00 100
- sredsfua za sofinanciranie pla\-nadstandard 11.402.35 11.740,00 11.707 ,71 100
- sredsfua za iavna dela 1.095,65 2.000,00 2.943,87 147
- sofinanciranie prizidka kuhinie 70.000,00 0

Vpladila za naiem telovadnic 3.487,52 3.000,00 2.824,39 94
Vpladila u6encev za prehrano 44.833,92 52.000,00 40.092,56 77
Vpladila udencev za izlete, predstave,
prevozi,tekmovanie in likovni material 11.083,59 10.000,00 11.719,00 117
Vpladila udencev -Sola v naravi 3.527,20 4.500,00 10.169,38 226
Obresti
Sredsfva ZRSZZ za iavna dela 6.924,54 15.000,00 19.020,71 127
Drugi izredni prihodki in donaciie 1.475,74 2.000,00 1.729,57 86

NAMEN
Zakljudni

ra6un
Finandni

nadrt Realizaciia lndeks
2016 za leto 2017 2017 4:3

I 2 3 4 5
Vpladila za prehrano zaposleni in ostali 5.371,24 5.500,00 4.438,13 81
Solski sklad 1.714,54 '1.500,00 3.791,81 253
Prihodki od proiekta Zdrav Zivlieniski sloq 1 1.925,90 6.000,00 13.551 ,30 226
Proqram VODENJE in upra. lno. Udnih okoliih 364,00
Prihodki od prodaie toplotne enerqiie 3.679,83 6.000,00 0
SKUPAJ PRIHODK! 900.159.97 986.601,08 963.591,30 98
ODHODKI
Porabliena Zivila 55.953,48 59.556,08 69.108,32 116
Porablien material za 6i56enie 9.466,40 9.000,00 7.979,60 89
Porablien pisarniSki material 2.378,69 2.500,00 1.951,32 78
Poraba plina 359,41 1.000,00 537,57 54
Porabljen druq material 4.431,06 3.000,00 5.280,30 176
Poraba goriva-olie, premoq 24.323,18 26.000,00 16.871,39 65
Poraba elektridne enerqiie 1 '1.390,43 14.000,00 6.201,39 44
Nabava osnovnih sredstev, drobnega inventarja in
udila 15.190,02 18.000,00 1.617,64 9
Storitve cestnega prometa-izleti, prevozi 7.178,84 5.000,00 8.515,96 170
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PTT storitve

storitve-odvoz odpadkov in org.

Ocena uspeha v primerjavi z doseienimi cilji poroiila preteklega leta

Leto 20L7 je bilo za nas uspeino, saj smo uresniiili zastavljene cilje. Pri delu in poslovanju
smo ravnaliskladno s sprejetimi usmeritvami.

MIZS nakazuje sredstva za plate izvajalcev, katere s posebnim sklepom vodi v sistemizaciji
(KPIS sistem). V plaievan.ie so vkljudeni prispevki za dajatvene obveznosti, ki nastajajo iz dela,
izobraievanje delavcev, izvajanje interesnih dejavnosti, deloma Solo v naravi, regresiranje
prehrane delavcev, prevoze na delo in z dela, KAD in materialne stro5ke, ki so neposredno
vezani na izvajanje vzgojno-izobraZeva lnih programov.
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Obiina Moravske Toplice kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za materialne stroike
(ogrevanje, voda, komunalne storitve, elektrika, zavarovanje), za investicijsko vzdrievanje,
za razSirjeno dejavnost (tekmovanja uiencev...) ter nadstandardne storitve:

- kuhar 0,54%,
- hi5nika 0,20%, Star5i plaEujejo prehrano za uEence (razen pri uiencih, ki so

upraviieni do subvencije s strani MIZS) posebne programe v obliki dni dejavnosti,
Sole v naravi.

Za javna dela je obiina sofinancira 15% potrebnih sredstev.

Plaie

lzhodiidno vrednost plaie doloia vlada s sklepom. Skladno z zakonoda.jo in internimi predpisi
Sola meseino dostavlja finanini sluibi MIZS podatke o pladnih razredih posameznih
delavcev, njihove obremenitve ter viiini sredstev, ki jih Sola nameni za izplaiilo plat.
Mesefno se preverja in izplaEujejo tudi ure interesnih dejavnosti, kakor tudi ne

sistematizirane ure DSP po realizaciji.

Plaia ravnatelja je bila tudi v letu 2017 oblikovana na osnovi Uredbe o kriterijih za doloiitev
plaa direktorjev javn ih zavodov.

Jubilejne nagrade, solidarnostna pomoi, odpravnine:

Z upokojitvijo kuharice je le ta prejela odpravnino v visini 4.933,47 €. Odpravnino je prejela
tudi pomodnica kuharja zaposlena za doloien ias, v vilini L67,48€.
Jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe v viSini 519,67 €.ie bila izplaiana strokovni delavki.

Popis sredstev

Osnova za popis sredstev so bila Navodila ravnatelja Sole in vod.je popisa. lstoiasno se je
izvajal nadzor inventarizacije osnovnih sredstev. lnventuro so izvajale inventurne komisije, ki

so jim pomagali posamezni skrbniki opreme. Vsa dokumentacija je shranjena v
raiunovodstvu obiine in v arhive iole.

Javna naroiila

V letu 2017 smo izvedli javna naroiila za konvencionalna in ekololka iivila v skladu z

zakonodajo.
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2.5 Ocena gospodarnosti poslovanja

953.591,30
Gospodarnost = 0,99

97t.7L4,82

Kot vidimo iz ocene gospodarnosti, smo s sredstvi ravnali zelo gospodarno, saj je ocena
gospodarnosti 0,99
Vse naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in nafrtujemo. Upostevamo tako
moinosti, sposobnosti in izku5nje, Menim, da na vseh podroijih ravnamo s sredstvi skrajno
racionalno in gospodarno, v kar nas vodi tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki

zahtevajo dodatna finanina sredstva vedno vei.

Preseiek sredstev iz preteklega leta je posledica privartevanih sredstev, katerega del so se v
soglasju z ustanoviteljem namensko uporabila za okna.

2.7 Ocena delovanja sistema notranjega finaninega nadzora

Raiunovodska in knjigovodska dela opravlja za 5ola obiina Moravske Toplice, del pa pokriva

tudi tajnica. Posluje se na podlagi Pravilnika o raiunovodstvu, naroiila male vrednosti pa na

podlagi Pravilnika o naroiilih male vrednosti.
Prejete raaune pred plaiilom pregleda ravnatelj, odobri platilo, ratunovodstvo jih likvidira
ter pregleda, ie ratun zahteva vse zahtevane elemente.

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:
) pri meseini najavi kolitnikov za plaie, stroikih prehrane in prevozov delavcev ter

ostalih stroikov (zahtevki posredovani ministrstvu),
F pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naroiil in naroiil male vrednosti
! pri preverjanju dobavnic in raiunov ob podpisu izplaiila,
) pri preverjanju platll poloinic,
! pri spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih raiunov, pisnih zahtevkov ali pogodb

s strani poslovn ih partnerjev.

2.8 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter poroEilo o
prostorskih pogojih na 5oli

05 Bogo.iina si prizadeva zagotavl.iati uiencem iim bolj kvaliteten pouk, za kar so potrebni
usposobljeni in izobraieni ufitelji, ki spremljajo novosti in vse nove metode dela uporabljajo
pri svojem vsakdanjem delu. Kadrovsko smo dobro in ustrezno pokriti.

Vsi zaposleni na dan 31.12.2017 po izobrazbi

L tv. vt. vil. vil.
1 1 2 5 6 16 1-
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Naziv 3L.L2.20L6 3L.L2.20L7
Brez naziva L 2

Mentor 10 10

Svetovalec 8 7

Svetnik 1,

SKUPAJ 19 20

Stevilo uiiteljev po nazivu ob koncu teta 2016 in2017

Stevilo vseh zapostenih na dan 31.12. 2OLl in v lanskem tetu

SOSfR KUHINJA, Stevilo obrokov

SosrR KNJTZNTcA

NaSo knjiinico sproti bogatimo s knjiinimi novostmi za otroke in strokovno literaturo za

ufitelje, seveda kolikor nam dopuidajo finanEne zmoZnosti.
Nabava raznovrstne literature izhaja iz potreb utno-vzgojnega procesa.

KNJIZNO GRADIVO NA dAN 3L.L2.2OL7

Monografske publ ikaciie 8436
Seriiske publikaciie 43

NEKNJIZNO GRADIVO:

Avdio gradivo L46
Videoposnetki in filmi 73

Raiunalni5ko gradivo 115
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DELOVNO MESTO 3L.L2.20L6 3L.L2.20L7
STROKOVNI DELAVCI 20 2T

ADM IN ISTRATIVN I DELAVC! 1 1,

TEHNTENI DETAVCI 7 7

JAVNA DELA L 2

SKUPAJ 29 31

OBROK 2OL6l17 20L7l2OL8
Malica L76, (od tega 12 razliinih

diet) +13 zaposlenih
182 ( od tega 10 diet)+15
zaposlenih

Kosilo L47 (od tega 7 razliinih
diet)+8zaposlenih

169 od tega 9 diet)+ 3

zaposleni
Popoldanska malica 37 45



I

I

Knjiinica 5e vedno razpolaga z udbeni5kim skladom, ki omogoEa uiencem brezpladne
uEbenlke.

Srevfto RACUNAIN|KOV pO UPORABNIK|H na dan 3!.t2.2017

SKUPAJ:50
Vse uEilnice imajo tudi fiksirani LCD projektor. V vseh uEilnicah so tudi sodobne l-table.

INsPEKCIJSKT NADZOR
V letu 2017 smo imeli notranjo revizijo zavoda in redni inSpekcijskipregled institucionalnega
obrata prehrane z namenom preverjanja skladnosti opravljanja iivilske dejavnosti z
zakonodajo.

prof. soc.
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3. ueunoygps,l,<p ponoCn o. polasnru x ne0uuovoosnu zrlzom iln oat
31.12.2017 - Osnovna Sola Boqoiina

Pojasnila k radunovodskim izkazom so sestavni del radunowdskega porodila. Podrobno ,rsebino

razkritij ptedpisup Pravilnik o sestavljanju lehih poroeil za pmradun, proraCunske uporabnike in druge
osebe javnega prava. Sestavni del radunovodskega porocila so:

1. Uvod

1 .1 . Zakonske podlage za sestavo racunowdskih izkazov
1 . 2, Na0ela sestav{janja raCunovod skh izkazov

2. Pojasnila k bilancistanja
2,1 . Sredstva
2.2.Obveznosti do Mrov sredstev

3. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolodenlh uporabnikov
3,1, Prihodki

3.2. Odhodki

4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po nadelu denamega toka

5. Pojasnila k izkazu finandnih leriatev in naloZb doloienih uporabnikov

6. Pojasnila k izkazu ra0una fnanciranja doloCenlh uporabnikov

7. ZakljuCek

TABEI.A:

Tabela 1: Pregled dolgoroCnih sredstev na dan 31.122017 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti
s stopnjo odpisanosti
Tabela 2: Pregled dolgoro6nih sredstev po nabavnivrednostiza leto 2017 in primeflava s predhodnim

letom

1, UVOD

Radunovodsko porocilo je pdpravljeno v skladu s pravilnkom o sestavljanju letnih porodil za prora[un,
proradunske uporabnike in druge osebe jamega prava.

1.1.Zakonske podlage za sestavo ra0unovodskih izkazov

raCunovodstvu

osnovnih sredstev
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! Pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe
javnega prava ter

) Slovenski radunovodskistandardi

1.2. Nadela sestavljanja radunovodskih izkazov

V skladu z Zakonom o radunovodstvu sta radunovodska izkaza dolodenih uporabnikov:
l bilanca stanja na dan 31 .12.2017 ,

) izkazprihodkovinodhodkovdolodenihuporabnikovod'1.1.2017d031.12.2017,
) stanje in gibanje neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
) stanje in gibanje dolgorodnih naloib in posojil,

) izkaz prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po nadelu denarnega toka od 1.'1. 2017 do
31.12.2017 ,

} izkaz raduna flnandnih terjatev in naloZb dolodenih uporabnikov od 1.1.2017 do 31.12.2017 ,

l izkaz raduna financiranja dolodenih uporabnikov od 1.1.2017 do 31,12.2017 ,

) izkaz prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1.2017 do
31.12,2017 .

Neopredmetena dolgorocna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavni
vrednosti, v katero se ne vStevajo stro5ki obresti. Lodeno se izkazuje popravek vrednosti in sredstva v
gradnji oziroma v izdelavi. Amortizacija se obradunav-a po metodi enakomernega dasovnega
amortiziranja po predpisanih amortizacijskih stopnjah. Ce ustanovitelj ne zagotovi sredstev za
pokrivanje stro5kov amortizacije se vsakoletni stroSki amortizacije osnovnih sredstev nadomestijo v
breme sredstev v upravljanju (980).

Terjatve in obveznosti se praviloma izkaiejo v poslovnih knjigah ob njihovem nastanku.

Sredstva v upravljanju sestavljajo: neopredmetena dolgorodna sredstva in opredmetena osnovna

sredstva ter preseZek prihodkov nad odhodki. Sredstva v upravljanju povedujejo prejeta llnandna

sredstva za nabavo osnovnih sredstev, zmanjsujejo pa odpisi teh sredstev.

Prihodki se izkazujejo po naaelu fakturirane realizacije in se razdlenjujejo po kontnem nadrtu za

proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Odhodki se izkazujejo po nadelu nastanka poslovnega dogodka in se razdlenjujejo po kontnem nadrtu

za proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Rezultat poslovanja je znesek razlike med prihodki in odhodki tekodega leta in znesek preseZka

prihodkov (odhodkov) iz preteklih let, ki je namenjen pokrivanju izbranih odhodkov (prihodkov) tekodega

leta.

Zauod izkazuje prihodke in odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nana5ajo.

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov, ki se nanaSajo na dejavnost javne sluZbe in na dejavnost
prodaje blaga in storitev na trgu, se kot sodilo uporablja razmerje med prihodki, doseZenimi pri

opravljanju dejavnosti pri pripravi malic in kosil za zaposlene in zunanje uporabnike, prihodki dose2eni z

uporabo telovadnice ter prihodki iz naslova toplotne energije in celotnimi prihodki zavoda.

2. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja radunovodski izkaz, ki kot sestavni del letnega porodila prikazuje resnidno in po5teno

stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podlaga za seslavitev bilance stanja so poslovne knjige.
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Dolocenih uporabniki enotnega kontnega nacrta pri vrednotenju in merjenju sredstev in obveznosti do
njihovih virov upoStevajo Zakon o racunovodstvu, ki se sklicuje na SRS.
K bilanci stanja so obvezne priloge:

Osnovna Sola Bogojina izkazuje v bilanci stanja na dan 31 .12.2017 podatke o stanju sredstev in

obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je uravnoteZena s pasivno stranjo
(obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 zna5a 1.049.650 EUR.

Priloga k bilancistanja sta
o pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih osnovnih

sredstev ter
o pregled stanja in gibanja dolgorodnih kapitalskih naloZb in posojil.

2.1. SREDSTVA

V okviru sredstev so zajeta :

. dolgorodna sredstva in sredstva v upravljanju ter

. kratkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejitve,

Osnovna Sola Bogojina na dan 31.12,2017 upravlja z dolgorodnimi sredstvi in sredstvi prejetimi v
upravljanje v viSini 902.325 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v vi5ini 147,325 EUR

Med doloorodna sredstva in sredstva preieta v upravlianie so razvrSdene nepremidnine, kamor so
vkljudena zemlji5da, neodpisana vrednost zgradb, med katere spada Solska zgradba ter igriide,
neodpisana vrednost opreme ter drobnega inventarja. Na dan 31.12.2017 je zavod razpolagal z
nepremicninami v neodpisani vrednosti v vi5ini 850.053 EUR, Navedene nepremicnine ima zavod
prejete v upravljanje od ustanovitelja, to je obcine Moravske Toplice,

Tabela 1: Pregled dolgorodnih sredstev na dan 31.12.2017 po nabavni, odpisani in neodpisanivrednosti
s stopnjo odpisanosti

v EUR

1 L 3 4 E 6=4:3x100

dolqorocna sredstva Znesek Znesek znesek indeks

1 ZemljiSca 36.858 0 36.858 0
2. Gradbeni obiekti 1.585.234 863.449 850,053 54
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Tabela 2: Pregled dolgorodnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2017 in primerjava s predhodnim
letom

-vEUR

1 2 ? 4 q

Dolqorocna sredstva znesek znesek 5=4/3.1 00

1. ZemliiSca 36.858 36.858 100

2. Gradbeniobiekti 1.585.234 1.762.431 111,1

Kljub knjigovodsko odpisanim vrednostim posameznih osnovnih sredstev - opreme in tudi drobnega
inventarja, katerega nabavna vrednost ne presega 500 EUR zavod uporablja za svojo dejavnost
opremo z nabavno vrednostjo 133,203 EUR in drobni inventar z vrednostjo 210.878 EUR. V letu 2017 je

zavod nabaviltudi najnujnej5o opremo in drobni inventar zaizuajanje dejavnosti v vrednosti 2.960 EUR,

Med kratkorodna sredstva in aktivne dasovne razmeiitve so razvrScena:

letu na zakladni5kem podracunu odprtem pri Banki Slovenije evidentiranih 68.236 EUR. Ta
ki se vkljuduje v zakladnico Obcine Moravske Toplice

to so predvsem terjatve do udencev za financiranje Solske prehrane. Navedene terjatve
zna5ajo 9.629 EUR, Zavod ima vzpostavljene tudi terjatve do proradunskih uporabnikov in
sicer do drZavnega proraduna v viSini 59,517 EUR - to so terjatve iz naslova pokrivanja

decembrskih plac, kiso izplacane v mesecu januarlu 2018, njihova obveznost pa je nastala
v decembru 2017. Poleg plad ima zavod vzpostavljene terjatve iz naslova dotacij za
materialne stro5ke za mesec december in za druge stro5ke zavoda.

okviru aktivnih casovnih razmejitev, njihova poraba pa se izvede in evidentira v naslednjem
obradunskem obdobju. Vrednost neporabljenega materiala-zalog kurilnega olja, Zivila,

distila in plin na dan 31 .12.2017 znaSa 3.004 EUR.

Uootovitve pri evidentiraniu nastalih kratkorocnih teriatev so naslednie:

pokrivanje decembrskih plac in stro5kov

potrjeni sistemizaciji, v skladu s kolektivno pogodbo in zakoni

poravnanih Ze v mesecu januarju 2018.

2,2, OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:

- kratkorocne obveznosti in pasivne casovne razmejitve ter
- lastne vire in dolgorocne obveznosti
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Kratkorodne obveznosti in oasivne dasovne razmeiitve:
Osnovna Sola Bogojina ima na dan 31,12.2017 evidentirane kratkorodne obveznosti do zaposlenih za
izpladilo plad za mesec december 2017 in sicer:

- obveznosti za neto oziroma diste plade v vi5ini 10.898 EUR
- obveznosti za prispevke iz plad v vi5ini 10.617 EUR
- obveznosti za pladilo davka iz plad-dohodnina v vi5ini 5.444 EUR,
- obveznosti za prispevke delodajalca v viSini 7.949 EUR
- obveznosti za stroske dela- prevoz in malica, dodatno pokojninsko zavarovanje in drugi
stro5ki v vi5ini 5.319 EUR

Obveznosti do dobaviteljev v drZavi na dan 31.12.2017 so evidentirane v vi5ini 15.312 EUR. Obveznosti
do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune, ki se nana5ajo na mesec december, njihova
zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.

Ugotavlja se, da je zavod v letu 20'17 posloval brez likvidnostnih te2av. Svoje obveznosti je poravnaval

v zakonitem roku, tako da na dan 31 12.2017 ne izkazuje zapadlih in neporavnanih obveznosti

Lastni viri in dolqorodne obveznosti:
V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti so evidentirane obveznosti iz naslova opredmetenih
osnovnih sredstev-sredstva prejeta v upravljanje v visini 973.021 EUR in izkazani presezek prihodkov

nad odhodki ki znaSa na dan 31.12.2017 70.696 EUR. V letu 2017 je zavod posloval z prese2kom
odhodki nad prihodki v vi5ini 8,124 EUR, ki pa se skupaj s sredstvi iz preteklih let prenaia v leto 2018.

3. POJASNILA KIZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOEENIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki dolodenih uporabnikov, med katere se na
podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov drZavnega in obdinskih proradunov
razvr5da tudi Osnovna Sola Bogojina, priznavajo v skladu z radunovodskim nadelom nastanka
poslovnega dogodka, to pa po dolodbi 16. dlena Odredbe o merjenju in razdlenjevanju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da dolodeni uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo
prihodke in odhodke v skladu z radunovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije in niso
v nasprotju z Zakonom o radunovodstvu.

lzkaz prihodkov in odhodkov zavoda za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 izkazuje v skladu z
zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev

v koledarskem letu 2017.

3.1, PRIHODKI

Po Slovenskih radunovodskih standardih se prihodki razdlenju.jejo na:
) Prihodke od poslovanja (kjer so prikazani podatki o prihodkih iz dr2avnega in obdinskega

proraduna, prihodki od prispevkov star5ev in prihodki od prodaje blaga in storitev),
! Finandne prihodke (kjer so prikazane obresti),
) Druge prihodke

Osnovna iola Bogojina je v poslovnem letu 2017 realizirala prihodke od poslovanja oziroma poslovne
prihodke in sicer v vi5ini 963.591 EUR. Prete2ni del poslovanja zavoda predstavljajo javna sredstva, to
so dotacije iz dr2avnega in obdinskega proraduna za pokrivanje stroskov, ki nastajajo v zvezi z

32



izvajanjem javne sluZbe, ter razni drugi viri zavoda (prehrana udencev, sofinanciranje ekskurzij, Sole v
naravi) , ki so prav tako prihodki za opravljanje javne slu2be zavoda.

3.2.0DHODKt

Odhodki obradunskega obdobja je tisti znesek stroikov, nastalih v obradunskem obdobju, ter drugih
stroSkov, ki v skladu s sprejetimi radunovodskimi pravili o v6tevanju stroikov med odhodke
obradunskega obdobja vplivajo na poslovni izid obradunskega obdobja.

Prav tako kot prihodki, se tudi odhodki delijo na ved skupin in sicer na:
F skoike blaga,materiala in storitev,
) stroike dela,
) amortizacija ter
! ostale stro6ke.

Stro5ki blaga, materiala in storitev so realizirani v vi5ini 222.095 EUR. Stro5ki dela (vkljudno z povradili
stro5kov dela- regres za prehrano in prevoz) so realizirani v vi5ini 748.731 EUR. Za stro5ke obradunane
amortizacije v vi5ini 57.732 EUR je zavod bremenil - zmanjSal vir-sredstva prqeta v upravljanje, ker ni
prejel posebnih namenskih sredstev s strani proraduna za pokrivanje stroskov amortizacije, ter drugi
stro5ki v viSini 889 EUR.

V okviru stroikov materiala so evidentirane vrednosti porabljenega pisarni5kega materiala, energije in

kuriva porabljena za ogrevanje, ki predstavljajo eno izmed vedjih bremen Solskega proraduna, material
za sprotno vzdrZevanje ter izdatki za nakup strokovne literalure in drugih publikacij.

Stroiki storitev so storitve v cestnem prometu, poitne storitve, telefon, storitve za sprotno vzdrZevanje,
komunalne storitve, zdravstvene ter druge neproizvodne storitve.

Podrobna razdlenitev prihodkov in odhodkov zavoda je razvidna iz Realizacije prihodkov in odhodkov
osnovne Sole Bogojina v letu 2017 , ki so priloga Zakljudnega raduna in poslovnega porodila zavoda.

4, POJASNILA KIZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOEENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI

Zavod izkazuje prihodke in odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nana5ajo.
Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov, ki se nana5ajo na dejavnost javne sluZbe in na dejavnost
prodaje blaga in storitev na trgu, se kot sodilo uporablja razmerje med prihodki, doseZenimi pri

opravljanju dejavnosti pri pripravi malic in kosil za zaposlene in zunanje uporabnike, prihodki doseZeni z
uporabo telovadnice ter prihodki iz naslova toplotne energije in celotnimi prihodki zavoda.

Za trZno dejavnost se smatra dejavnost, ki ima naslednje znadilnosti:
} o njenem izvajanju odloda zavod sam glede na kadrovske in druge zmogljivosti,
! vsebina in obseg se dolodita glede na povpra5evanje,

F izvaja se le, de je povpraievanje dovolj veliko,
! prodajna cena se dolodi tako, da pokriva stroike in prina5a dobidek,
) tak5na dejavnosl pomeni dodatno in ne osnovno dejavnost zavoda.

lzkaz prihodkov o odhodkov po vrstah dejavnosti izkazuje prese2ek odhodkov na strani dejavnosti javne

slu2be v viSini 5.766 EUR in prese2ek odhodkov nad prihodki iz naslova trZne dejavnosti v vi5ini 2.358

EUR.
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Za delitev prihodkov in odhodkov smo uporabili sodilo - dele2 trinih prihodkov v vseh prihodkih razen
pri pladah, kjer smo upo5tevali delitev po dejanskih stro5kih. To pa pomeni, da je delavka, ki opravlja
delo kuhinjske pomodnice v viiini 75% plaaana iz trZne dejavnosti ler 25% iz javne slu2be. V letu 2017
znaSa trZni deleZ 0,848%. Prihodki iz naslova tr2ne dejavnosti so v letu 2016 dosegli vi5ini 12.573 EUR,
odhodki pa 8.167 EUR.

5. POJASNILA KIZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NACELU DENARNEGA TOKA

lzkaz prihodkov in odhodkov po nadelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v
obra6unskem obdobju in v preteklem obradunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je

upo5tevano nadelo denarnega toka, kar pomeni, da je poslovni dogodek nastal in da je priSlo do
prejema ali izpladila denarja.

Prihodki so razdlenjeni v skladu z zakonom o radunovodstvu ter z enotnim kontnim nadrtom za
proradun, proradunske porabnike in druge osebe javnega prava. Med prihodki in odhodki so izkazani
zneski, ki so nastali v obdobju od 01. janualja 2017 do31. decembra 2017 kot denami tok zavoda.
Evidentirana so vsi prilivi, ki jih je zavod v poroievalskem obdobju prejel na svoj radun kakor tudi vsi
odlivi iz raduna .

Prihodki in odhodki po nadelu denarnega toka so razdlenjeni :

! prihodke za izvajanje javne sluZbe ter
F prihodke od prodaje blaga in storitev ter na
F odhodke za izvajanja javne slu2be ter
) odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki po nadelu denarnega toka so realizirani v vi5ini 1.031.006 EUR in sicer 1.022.948 EUR za
izvajanje javne slu2be ter 8.058 EUR prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Tudi pri razmejevanju
prihodkov in odhodkov po nadelu denarnega toka med prihodke in odhodke za izvajanje javne slu2be in
trine dejavnosti smo uporabili isto sodilo - deleZ prihodkov pridobljenih na trgu v primerjavi z celotnimi
prihodki in zna5a v letu 2017 0,782Yo.

ViSina odhodkov realiziranih po nadelu denarnega toka pa je 1.055.939 EUR

6, POJASNILA K RAEUNU FINANCIMNJA

Zavod se v koledarskem letu 2017 ni zadolleval in ni imel odpladil kreditov.

7, POJASNILA K IZKAZU MCUNA FINANCNIH TERJATEV IN NALOZB

Prav tako kot radun flnanciranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloZb ne izkazuje nobenega prometa,
saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v
kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more dobiti vradil.

8. ZAKLJUCEK

lz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je moino
ugotoviti naslednje:

) poslovanje zavoda oziroma upravljanje in gospodarjenje s sredstvi ministrstva in lokalne
skupnostije bilo v letu 2017 namensko, gospodarno in racionalno,
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prihodki v vi5ini 8.124 EUR. Tako zavod na dan 31|12.2017 izkazuje skupen preseiek
prihodkov nad odhodki v vi5ini 70.696 EUR

sredstvi,

pogodbe in zakona o javnih usluibencih ter zakona o sistemu plad v javnem sektorju
kakor tudi podzakonskih predpisov- pravilnikov

dejavnosti

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravila :

Slavica FUJS, raiunovodkinja

4. PRILOGE:

1. DOSEZK UEENCEV NA TEKMOVANJIH, NATEEAJIH IN GLASBENE DUAVNOSTI

2. REALIZACUA FINANCNEGA NACRTA ZA LETO 2OL6- izkaz prihodkov in odhodkov po

denarnem toku

3. lzjava O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

l. ped., prof. soc.

35



PRILOGA 4.1



I

t
DOSEZKI NA TEKMOVANJIH IN RAZPISIH V SOLSKEM LETU
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Lca Stevaner Tekmovsnje izznsnjr
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Naslov zavoda:

OSNOV}IA SOLA EOGOJNA

REALIZACIJA JANUAR-DECEMBER 2017 - izkaz
orihodkov in odhodkov 0o denamem toku v EUR

v EURlbnz stollnov

r. pRrHoDKt zA tzvAJeHJe Jlvile sLu2eE

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVIVIH FINANC

Prejeta sredstva iz ddavnega pruafuna

Transfemi prihodki za tekodo porabo od Minisbstva za

bansfemi prihodki iz driavnega prorafuna (druga minisbstva)

Prejeh sredsM iz obdinskih prona&rnov

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

Prejeta sredstva iz prorafunov iz naslova tuiih donacij

Prejeta sredstva iz driamega prorafuna iz sredstev proraeirna

DRUGI PRIHODKIZA IZVfuANJE DEJAVI{OSTI JAVNE

od prodaje blaga in storitev iz naslova ia,ajania iavne

Prihodki od udeleibe na dobid*u in dividend ter preseikov

tekodi prihodki iz naslora izva.ianja iavne sluZbe

Kapitalski prihodki

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od

od udeleibe na dobidku in dividend ter preseikov

I. ODHODKI ZA B/AJANJE JAVITE SLUZBE

Plaee in drugi izdatli zaposlenim

Konto Namen/ dejavnost
Realizacija

20t6
Finanani naert

2017
Realizacija 2017 lndeks

1 2 3 I 5 Estn 100

7 , SKUPAJ PRIHODKI 909.46 917.00 1.031.00r 112.4"

89s,78 901.00 1.0n.91 1 r3,5:

826.13 826.00 877.09 106.1

717.80 714.00 n2.73 108.2

7400 717.80 706.00 754.68
106.9

7400 8.00 18.04
225,5

92.466 97.000 98.78 101.8

7401 lranslemi pdhodki za teko6o porabo 92.4€ 97.00 s8.78 101.&

7 401 I'ransfemi prihodki za investicije

7402 ,5.86 15.00 5.57 37,1

7403,
TLNL

del 740

741

7 69.6s1 75.00 145.85
't94.4

Jel 7'130 57.53 66.00 66.99
101,5

lel 7102 tejele obrestj

lel 7100

tel 7141 12.11 7E.E5 87
,2

i30 )re.iete donaciie iz domacih virov

/31 )rejete donaciie iz tuiine

u86 )stala preieta sredstva iz orora&rna Evrooske uniie

t87 )re.jeta sredstva od druqih evroskih instjtucii

13.67 16.00 8.05

6
lel 7130 prodaje blaga in stuiley na t gu 12 8.0s
|el7102 )rejete obresti

iel 7100

lel 7141 rugi tekodi prihodki, ki ne izhaiaio iz izvaiania iavne sluibe 4.00,

I. SKUPAJ ODHOOKI
913.261 1.013.97r 1.05s.93 104,1

900.27r 998.17 1.0u.4 104.61

598.91 61t.70 636.00 103.9
iel 4000 rki 547.21 554.00 57

legres za letni dopust

30.887

25.0001

32.200

23.0 I
10

,el 4002 r nadomestila
33.29



Prispevki delodajalcev za socialno vamost

lzdatki za blago in storitve

Pla6e in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prcdaje blaga in

Prispevki delodajalcev za socialno vamost iz naslova prodde

in dqita, na Egu

lzda&i za blago in stnitve iz naslova prodaje blaga in stcritev na

lnvestici,iski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

400202 lrehrana 10

400203 )revoz 11.72 12.20 12 67

ostalo
600?

)rugo

lel 4003

lel 4004

Iredsfua za delovno usoeinosl

iredstva za nadumo delo

lel 4005 )lade z8 delo nerezidentov oo oooodbi

lEl 4009 )ruoi izdatkl zaposlenim 693 s.62 1.12

vah s.10

400901 Jdoravnine iz ooslovnih radooov (tehnolodki viSki)

400900 lubileine naorade 't0

400s02 69

400999 )ruoo

90.202 9't.91 97.07 105,5

iel 40'10 )dsoevek za ookoininsko in invalidsko zavarovanie 48.67 49.47 51.13

iel 401 1
)risDevek za zdravstveno zavarovanie 39.03 39.50 I 10

iel 4012 )rispevek za zapclovanie 36 40 38 9

iosvek za starsevsko varstvo 54 57 57

Jel 4015
)rsmij€ kdaktivrega dodatnega pokcijninskega zavarovania, na

rdlaoi ZKDPZJU
1.51 2.00 4.10

205,4r

198.52 205.831 310.2'l 149,91

4020 )isamiSki material in storitue '110.98
1 1s.00 193.40

4021 )osebni matedal in storitvs 1.40 '1.50 64 4

4022 :neroiia, voda, komunalne stodtve in komunikaciis I
4023 ri in sloritve 6.63 7.00 '1'1.36 16

4024 zdatki za sluibena ootovania 7.84 8.00 7.01

57.73

I
4025 lekoe€ vzdrzevanie 21. 2t'
4025 :oslovne naiannine in zakuonine 2.56 2.54 30

4027 Gzni in odSkodnine

40n )ruqi operatlvi odhodkl 3.121 1.83 2.28 4

402901 a6ila avtorskih honorariev 22 25 14 5

402902 )ladila oo omodbah o delu

402903 )laeila za delo oreko Studentskeoa seMsa

402907 zdatki za stlokovno izobraievanie aposlenih 3.58 t.: 4

L oostookw 4 34
)rispevek za vzpodbujanje zsposlovanja invalidov poDM
iodni stro6ki. storitve odvetnikov. notariav in druoo402920

4029 -
ostalo

)rugi operativni odhodki 2 1.00 a

8.3

403 ). Pladila domadih obresti

404 :. Pladila tuiih obresti

410 :. Subvenciie

411 l. Transfed oosameznikom in oosoodinistvom

412 l. Transferi neorofiinim omanizaciiam in ustanovam

413 . Druoi tekodi domad bansferii

420 nvesticilski odhodki 12.A3 88.00 1.15 1.3

4202 ,lakuo oorems 10.7c 18 00

420 )ruoa vlaoania (investiciisko wdrievanie in oodobno) 1.92 70.00 1.15

I. ODF{ODKI Z NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV T{A
.RGU

12.991 15.50 11.19 74,1

del 400 8.80 11.00 7.93
12,1

del 401 't.31 1.50 1.13
75,8

del 402 2.87 3.00 2.42
80,7

del 420

il. PRESEZEK (PR|IIANJKUAJ) PRTHODKOV NAD

)DHODKI .3.807 .96.975 .21.933

t

1
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I

I

I
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Preglednico izpolnil/a:

Slavica Fujs

, od tega iz naslova javne sluibe .4.488 .2r.498

,od tega iz naslova prodaje blaga in storilw na lrgu
681 .3.435

V. Vir financiranja presdka odhodkov nad pdhodkl
3.807 96.97r 24,933

/pi5ite vir: sredstva iz preteklih let 3.807 96.97{ 24.933

/pi5ite vir

/piSite vir

i
l

I

i

I

i

I
!
I
I

{
I
I

I

Datum:
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PRILOGA

IZJAYA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na OS BOGOJINA (noz iv proraiun ske ga uporab n ika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izbolj5evanje sistema finandnega poslovodenja
in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. dlenom Zakona o javnih financah z namenom,

da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresniEevanje proraduna.

Sistem notranjega nadzorajavnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutrrega zagotovila
o doseganju ciljev: tveganja, da splo5ni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseZeni, se obvladujejo na 5e

sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogod4 da se opredelijo kljudna weganja,
verjetnost nastanka in vpliv dolodenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje
uspeSno, udinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na podrodju uvajanja procesov in postopkov notranjega na&ora javnih financ
v/na OS BOGOJINA (naziv prorairmskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene nofranje revizijske sluZbe za podrodja: OBCNSKA

- samoocenitev vodij organizacijskih enotzapodrodja: ...............:.....
- ugotovitev (RaEunskega sodi5da RS, proraEunske inipekcije, Urada RS za nadzor proraEuna, nadzornih

organov EU,...) za podrodja:

V { OS BOGOJINA (naziv proraiunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstoinik izbere eno od naslednjih moinosti):

a) na celohent poslovanju,

c) na posarnemih podroijih poslovanja,
d) ie ni vzpostavljeno, priieli snto s prvimi aktivnostmi,
e) ie ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo priCeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so doloEeni indikatorii za merjenje doseganja
(predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

a) na celotnem poslovanju,

ciljev

b) na pretehtem delu poslovanja,
,ta

d) ie niso opredeljeni, priieli smo s prvitni ahivnostmi,
e) ie niso opredeljeni, v naslednjem lelu bonro priieli z uslremirni aktivnostmi.

n

T



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresnitili, so opredeuena in ovrednotena, doloCen je naiin ravnanja z
njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih noinosti):

a) na celomem poslovanju,
b) na preleinen delu poslovanja,
c) na posaneznih podroijih poslovanja,

e) le niso opredeljena, v naslednjent lelu bonro priieli z ustremirni aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temeljeE sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki
zmanj5ujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstoinik izbere eno od naslednjih moZnosli):

a) na celotnem poslovanju,
b) na preternem delu poslovanja,

d) ie ni vzpostovljen, priieli smo s pnimi aklivnoslmi,
e) ie ni vzpostavljen, v naslednjetn letu bomo priCeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja @redstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posamemih podroCjih poslovanja,
d) ie ni vzpostavljen, priieli uno s prvimi aktiwrostmi,
e) ie ni vzposlav|en, v naslednjem letu borno priieli z ustreznimi aktiwostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vkljuiuje tudi primerno (astno, skupno, pogodbeno) notranjc
revizijsko sluZbo (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

a) na celotnem poslovanju,

c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie ni vzpostavljen, priieli smo s prvini aktivnosfini,
e) ie ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priieli z ush'eznimi ahivnosnni.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje

sistema notranjega nadzora javnih financ Qtedstojnik izbere eno od naslednjih ntoinosti):

a) z lastno notranjerevizijsko sluibo,
b) s skupno notranjerevizijsko sluibo,

tr
tr

d) nisem nolranj e ga rev id iranj a.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske sluibe:

Navedite sedeZ in matidno Stevilko skupne notranjerevizijske sluZbe:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

AIIDIT-IN

Navedite sedei in matidno Stevilko zunanjega izvajalca notranjega revidirar{a:

Linhartova 68, Ljubljana

Matidna Stevilka: 1754106000



Matidna Stevilka:

Ali (sprejeti) finanEni naErt (proradun), za leto na katerega se Izjava nanaS4
presesa 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega porodila zunanjega iwajalca notranjega revidiranja je:

tr

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

14032017

V letu 2017 Qeto, na katerega se lzjava nanala) sem na podrodju notranjega nadzora izvedel naslednje
pomembne izboljSave (navedite 1, 2 ozirotna i pomembne izboljiave):

-se trudila slediti priporo6ilo9m revizijske

1)

Kljub izvedenim izbolj5avam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih 5e ne
obvladujem v zadostni meri (novedite l, 2 oziroma 3 pomembnejia tveganja in predvidene uh'epe za
nj ihov o obv I ad ovanj e) :

.......(neganje 1, predvideni ukrepi)

....... (tveganje 2, predvideni ulo'epi)

.......(tveganj e 3, predvideni ulaepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proraitmskega uporabnika:

SABINA

19.2.2018


