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1.   P O S L O V N O   P O R O Č I L O 

 

1.1 SPLOŠNI DEL – KRATKA PREDSTAVITEV, ORGANIZIRANOST IN FINANCIRANJE 

 
1.1.1 Kratka predstavitev 
 

Javni zavod  Osnovna šola in vrtec Apače: centralna šola 
 
a)   Matična šola Apače                 Apače 38, 9253 Apače 
b)   Podružnična šola Stogovci     Stogovci 33, 9253 Apače 
c)   Enota vrtca Apače-Stogovci    Apače 157, 9253 Apače 
 
Matična številka javnega zavoda                                    5084768 
Matična številka dejavnosti javnega zavoda:                    85.200 
Davčna številka šole kot javnega zavoda:                 SI 34766219 
Številka transakcijskega računa:       01395-6000000021 
 
Telefonska številka šole:   02 569 81 16              tajništvo 
                                             02 569 81 17              ravnateljica 
Podružnična šola:             02 569 81 00 
Enota vrtca - lokacija Apače  02 569 13 11 
                 - lokacija Stogovci  02 563 12 94 
Elektronski naslov:  o-apace.ms@guest.arnes.si 

      Odgovorna oseba: Violeta Kardinar, ravnateljica 
 

Ustanovitelj: 
 
Občina Apače z Odlokom o ustanovitvi, objavljenim v časopisu PREPIH-uradne objave Občine 
Apače,  dne 01. 08. 2007, ustanovi javni zavod Osnova šola Apače, h kateremu priključi enoto vrtca 
Apače-Stogovci, katera je bila pred ustanovitvijo nove Občine Apače sestavni del Vrtca Manko Golar 
Gornja Radgona. S tem odlokom javni zavod dobi tudi novo ime in sicer: Osnovna šola in vrtec Apače. 

 
1.1.2 Organiziranost 

 

 Dejavnost: 
 
Dejavnost Osnovne šole in vrtca  Apače je po standardni klasifikaciji naslednja: 
 
1.    P/85.100     predšolska vzgoja 
2.    P/85.200    osnovnošolsko splošno izobraževanje 
 
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Šola je v  letu 2012/13 
izvajala v celoti program 9-letne osnovne šole po rednem, razširjenem in nadstandardnem  programu. 
 
Šola izvaja javno veljavne programe in opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje javno 
veljavnih programov, in sicer: 

1. I/56.210    priložnostna priprava in dostava hrane 
2. I/56.290 druga oskrba z jedmi 
3. R/91.011 dejavnost knjižnic     

mailto:o-apace.ms@guest.arnes.si
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2.   PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA 

Osnovno šolo in vrtec Apače je ustanovila Občina Apače z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE. Skrajšano ime zavoda je OŠ APAČE. 
Šola je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, pod vložno št.069/100043/00. 
Šola je javni zavod, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost v skladu z določili Zakona o osnovni šoli. 
Šola je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in na podlagi 
dovoljenja Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 121-01- 3/2002 z 16/5-2002, izvaja program 
devetletne osnovne šole. Osnovna šola Apače je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske dejavnosti 
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naslednjih naselij: Apače, Črnci, Drobtinci, Grabe, 
Janhova, Lešane, Lutverci, Mahovci, Nasova, Novi vrh, Plitvica, Podgorje, Pogled, Segovci, Spodnje 
Konjišče, Stogovci, Vratja Vas, Vratji Vrh, Zg. Konjišče, Žepovci, Žiberci. 
Šola izvaja obvezni in razširjeni program po predmetniku devetletne osnovne šole. Obvezni program 
obsega obvezne, izbirne predmete, dneve dejavnosti, šolo v naravi in ure oddelčne skupnosti. 
Razširjeni program obsega dopolnilni in dodatni pouk, podaljšano bivanje, 
jutranje varstvo, varstvo vozačev, ki ga v obsegu dveh ur dnevno financira Občina Apače, in interesne 
dejavnosti. 
V šoli ponujamo učencem še občinski program  tujih jezikov,  mednarodno sodelovanje, 
tekmovanja in druge dejavnosti, ki so v skladu z letnim delovnim načrtom šole in v soglasju s starši. 
Našo šolo obiskuje v tem šolskem letu 241 učencev, od tega 35 na podružnični šoli v Stogovcih. 
Razporejeni so v 13 rednih oddelkov in 4 oddelke podaljšanega bivanja. 
Vrtec izvaja dnevni program, osnovni in nadstandardni, katerega predstavlja izvajanje plavalnih tečajev 
za predšolske otroke in mednarodno sodelovanje z vrtcem v sosednji Avstriji (Murecku). Vrtec obiskuje 
141 otrok, od tega 24 v Stogovcih. Razporejeni so v 9 oddelkov. 
V šoli in vrtcu nas je trenutno zaposlenih 78, od tega 50 strokovnih delavcev.  
Zaposleni na šoli in v vrtcu skrbimo za dobro sodelovanje s starši, z zunanjimi strokovnimi delavci, z 
javnimi zavodi in drugimi ustanovami, ki prispevajo h kakovosti dela na šoli. Trudimo se, da otroke 
naučimo ceniti vrednote, kot so: znanje, strpnost, sočutnost, pogum, samozavest. Ena pomembnih 
človekovih kvalitet danes je prav gotovo tudi njegova ustvarjalnost in izvirnost, zato bomo prisluhnili in 
upoštevali   ideje, ki se bodo porodile v glavah mladih učenjakov, in jih skušali upoštevati pri načrtovanju. 
Šola je znana po inovacijskih projektih s področja mednarodnega sodelovanja in po odmevnih projektih 
podprtih s strani MIZŠ in ESS. Skrbi za strokovno in profesionalno rast zaposlenih in dobre medsebojne 
odnose. Starše aktivno vključuje v reševanje vzgojne problematike učencev, v izobraževanje in v 
delavnice oddelčnih skupnosti. Na šoli uspešno deluje skupnost učencev in šolski parlament. Dodatno 
pomoč na šoli nudimo učencem s posebnimi potrebami pri pouku, v oddelku in izven njega. 
Nadarjenim učencem pa ponujamo možnosti dodatnega izobraževanja v različnih projektih, v okviru 
interesnih dejavnosti, šolah v naravi in tekmovanjih. Veliko pozornost posvečamo investicijskemu 
vzdrževanju šole, opremljenosti z najsodobnejšo tehnologijo in ostalim področjem, ki pozitivno vplivajo na 
kvaliteto dela. 
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3.   ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA APAČE – ORGANIGRAMI 

 
SHEMA 1 – VRTEC APAČE-STOGOVCI 
 
 

 

SHEMA 2 – MATIČNA IN PODRUŽNIČNA ŠOLA 

 

 

Ravnateljica in pomočnica 
ravnateljice-SHEMA1

Strokovni 
delavnci

Vzgojitelj
Pomočnik 
vzgojitelja

Administrativno 
osebje

Računovodja

Poslovni sekretar

Administrator

Tehnično osebje

Kuharica

Kuharska 
pomočnica

HišnikČistilka

Perica

Ostala področja

Svetovalna 
delavka

Izvajalka ZHR

Organizator 
prehrane

OŠ APAČE  S PODRUŽNICO  STOGOVCI

SHEMA 2

STROKOVNO PODROČJE

POUK PO REDNEM 
PREDMETNIKU,

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI,

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI,

DNEVI DEJAVNOSTI, ŠOLA V 
NARAVI

PRVO TRILETJE: 

1. a

2. a

3. a 

PODRUŽNICA STOGOVCI:

1. in 2. razred

3. in 4. r

DRUGO TRILETJE:

4. a, 4.b, 

5. a i

6. a

PODRUŽNICA STOGOVCI:

5. r IN 6. r

JUTRANJE VARSTVO IN 
PODALJŠANO  BIVANJE,

VARSVO VOZAČEV

TRETJE TRILETJE:

7.a 

8. a IN 8. b

9. a IN 9. b 

ODPRAVA PRIMANJKLJAJEV, 
UČNA POMOČ

OBČINSKI PROGRAM 
ANGLEŠČINA,,

INTERESNE  DEJAVNOSTI, 
TEČAJI, PROJEKTI IN 

MEDNARODNI PROJEKTI

DRUGA STROKOVNA PODROČJA:

-KNJIŽNICA

- SVETOVALNO  DELO

-- Odprava primanjkljajev, UČNA 
POMOČ 

-ORGANIZACIJA ŠOLSKE 
PREHRANE

-RAČUNALNIŠTVO -
ORGANIZACIJA INF.  DEJ.  

RAVNATELJICA

POMOČNIK RAVNATELJICE 

VODJA PODRUŽNICE

ADMINISTRATIVNO, 
TEHNIŠKO PODROČJE 

ADMINISTRATIVNO 
PODROČJE DELA:

- administrator

- poslovni sekretar

- računovodja 

TEHNIŠKO PODROČJE DELA:

- hišnik

- kuharica

- kuhar

- čistilka 

JAVNA DELA:

- učna pomoč

- vzdrževalec športnih 
površin

- varnostnik - informator
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SHEMA 3 – MATIČNA ŠOLA 

 

SHEMA 4 – POŠ STOGOVCI 

 

 

 

OŠ APAČE  - MATIČNA ŠOLA 

SHEMA  3

STROKOVNI DELAVCI 

PRVO TRILETJE:

- učitelji razrednega pouka

- vzgojiteljice predšolskih otrok

- učitelji podaljšanega bivanja 

DRUGO TRILETJE:

- učitelji razrednega pouka

- vzgojiteljice predšolskih otrok

- učitelji podaljšanega bivanja 

TRETJE TRILETJE:

UČITELJI:

- matematike

- naravoslovja

- fizike

- kemije

- biologije

- slovenščine

- tujega jezika

- zgodovine

- geografije

- državljanske vzgoje in etike

- šporrta

- likovne umetnosti

- glasbene umetnosti

- tehnike in tehnologije

- gospodinjstva

- izbirnih  predmetov , obveznih in 
neobveznih 

DRUGI  STROKOVNI  DELAVCI:

- knjižničarka

- šolska svetovalna delavka

- učitelji za dodatno  strokovno in 
učno pomoč

- organizatorka šolske prehrane

- računalnikar - organizator inf. 
dej. 

RAVNATELJICA

POMOČNIK RAVNATELJICE 

ADMINISTRATIVNI, TEHNIŠKI 
DELAVCI 

ADMINISTRATIVNI DELAVCI:

- administrator

- tajnica v VIZ

- računovodja 

TEHNIŠKI DELAVCI :

- hišnik

- kuharica

- kuhar

- čistilka 

JAVNA DELA:

- učna pomoč

- vzdrževalec športnih površin

OŠ APAČE  - POŠ STOGOVCI

SHEMA 4

STROKOVNI DELAVCI 

PRVO TRILETJE:

- učitelji razrednega pouka

- vzgojiteljice predšolskih otrok

- učitelji podaljšanega bivanja 

DRUGO TRILETJE:

- učitelji razrednega pouka

- učitelji podaljšanega bivanja 

- učitelji predmetnega pouka

DRUGI  STROKOVNI  DELAVCI:

- knjižničarka

- šolska svetovalna delavka

- učitelji za dodatno  strokovno in 
učno pomoč

- organizatorka šolske prehrane

- računalnikar - organizator inf. dej. 

RAVNATELJICA

POMOČNIK RAVNATELJICE 

VODJA PODRUŽNICE

ADMINISTRATIVNI, TEHNIŠKI 
DELAVCI 

ADMINISTRATIVNI DELAVCI:

- administrator

- poslovni sekretar

- računovodja 

TEHNIŠKI DELAVCI :

- hišnik

- kuharica

- kuhar

- čistilka 
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4.   STATISTIKA REDNIH ODDELKOV, ODDELKOV OPB, UČENCEV Z ODLOČBO, UČENCEV V ODDELKU 

JV IN VARSTVA VOZAČEV z obrazložitvijo 

4.1  Matična šola Apače: 

 
2017/18                                                                          2018/19 (STANJE NA DAN 31. 12. 2018) 
Razred Št. odd. Št. uč.  Razrednik/ 

razredničarka 
Razred Št. 

oddelkov 
Št. 

učencev 
Razrednik/ 

razredničarka 

1.a 
 

1 26 Marta Hamer 1.a 1 25 Ksenija E. Lah 

2.a 1 21 Sonja Šafran 2.a 1 26 Marta Hamer 

3.a, 3.b 
 

1 35 Lilijana Merčnik 
Ksenija Erdela Lah 

3.a 1 21 Sonja Šafran 

Skupaj I: 4 82   3 72  

4.a,  1 17 Silva Kregulj 
 

4.a, 4.b 2 34 Lilijana Merčnik 
Vesna Vesel 

5.a 1 19 Mateja Salaj 5.a 1 17 Mateja Salaj 

6.a 1 17 Suzana Lebar 
 

6.a 1 19 Elizabeta 
Šajnovič 

Skupaj II: 3 53   4 69  

7.a 1 24 Renata Jakič 7.a 1 22 Suzana Lebar 

8.a 1 20 Bogdan Fleisinger 8.a 1 24 Renata Jakič 

9.a 
9.b 

2 40 Simon Štrakl 
Mojca Foršek 

9.a 1 19 Bogdan Fleisinger 

Skupaj III: 4 84   3 65  

Skupaj: 11 219   10 206  

 
V primerjavi s preteklim obdobjem se je število rednih oddelkov v tem šolskem letu na OŠ Apače 
zmanjšalo za 1 oddelek.  
ODSTOPANJA OD PRIČAKOVANJ: Pričakovali smo, da bomo uspeli formirati dva oddelka 1. razreda, 
že drugo leto zapored, vendar zaradi znatnega števila otrok, ki jim je bila odobrena odložitev šolanja, 
nismo uspeli. Posledica tega je precejšnja številčnost otrok v oddelkih prvega in drugega razreda. 
 
4.2  Podružnična šola Stogovci 

 
Razred Št. 

oddelkov 
Št. uč. 
Skupaj 

Razrednik/ 
razredničarka 

Razred Št. 
oddelkov 

Št. 
učencev 

Razrednik/ 
razredničarka 

1. 1/2 6 Simona Roškar 1. ½ 8 Simona Roškar 

2. 1/2 5 Simona Roškar 2. ½ 6 Simona Roškar 

3. ½ 2 Vesna Vesel 3. ½ 5 Anja Ivajnšič 

4. ½ 8 Vesna Vesel 4. ½ 2 Anja Ivajnšič 

5. ½ 6 Leonida K. Vogrinec 5. ½ 8 Leonida K. 
Vogrinec 

6. ½  6 Leonida K. Vogrinec 6. ½ 6 Leonida K. 
Vogrinec 

Skupaj: 3  33   3 35  

Skupaj 
A+S 

14 255    241  
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Na podružnični šoli imamo pouk že nekaj let konstantno organiziran v treh oddelkih in tudi v naprej kaže 

tako. Število učencev ne upada. Glede na porast števila otrok, ki so vpisani v vrtec Stogovci in glede na 

podatke o številu rojstev,  na podružnici ne pričakujemo trenda upadanja.  

4.3 Oddelki podaljšanega bivanja, stanje na dan 31. 12. 2018: 

 

oddelek Število odd.  Število/oddelek Učitelj/učiteljica 

OPB/ I.  
1. in 2. 

1        
 
Skupaj:         

25 
24                          49 
 

Majda Bevk,  
Lea Žiško, Andrej Cifer, Simon Štrakl, Renata 
Sporn 

OPB/ II.  
2. in 3. 

1 
 
Skupaj: 

17 
18 
35 

Vasja Rovšnik,  
Marjan Mihalič 

OPB/III  
4. in 5. 

1 
 
Skupaj 

18 
15 
33 

Igor Pupaher, Marjan Mihalič, Bogdan 
Fleisinger 

OPB 
Stogovci 

1               33 Mateja Salaj, Danijel Fujs, Srečko Cvetko 

Skupaj 4            150  

 
Na matični in podružnični šoli beležimo največji vpis v oddelke podaljšanega bivanja doslej. Za pokrivanje 

potreb OPB nam je MIZŠ odobril 70 ur za matično in 27 ur za podružnično šolo. 

 
4.4 Otroci z odločbami, stanje na dan 31. 12. 2018: 

 

RAZRED URE ZA ODPRAVO 
PRIMANKLJAJA 

UČNA POMOČ SVET. 
STORITEV 

4.S                      2 Andrej Cifer                                 2 Simona Roškar                      1.Anja Ivajnšič 

4.b 
5.a 
6. 
6. 
6. 
7. 
7. 

2 Andrej Cifer/Katja Mauko 
2 Andrej Cifer/Katja Mauko 
1 Andrej Cifer/Katja Mauko 
1 Andrej Cifer/Katja Mauko 
1 Andrej Cifer/Katja Mauko 
2 Andrej Cifer/Katja Mauko 
2 Andrej Cifer/Katja Mauko 

2 Andrej Cifer/Katja Mauko 
2 Davorina Giorgiutti 
2 Lea Žiško 
2 Lea Žiško 
2 Lea Žiško 
2 Lea Žiško 
2 Lea Žiško 

1 Vesna Vesel 
1 Mateja Salaj 
1 E. Šajnovič 
1 E. Šajnovič 
1 E. Šajnovič 
1 Suzana Lebar 
1 Suzana Lebar 

8. 
 

2 Andrej Cifer/Katja Mauko 
 

2 Vasja Rovšnik 
 

1 Renata Jakič 
 

SKUPAJ: 15 18 9 

 

Trenutno ima odločbo v šoli 9 otrok. 15 ur je namenjenih premagovanju primanjkljajev, 18 učni pomoči in 

9 svetovalni storitvi. Ure se izvajajo v skladu z urnikom 

4.5 Učenci v JUTRANJEM VARSTVU, stanje na dan 31. 12. 2018 

V jutranje varstvo, ki ga financira MIZŠ, je vključenih 35 otrok 1. in 2. razreda matične in 14 otrok 1. in 2. 

razreda podružnične šole.  Poteka v obsegu  10 ur/teden na vsaki lokaciji. 
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4.6 Učenci v varstvu vozačev, stanje na dan 31. 12. 2018 

Varstvo vozačev nam financira občina Apače v obsegu 10 ur/teden. 5 ur je namenjenih jutranjemu varstvu 

otrok, ki so zaradi urnika prevozov v šoli pred pričetkom šolskih aktivnosti. Te oblike varstva se (odvisno 

od udeležbe na jutranjih dejavnostih v šoli) zjutraj  udeležuje med 20 in 40 otrok. Popoldansko varstvo je 

namenjeno učencem kot možnost, da na avtobusni odvoz domov počakajo v spremstvu strokovnega 

delavca. Letos je v to obliko varstva vpisanih 47 otrok. 

4.7 Statistika izvedbe pouka (obvezni program) 

ODDELEK POVPREČNA REALIZACIJA 

1.a 98,4 

2.a 98,3 

3.a 98,5 

3.b 98,2 

4.a 98,3 

5.a 98,4 

6.a 98,5 

7.a 99,1 

8.a 100,2 

9.a 101,6 

9.b 102,0 

1.s 98,7 

2.s 98,7 

3.s 98,5 

4.s 99,3 

5.s 98,2 

6.s 97,8 

 

Pouk je bil realiziran v predvidenem obsegu. 

4.8 Statistika izvedbe interesnih dejavnosti 

4.8.1 Sistemizirane interesne dejavnosti: 

 
1. Zborovsko petje na matični in na podružnični šoli –  Marija Čepin/Andrejka Kurbus      280 ur/leto 

2. Priprava učencev 5. razreda na kolesarske izpite – mentor Marjan Mihalič                 30 ur/leto 
 

3. Umetniške in tehnološke dejavnosti – mentor Mihalič Marjan                                    105 ur/leto 

4.8.2  Izbirne interesne dejavnosti 

 

INTERESNA 
DEJAVNOST  

MENTOR  URE/MESEC URE/LETO/% real. 
 

vključeni 

UNESCO  KLUB  Vasja Rovšnik  2 21, 105% 67 

Org. Rdečega križa  Majda Španbauer   
Bogdan Fleisinger  

2 
1 

21, 103% 
10 

9 

Mladi prostovoljec/Med-
vrstniška mediacija 

Davorina Giorgiutti  2 19, 95% 22 
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Skupnost učencev Davorina Giorgiutti  2 19, 95% 30 

Bralna značka  Suzana Lebar 3 31, 103,3% 27 

Delo z nadarjenimi – 
moderiranje prireditev 

Dragica Kovač/Lea 
Žiško 

2 20, 100% 18 

Nemška bralna značka  Renata Jakič 2 20, 100% 27 

Angleška bralna značka  Dragica Kovač  1 10, 100% 20 

EKO krožek  Simon 
Štrakl 
Vesna 
Vesel 

2 
1 

20, 
101,5
% 
10 

14 

 
Zeliščarski krožek 

Simona 
Roškar 

1 
 

11 
105% 

28 

Folklorni krožek  Erdela Lah Ksenija  
Marjan Mihalič  
Roškar Simona / 
Stogovci  

2 
2 
2 

20, 104% 
20, 
20 

16 

Ustvarjalni krožek 
Stogovci  

Roškar Simona  2 21, 104,6% 28 

Pravljični krožek  Lilijana Merčnik  3 31, 103,3% 51 

Angleščina (obč. 
Program)  

 Maja Rauter 
Hamler/Emanuela 
Šlebinger 

9 90, 101% 70 

Prometni krožek  Marjan Mihalič  2 20, 100% 14 

Video- produkcija  Vasja Rovšnik  3 30, 100,7% 11 

Plesni krožek Stogovci  Anja Ivajnšič  2 20, 101,5% 17 

Športni krožek Stogovci  Danijel Fujs  2 20, 100% 31 

Lutkovni krožek  Anja Ivajnšič, Leonida 
Kolman Vogrinec, 
Simona Roškar  

4 41, 104,5% 14 

Zdrava šola  Leonida K. Vogrinec  2 21, 106% 33 

Odbojka  Mateja Salaj 2 20, 100,5% 18 

Lončarski 
krožek/Ustvarjalni 
krožek 

Elizabeta Šajnovič 3 30, 100,33% 15 

Računalniško 
opismenjevanje 

Maja Rauter 4 40, 100% 23 

Krožek za ljubitelje 
kuhanja 

Vesna Vesel 3 30, 100,67% 13 

Gimnastični krožek  Zunanji 
sodelavec/Leopold Holc  

4 40 12 

Nogometni krožek za 
najmlajše  

Zunanji sodelavec 4 40 15 

 
SKUPAJ: 

 59 596 643 

 

Učinki: 

Interesne dejavnosti so bile realizirane v predvidenem obsegu. skupno beležimo 643 vključitev, kar 

predstavlja povprečno 2,5 dodatne dejavnosti na posameznega otroka v šoli. Številne aktivnosti, 

promocija šole, tekmovanja in udeležbe na revijah, izvirajo prav iz interesnih dejavnosti. Predstavljajo tudi 

podporo vsestranskemu razvoju interesov in izgradnje osebnosti, kakor tudi podporo pouku, zato 
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predstavljajo nepogrešljiv del širšega šolskega življenja. Izvajajo se po individualnih letnih delovnih načrtih 

mentorjev. 

4.9 Izvedba dni dejavnosti 

Dnevi dejavnosti – 1. triletje 
 
Kulturni dnevi  
 

 DATUM VSEBINA 

1. 22. 12. 2017 (petek) Jelkovanje 

2.  

5. 2. 2018 (ponedeljek) 

Lutkovno gledališče Maribor 

Lutkovna predstava: Coprnica Dragica (5eur po učencu) 

( ob 9. uri in 10.15 uri) ter ogled kulturno –izobraževalnega programa (2eur po učencu) 

3.  2018 Bralna značka 

4. 22. 6. 2018 (petek) Zaključna prireditev 

 

Športni dnevi  

 DATUM VSEBINA 

1. 22. 9. 2017  (petek) Pohod 

2. 5. 10. 2017 (četrtek) Ples s plesno šolo Zeko (4eur po učencu) 

3. 7. 4. 2018  (sobota) Spomladanski pohod 

4. 16. 5. 2018 (sreda)  Športne igre 

5. 12. 6. 2018 (torek) 

 

Atletika 

 

Tehniški dnevi  

 DATUM VSEBINA 

1. 4. 12. 2017  (ponedeljek) Novoletne delavnice 

2. 13. 2. 2018    (torek) Pustovanje 

3. 21. 3. 2018 (sreda) Pomladne delavnice 
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č) NARAVOSLOVNI DNEVI 

 DATUM VSEBINA 

 

1. 

  

 17.11.2017 (petek) 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

2. 

 

                              Zdravniški pregled  

 

                                     Zdravniški pregled  

 

3. 

 

25. 5. 2018 (petek) 

 

Zaključna ekskurzija 

 
 

 Dnevi dejavnosti – 2. triletje 
 
Športni dnevi 

 

DATUM VSEBINA OPOMBE 

22.  09.  2017 Pohod petek 

5.  10.  2016 Plesna delavnica četrtek 

7.  04.  2018 Poligon  sobota 

  16. 05.  2018 Pohod  sreda 

 12. 06.  2018 Atletika  torek 

 

Kulturni dnevi 

 

DATUM VSEBINA OPOMBE 

       22. 12.   2017 Jelkovanje petek 

5.   1.   2018 Obisk gledališča petek 

          22. 6 . 2018 Zaključna  prireditev petek 

 

Tehniški dnevi 

 

            DATUM          VSEBINA          OPOMBE 

4.  12.  2017 Novoletne delavnice 

Veseli december 

ponedeljek 

12. 12. 2017 Voziček na pogon  

 

torek 

                     13. 2. 2018 Pustovanje torek 

8. 3.  2018 Energija:Vodno kolo,  

         Elektrika 

                        sreda 
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Naravoslovni dnevi 

 

DATUM VSEBINA OPOMBE 

29. 9.  2017 Skrb za zdravje,preprečevanje poškodb petek 

21. 3. 2018 Snovi in …/  

 

sreda 

         25.5. 2018  Rogatec (zaključna ekskurzija) 

 
 

Dnevi dejavnosti 3. triletje 

Športni dnevi 

DATUM VSEBINA REALIZACIJA 

22. 9. 2017 
Kolesarjenje 

Srečko Cvetko 

Renata Jakič 

5. 10. 2017 
Pohod 

Srečko Cvetko 

Renata Jakič 

7. 4. 2018 
Plavanje  

 

Srečko Cvetko 

Renata Jakič 

16. 5. 2018 
 

Atletika 

Srečko Cvetko 

Renata Jakič 

12. 6. 2018 
  

Športne igre 

Srečko Cvetko 

Renata Jakič 

 Naravoslovni dnevi 

DATUM VSEBINA IZVAJALCI 

ponedeljek, 
16. 11. 2017 

POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES, 
RAZNOLIKOST ŽIVE 

NARAVE-TERENSKO DELO 

Vodja: B. Fleisinger, 

 ZD Gornja Radgona 

razredniki 

torek, 8. 5. 2018 
VODNI EKOSISTEMI APAŠKE DOLINE 

 
Vodja: razredniki, B. Fleisinger 

sreda, 20.6.2018 
 

KOPENSKI EKOSISTEMI  APAŠKE DOLINE 
Vodja: razredniki, B. Fleisinger 

 

Tehniški dnevi 

DATUM VSEBINA IZVAJALCI 

PETEK, 17. 11. 2017 
 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

 

Vodja: Simon Štrakl, razredniki 
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PONEDELJEK, 4. 12. 2017 

 

NOVOLETNE DELAVNICE 

 

 

Vodja: likovni pedagog, razredniki 

TOREK, 13. 2. 2018 
 

PUST 

Vodja:razredniki, skupina za pustovanje 

 

ČETRTEK, 26.4. 2018 
UREJAMO OKOLICO ŠOLE 

Vodja: Simon Štrakl, razredniki 

 

Kulturni dnevi 

DATUM VSEBINA IZVAJALCI 

PETEK, 22. 12. 2017 
Jelkovanje 

 

 

Vodja: skupina za Veseli december, 

razredniki 

PETEK, 5. 1. 2018 

 

Obisk gledališke predstave:  

Gledališče od Ž - A  

SNG MARIBOR 

 

Vodja: Majda Španbauer, Renata 

Jakič, razredniki 

 

Petek, 22. 6. 2018 
Prireditev ob zaključku šolskega leta 

 

Ekipa za pripravo in izvedbo 

 Prireditve, razredniki 

 

4.10 Organizacija  obveznih izbirnih predmetov v zadnjem triletju 

7. razred 

Zap 

št.  

Predmet  Št. ur ted. 

Na skupino  

Št.  

skupin  

Skupaj 

ur  

Poučuje  

1.  Šport  za zdravje  1  2 70  Cvetko Srečko  

2.  Angleščina I  2 1  70  Maja Rauter-

Hamler 

  

3. Obdelava gradiv  1 1 35 Simon Štrakl 

  Skupaj:  4  4 175    

 

8.razred:  

Zap 

št.  

 Predmet  Št. ur ted. 

na skupino  

Št.  

skupin  

Skupaj 

ur  

Poučuje   
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1.   Šport za 

sprostitev 

1  2 70 Cvetko Srečko  

2.   Angleščina II  2  1  70  Maja Rauter 

Hamler  

3.    Likovno 

snovanjeII 

1  1  35  Renata Sporn 

   Skupaj:  4 4 175   

 

9.razred:  

 

Zap.št.  Predmet  Št. ur  ted.  

Na skupino  

Število 

skupin  

Število 

ur/sk.  

Poučuje  

1.  Kemija: Poskusi 

v kemiji  

1  1 32 Fleisinger 

Bogdan  

2.   Likovno 

snovanje III 

1  1  32  Renata 

Sporn  

3.  Angleščina III  2  1  64  Maja 

Rauter- 

Hamler  

 

4.  Izbrani šport 1  1 32 Srečko  

Cvetko  

  Skupaj:  5 4 160    

 

Glede na število učencev smo lahko ponudili 10 različnih izbirnih predmetov, ki smo jih razporedili v 12 

skupin. K izbirnim predmetom je vključenih 65 učencev 3. triletja. 

4.11 Organizacija pouka neobveznih izbirnih predmetov 

Kot neobvezni izbirni predmet smo organizirali pouk prvega tujega jezika nemščine v 1. razredu in pouk 

drugega tujega jezika angleščine v 4., 5. in 6. razredu matične in podružnične šole.  

V 1. razredu matične šole je bilo vključenih 26 otrok, na podružnici pa 6. Realizacija matične šole je bila 

98,6% in realizacija podružnice ravno tako 98,6% 

V 4. razredu matične šole je bila realizacija 98,6%, v 4. razredu podružnične šole 100%. 

V 5. razredu matične šole je bila realizacija 98,6%, v 5. razredu podružnične šole 97,1%. 

V 6. razredu matične šole je bila realizacija 98,6%, v 6. razredu podružnične šole 97,1%. 
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4.12 Prednostne usmeritve v šolskem letu 2017/18 za posamezna področja (Prednostne 
usmeritve izhajajo iz RN OŠ Apače 2016 – 2020) 

 Razvijanje različnih vrst pismenosti 

 Razvijanje in nadgradnja prakse dela za učence z učnimi težavami in nadarjenimi 

 Dvig kakovosti poučevanja s pomočjo poznavanja delovanja temeljnih kognitivnih principov in  nevro 
– znanosti.. 

 fleksibilni predmetnik, strnjeni pouk, 

 izvajanje ESS projektov (JeŠT – razvojna šola, Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij, 
Krepitev kompetence podjetnosti) 

 skrb za pozitivno klimo med zaposlenimi, učenci in starši, 

 zmanjševanje vzgojne problematike, zagotavljati čim večjo mero varnosti in dobrega počutja, 
udejanjanje novih Pravil šolskega reda. 

 izvajanje zastavljenih prioritet iz Vzgojnega načrta šole, 

 vzdrževanje konstruktivnih odnosov z okoljem (lokalna skupnost, domača društva, ustanove v   
domačem kraju, ustanove in društva v širši okolici, sosednje šole, čez mejne šole...), 

 upoštevanje vloge ustanove v okolju, njene tradicije, zavedanje močnih in tudi šibkih točk, 

 ohranjanje statusa obmejne šole, ki pozitivno izkorišča obmejno lego za razvijanje medkulturnih in 
jezikovnih kompetenc, 

 ohranjanje certifikatov/vrednot UNESCO, EKO, ZDRAVE in KULTURNE šole. 

 

4.13 Razvijanje različnih vrst pismenosti 

Izvedene aktivnosti Rezultati 

 Izobraževanja učiteljev. 

 Nabava ustrezne strokovne literature za 
samoizobraževanje. 

 Bralne učne strategije. 

 Priprava akcijskih načrtov v okviru 
aktivov. 

 Povezovanje po vertikali. 

 Spremljanje pouka (hospitacije) . 

 Izbor dejavnosti razširjenega programa, ki 
bodo podpirale razvoj pismenosti. 

 Spremljanje in evalvacija. 

 Učenje bralnih učnih strategij. 

 Smiselna povezanost razvijanja 
pismenosti po vertikali. 

 Udeležba na 4 seminarjih in 2 svetovalnih 
storitvah s področja razvijanja pismenosti. 

 Izvedene hospitacije z zasledovanjem 
ciljev za razvoj pismenosti (hosp. 
zapisniki). 

 Priprava knjigobežnic, obeleževanje 
tedna pisanja z roko, dodatne aktivnosti 
knjižnice za spodbujanje branja, udeležba 
v projektu Rastem s knjigo, ozaveščanje 
staršev s pomenom spodbujanja branja in 
pisanja. 

 Skrb za urejene zapiske v zvezkih. 

 Boljše razumevanje prebranih besedil, 
učinkovitejše delo z besedili pri iskanju 
podatkov. 

 Učinkovitejša uporaba bralnih učnih 
strategij. 
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4.14  Dvig kakovosti poučevanja s pomočjo poznavanja delovanja temeljnih kognitivnih principov 

in    nevroloških znanosti 

Omenjena področja znanosti se nanašajo na pomen gibanja za razvoj možganov in njihovih aktivnosti, na 
temeljne zakonitosti.  Nevro-znanstveniki s sodobnimi metodami slikanja možganov ugotavljajo, kako vadba 
vpliva na možgane. Raziskave, v katerih so opazovali električno aktivnost možganov z elektroencefalografijo (EEG) 
so pokazale, da imajo posamezniki, ki so bolje telesno pripravljeni, hitrejšo in bolj intenzivno možgansko aktivnost, 
ki je sicer značilna za boljšo pozornost. Poleg tega imajo taki posamezniki več sive možganovine v čelnem in 
senčnih režnjih možganov, ki so vpleteni v izvršilne procese in spomin. Za spomin in učenje je še posebej 
pomemben del možganov, ki se nahaja globoko v senčnem režnju in ga imenujemo hipokampus. V neki študiji so 
pri posameznikih, ki so bili tri mesece telesno aktivni, opazili povečan pretok krvi v hipokampusu, kar pomeni, 
da je tam nastalo več možganskih celic. Za te učinke je odgovorna beljakovina imenovana BDNF, ki spada med 
tako imenovane rastne dejavnike. Zmanjšana tvorba BDNF je značilna za številne psihične motnje kot so depresija 
in anksioznost ter nevrodegenerativne bolezni kot so demence. Telesna vadba torej spodbuja nastanek novih 
možganskih celic in povezav med njimi ter preprečuje njihov propad, posledično pa pozitivno vpliva na spomin in 
počutje. 

V ta namen smo uvedli: 

 Aktivne glavne odmore na prostem ali v športni dvorani,  

 gibanje med poukom, 

 nabavili nekaj kinestetičnih miz, ki omogočajo gibanje neposredno med samim procesom pouka , 

 in organizirali vsaj 4 izobraževanja za celoten kolektiv za omenjeno področje. (Dr. J. Prgič: Kinestetični pouk, 
Dr. Ranko Rajovič: NTC metode učenja, Dr. Milan Vujisinović: Zakonitosti pomnjenja in učenja otrok, ki bi jih 
moral poznati vsak starš in učitelj, Dr. Aleksander Šinigoj: NLP (nevro lingvistično programiranje). 

 

4.15 Načrt promocije zdravja na delovnem mestu 

Aktivnosti izvajamo skozi vse šolsko leto po zastavljenem programu. Program za vsako šolsko leto posebej pripravi 
tim za promocijo zdravja, ki ga tudi evalvira. Vse predvidene aktivnosti so bile v preteklem letu realizirane. 
 

4.16 Izvedba ekskurzij 

Tematske in zaključne ekskurzije 
 

a) Tematske ekskurzije 

 Od 1. do 5.razreda: 
Po letnem programu razrednika. 

b) Zaključne ekskurzije 
 

Razred Relacija Cilji ekskurzije Čas izvedbe Nosilci aktivnosti 

1.a,  

2.a,  

1./2.s 

 

Prekmurje – 

Filovci – 

ogled 

lončarstva 

Bojnec, 

Grad na 

Goričkem – 

ogled gradu 

 

-razvijajo zavest in občutljivost za 

okolje 

-razvijajo občutek za estetiko, 

opazovanje in spoštovanje naravnih in 

kulturnih vrednot 

-ogledajo si domačo obrt lončarstvo, 

grad Grad  

25. maj 2018 

(petek) 

Bevk Majda, 

Marta Hamer, 

Sonja Šafran, 

Simona Roškar 
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Razred Relacija Datum Nosilci aktivnosti 
 

5.a        Šola v 
naravi 
preko 
CŠOD - 
Peca 
 

29.1 – 2.2. 2018 Vesel Vesna 
Fujs Danijel 

6.a, 5.,6. 
s 

Šola v 
naravi  
preko 
CŠOD - 
Peca 
 

29.1 – 2.2. 2018 Cvetko Srečko  
Fleisinger Bogdan 

7.a 
8.a 
 

Gorenjska  25. 5. 2018 
(Vrba, Bled, Bohinj z ogledom 
znamenitosti) 

Renata Jakič 
Bogdan Fleisinger, Srečko 
Cvetko 
Janez Slaček, Elizabeta 
Šajnovič 

9.a  
9.b 
 
 

Graz 
Gamlitz  

25. 5. 2018 
(ogled znamenitosti, razvijanje 
spretnosti v motorik-parku) 

Simon Štrakl, Mojca Foršek, 
Dragica Mihalič, Igor Pupaher 

 

 
Zaključne ekskurzije so se  izvedle: 
25. 05. 2018 za učence od 1. – 9. razreda (petek) 
Šola v naravi se je izvedla v pogodbenem terminu. 
4.17 Realizacija šole v naravi 

Šolo v naravi  smo ponudili učencem  5. in 6. razreda. 

Izvajalec: Center šolskih in obšolskih dejavnosti 
- Program: Šola s programom alpskega smučanja 
- Kraj: Peca 
- Termin:   29. 1.-2. 2. 2018. 
- Spremljevalci: Vesna Vesel, Danijel Fujs, Srečko Cvetko, Bogdan Fleisinger 

 

3. a, 3. b, 

4.. a,  

3., 4./s 

Apače- 

Rogatec-

Apače 

-ogled muzeja na prostem, 

-delavnice za otroke na dvorcu Strmol 

(steklarska, glasbena, plesna, rokodelska, 

tkalska); izberemo 4, otroci krožijo, cena 

delavnic in ogleda 8, 60 eur; trajanje- 3 ure 

(2  delavnice+1 ogled) 

  

25. 5. 2018 

 

Lilijana Merčnik,  

Ksenija Erdela –

Lah, Silva Kregulj, 

Vesna Vesel  

 



22 
 

- Koordinatorji: Mateja Salaj, Leonida K. Vogrinec 
- Število udeležencev/učencev: 47 
- Učinek: Učenci so smučali v dveh skupinah; začetniški in nadaljevalni s certificiranimi 

vaditelji smučanja. Prvi so pridobili osnove, drugi pa so znanje nadgradili. 
4.18 Realizacija plavalnega tečaja 

a) 20 urni program plavanja v okviru pouka športne vzgoje za učence 3.r. 
b) 3-urno preverjanje plavalnih sposobnosti za učence 6.r. 
c) 15 urni plavalni tečaj za neplavalce  na predmetni stopnji po potrebi. 

 
a) Izvedba plavalnega tečaja v Termah Radenci za učence 3. razreda 
   
Plavalni tečaj so  izvedle: Lilijana Merčnik, Ksenija E. Lah, Leonida K. Vogrinec, Mateja Salaj 
V dodatno pomoč bo: Sanja Sovec 
Datum izvedbe: V dopoldanskem terminu, 25. 9. 2017 – 29. 9. 2017 
Število učencev: 37 

 
a) Izvedba preverjanja plavalnih sposobnosti za učence 6. razreda 

 
Organizator: Srečko cvetko 
Datum izvedbe: 17. 04. 2018 
Število učencev: 22 
 

4.19  Kolesarski izpiti 

Učencem smo omogočili možnost usposabljanja za vožnjo s kolesom, ki poteka po programu 
usposabljanja za vožnjo kolesa, ki ga je sprejel strokovni svet MŠŠ. Izpit je opravilo 26 učencev 5. 
razredov matične in podružnične šole. Program obsega teoretični del usposabljanja, ki se zaključi s 
teoretičnim preizkusom znanja, nato pa vožnjo po spretnostnem poligonu ter na koncu usposabljanje v 
dejanskem prometu ob prisotnosti policista. Kolesarski izpit je vodil učitelj Marjan Mihalič 

4.20  Športno vzgojni karton  

 Podatke za podatkovno evidenco športno vzgojni karton smo zbirali od meseca aprila na podlagi pisnega 
soglasja staršev. 
S pomočjo obdelanih podatkov lahko spremljamo telesni in gibalni razvoj učenca. Skozi proces svetovanja 
lahko učenci s pomočjo strokovnjakov ocenijo raven svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si 
oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvete o vključevanju v različne športne dejavnosti. 
Meritve na podlagi enotnih merskih podatkov opravi športni pedagog pri rednem pouku. 
Računalniško obdelane podatke smo predstavili staršem ob koncu šolskega leta. 
V testiranje za športno-vzgojni karton je bilo vključenih 251 učencev. 
  
4.21 Dejavnosti knjižnice 

V preteklem šolskem letu je bilo v knjižni nabavljenih 129 enot gradiva. Učenci so si izposodili 2187 
enot, zaposleni 436. Statistika obiska v primerjavi s preteklim letom kaže na porast izposoje. 
V preteklem letu je bilo veliko časa in dela v knjižnici namenjenega prehodu na sistem COBISS. 
Septembra 2019 smo uspeli zagotoviti izposojo v novem sistemu. 
Kot literarnega gosta smo v preteklem letu gostili Pavleta Ravnohriba. 
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4.22 Skrb za prometno varnost 

V šoli smo poskrbeli za številne dejavnosti, ki vplivajo na osveščenost otrok glede varnosti v prometu, 
obnašanja v prometu in pridobivanje starosti primernega znanja o CPP. Pri tem sodelujemo s PP Gornja 
Radgona, s SPVCP Občine Apače, z Društvom avtoprevoznikov in šoferjev in drugimi deležniki. Izvedli 
smo naslednje aktivnosti in naloge: 

- Teoretična in praktična priprava na kolesarski izpit za učence 5. razreda ter izvedba izpita. 
- Vključevanje prometnih vsebin v pouk, 
- Aktivnosti za varen pričetek šolskega leta, kjer sodelujemo s policisti, avtoprevozniki in šoferji, 

vključuje pa se tudi prometni krožek z mentorjem Marjanom Mihaličem. 
- Obeležitev tedna mobilnosti. 
- Krajše predavanje za starše prvošolcev o varnosti v prometu (PP Gornja Radgona). 
- Pregledi avtobusov pred ekskurzijami (s strani PP). 
- Projekt Policist Leon svetuje (PP). 
- Šolski prevozi (sodelovanje z občino ustanoviteljico). 
- Izdelan imamo prometno-varnostni načrt za naš šolski okoliš, ki ga vsako leto aktualiziramo. 

Ugotavljamo, da se je prometno-varnostna situacija nekoliko izboljšala (pločniki do naselja Črnci, 
ureditev avtobusnih postajališč, merilniki hitrosti…).  
Še vedno obstaja problem v naseljih, kjer ni pločnikov in posledično prehodov za pešce, kakor 
ostaja tudi problem visokih hitrosti, ozkih bankin in ozkega cestišča. Z vidika prometne varnosti 
so problematične tudi samotne poti v naseljih, ki ne ležijo ob regionalni cesti, predvsem zaradi 
nepreglednosti, slabše signalizacije in velikih hitrosti. 
 
Kot problem se na sejah SPVCP večkrat izpostavlja: 

 Parkiranje pri šoli - dovoz otrok, 

 preobremenjena cesta proti vrtcu Apače, 

 parkirišča pri vrtcu Stogovci, 

 cesta proti pokopališču in postajališču pri OŠ Apače. 
 
Predstavnik šole v SPVCP, učitelj Danijel Fujs, se redno udeležuje vseh sej. Na večini sej v 
preteklem letu je bila prisotna tudi ravnateljica, Violeta Kardinar, ki sicer ni članica, vendar se sej 
zaradi reševanja problematike varnosti v prometu udeležuje. 
 

5.   UČINKI, REZULTATI 

5.1  Učni uspeh 

Učni uspeh šole je 100%, popravnih izpitov v preteklem šolskem letu ni bilo. 

5.1.1  Povprečne zaključne ocene po oddelkih 

ODDELEK POVPREČNA ZAKLJUČNA OCENA 

1.A Opisna ocena 

1.S Opisna ocena 

2.A Opisna ocena 

2.S Opisna ocena 

3.A 4,4 

3.B 4,4 

3.S 3,6 

4.A 4,1 

4.S 4,0 
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5.A 4,0 

5.S 4,0 

6.A 4,1 

6.S 4,2 

7.A 3,9 

8.A 4,2 

9.A 3,9 

9.B 3,9 

 

5.2 Srednja ocena šole: 4,1 

5.3 Sodelovanje s starši:  

Starši so se udeleževali formalnih in neformalnih oblik sodelovanja. Pogovorne ure in roditeljski sestanki 

so bili organizirani v naslednjih terminih: 

Roditeljski sestanki      
 

- Skupni roditeljski sestanki.       

 

1. Skupni roditeljski sestanek  
a) OŠ APAČE  – torek, 19. 09.  2017 
                                    ob  17.00  I. triletje OŠ Apače  

                                    ob  18.00   II. in III. triletje OŠ Apače  

  

b) PŠ STOGOVCI- torek, 19. 09. 2017 ob 16.00 
  

2. skupni roditeljski sestanek – 10. 4. 18.00  za vse  v KD Apače, kjer smo, kot običajno, pripravili 

zanimivo predavanje. 

 

c)Oddelčni roditeljski sestanki  - so bili izvedeni po letnem programu razrednika  

 

d) Pogovorne ure : ob torkih  

MESEC  DATUM  

September  -  19. 09. 2017 po skupnem roditeljskem sestanku 

November  -   14. 11. 2017  ob  16.00  

December  -  12. 12. 2017 ob  16.00 

Januar  -   09. 01. 2018 ob  16.00 

Februar  -   20. 02. 2018 ob  16.00 

Marec   -  13. 03. 2018  ob        16.00 

April  -  10 . 04. 2018    skupni roditeljski sestanek ob 18.00 

Maj  -  08. 05. 2018  ob  16.00 

 
Na podružnici so se pogovorne ure izvajale ob 15.00 zaradi staršev, ki imajo otroke na obeh lokacijah.  
V preteklem letu smo realizirali naslednje obveznosti in dejavnosti v odnosu do staršev: 

e) Temeljne obveznosti v odnosu do staršev: 

 Sprotno informiranje staršev 

 Vključevanje staršev v razne aktivnosti 
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 Spremljati  delovanje  organov, kjer so vključeni starši 

 Informiranje staršev bodočih  učencev šole 

 Priprava s starši na naslednje šolsko leto in najava novosti 
 

f) Spremljanje odzivov, želja in potreb staršev pri:  

 Organizaciji pouka 

 Ponudbi v jutranjem varstvu in oddelkih podaljšanega bivanja 

 Izboru in ponudbi izbirnih predmetov ter pripravi na naslednje leto 

 Ustreznosti ponudbe interesnih dejavnosti 

 Urejenost zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev 

 Ponudbi šole v naravi in plavalnih tečajev 

 Ponudbi šolske prehrane 

5.4 Šolski obisk:  

5.4.1 Število ur opravičenih izostankov: 12710 (98,7%) 

5.4.2 Število ur neopravičenih izostankov: 150 (1,3%) 

Največ neopravičenih izostankov je bilo zabeleženih za učence 9.b razreda (84 ur) 

Sicer je kot najpogostejši vzrok izostankov navedena bolezen. 

5.5 Dosežki na tekmovanjih in natečajih 

VRSTA TEKMOVANJA NOSILEC 
dosežki 

Bralna značka Suzana Lebar 
Usvojilo  122 učencev (49%), 

5 zlatih bralcev 

Angleška bralna značka Dragica Kovač 
Usvojilo  20 učencev 

Lesespass Deutsch Renata Jakič 
Usvojilo  27  učencev (2 zlata, 

2 srebrna) 

EKO bralna značka Mojca Foršek 
2 učenca 

Cici vesela šola, Vesela šola Katja Mauko, Andrej Cifer 
5xbronasto, 1x srebrno 

Računanje je igra Razredniki (1.-4.r) 
Sodelovali vsi učenci 

Športni p. zlati sonček Lilijana Merčnik 
Sodelovali vsi učenci 
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VRSTA TEKMOVANJA NOSILEC dosežek 

 Vegovo priznanje 
 

 

 Cankarjevo 
priznanje  

 
 

 Proteusovo 
priznanje 
 

 Preglovo priznanj 
 

 Tekmovanje iz 
nemščine 

 

 Športna tekmovanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prometna 
tekmovanja 

 

 Tekmovanje iz 
poznavanja 
sladkorne bolezni 

 
 

 Tekmovanje PP 
 
 
 

 
 

 Sodelovanje na eko 
kvizu 

 Dragica Mihalič 
 

 

 Elizabeta Šajnovič 
 
 

 Bogdan Fleisinger 
 

 Bogdan  Fleisinger 
 

 Mojca Foršek 
 

 

 Srečko Cvetko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marjan Mihalič 

 

 

 Bogdan Fleisinger 
 
 
 

 Majda Španbauer, 
Bogdan Fleisinger 

 
 
 
 

 Vesna Vesel 

 

 

97 tekm., 34 bronastih, 1 zlato 
priznanje 
 
36 tekm., 3 državni nivo, 1 
srebrno priznanje 
 
9 tekm., 4 bronasta, 1 srebrno 
 
10 tekm., 3 bronasta 
 
10 tekm., 7 bronastih, 5 srebrnih 
 
 
Mali nogomet: 4. mesto 
Atletika pos.: 4x1 in 3x2, 4x3, 
1x4, 1x5 mesto na 
medobčinskem tekm., 
Atletika pos.: 1x1 in 3x2, 2x3 
mesto na regijskem tekm., 
Atletika pos.: 1x6 in 1x9 mesto 
na državnem tekm., 
Mali nogomet: 1. mesto 
Mali nogomet, deklice: 2. mesto 
na državnem 
 
 
 
 

 Šolsko tekmovanje 
 
 
 

 21 tekm., 1 srebrno, 1 
zlato 

 
 
 

 9.m. na regijskem tekm. 
 
 
 
 
 

 14.tekm.,1.mesto na 
regijskem in 10. na 
državnem 
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 Razni literarni in 
likovni natečaji, 
festivali (Moja 
domovina, Turizmu 
pomaga lastna 
glava, Spodbujamo 
prijateljstvo…) 

 
 

 

 

 Nosilci predmetov, 
razredniki 
 

 

 
 

 
 

 Spodbujamo 
prijateljstvo: 1. mesto 
 

 9 likovnih natečajev, 95 
sodelujočih, 5x1.mesto, 
ostalo pohvale. 

 
 

 

 
V preteklem letu smo tekmovali na vsaj 14 različnih splošnih šolskih področjih, 9 likovnih 
področjih/natečajih, 6 športnih področjih.  
Poleg vseh omenjenih dosežkov smo učence nagradili še z 80 pohvalami, 19 knjižnimi 
nagradami, 18 priznanji ter naj športnika in naj učenca šole še s praktičnima nagradama.  
 
5.6 Dosežki na revijah 

 

OBMOČNA SREČANJA, ki smo se jih udeležili: 

NAZIV PRIREDITVE: DATUM: KRAJ: STROKOVNI 

SPREMLJEVALEC: 

LUTKOVNI ODER – Območno 

srečanje lutkovnih skupin 

9.3. OŠ dr. A. Trstenjaka Negova Katarina Klančnik Kocutar 

KO MLINČEK ROPOČE – 

Območno srečanje otroških 

folklornih skupin 

4.4. OŠ Gornja Radgona Adrijana Gaberščik 

ECI, PECI, PEC… - Območno 

srečanje vrtčevskih folklornih 

skupin 

5.4. Ljutomer Mojca Kmetec 

ZAPLEŠIMO V POMLAD – 

Območno srečanje odraslih 

folklornih skupin 

8.4. KD Apače Tanja Drašler 

ČRIČEK POJE – Območna revija 

OPZ in MPZ 

19.4. OŠ Gornja Radgona Danica Pirečnik 
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REGIJSKA SREČANJA, ki smo se jih udeležili: 

 

Regijsko srečanje lutkovnih skupin 10.4. Ljutomer 

Regijsko srečanje otroških folklornih skupin  Kamnica 

 

OSTALO: 

Obiska koncerta za učence 9. razredov OŠ v Cankarjevem domu in 

ogled razstave v Narodni galeriji 

20.3. Ljubljana 

Abonma – Opera Sobota 1.9.2017 – 

30.6.2018 

SNG Maribor 

 

5.7 Pomembni certifikati šole, ki jih ohranjamo z aktivnim udejstvovanjem 

5.7.1 EKO ŠOLA 

 

Program Eko šola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen 

spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in 

izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam 

podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim 

šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental 

Education). 

5.7.2 UNESCO ŠOLA 

UNESCO je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Ustanovljena je bila 
leta 1945 s sedežem v Franciji. 

UNESCO ASP mreža je nastala kot Projektna mreža združenih šol (Associated Schools Project 
Network )leta  1953. 
Naša šola je bila sprejeta v mrežo leta 2003. ASPnet deluje na lokalnem, nacionalnem, regionalnem in 
mednarodnem nivoju. Vključuje šole iz vseh kontinentov. Center je na sedežu UNESCA v Parizu. 



29 
 

              

 Temeljni UNESCO -v cilj, ki je izpeljan iz UNESCO Ustave, je prispevati k miru in varnosti s promocijo 
sodelovanja narodov skozi izobraževanje in vzgojo, znanost in kulturo. Namen sodelovanja je krepitev 
splošnega spoštovanja do pravičnosti in miru za ljudi vseh narodov, ne glede na raso, spol, jezik ali religijo. 
Uveljavljati kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. 
Prihodnost bodočih rodov bo skupna ali pa je sploh ne bo. Zato: naučiti se živeti skupaj, naučiti se deliti 
med seboj. 

 UNESCO ideje in teme so vpete v življenje in delo šole: 
 Svetovni problemi in vloga OZN pri njihovem reševanju 
 Človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje 
 Interkulturno učenje 
 Okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje  

Naše delo v okviru Unesca temelji na štirih temeljnih načelih, DELORSOVIH STEBRIH, ki so v vsakem 
organiziranem učenju deležni enake pozornosti. Ti stebri so: 

1. Učiti se, da bi vedeli 

2. Učiti se, da bi znali delati 

3. Učiti se biti 

4. Učiti se, da bi znali živeti z drugim 

5.7.3 ZDRAVA ŠOLA 

 

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja 
preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju 
zdravja za učence, učitelje in starše. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol - SHE mreža (Schools 
for Health in Europe), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se 
je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane 

http://www.schools-for-health.eu/she-network
http://www.schools-for-health.eu/she-network
http://www.unesco-asp.si/index.php?component=logov
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in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih 
šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, 
izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov. 

Pri delovanju vključene članice sledijo splošnim vrednotam in stebrom SHE mreže. 

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov šolam omogoča, da postanejo 
boljša okolja za uživanje v učenju, poučevanju in delu. "Šola, ki promovira zdravje, je šola, ki je uvedla 
strukturiran in sistematičen načrt za zdravje, dobro počutje in razvoj družbenega kapitala vseh učencev 
in zaposlenih. Šole, ki promovirajo zdravje, dokazano izboljšujejo zdravje in blagostanje vse šolske 
skupnosti. Zasnovane so kot okolja, ki pomagajo zmanjševati neenakosti v zdravju. Spodbujajo 
sodelovanje z drugimi povezanimi področji oziroma sektorji, ki oblikujejo politike za zdravje otrok in 
mladostnikov." (SHE mreža). 

5.7.4 KULTURNA ŠOLA 

 

Za naziv lahko kandidirajo le osnovne šole, katerih dejavnosti ustrezajo večini spodaj navedenih 
pogojev: 

 Imajo izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj petih izmed 
spodaj naštetih področij) v časovnem obdobju zadnjih 3 let: 

 glasba,  

 gledališče,  

 lutke,  

 folklorna dejavnost,  

 film in video,  

 ples, 

 likovna in fotografska dejavnost,  

 literatura,  

 varovanje kulturne dediščine, 

 drugo; 

  v kulturno delovanje je vključeno večje število učencev in učiteljev;  
  programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske 

dejavnosti;   
 šola omogoča in spodbuja mentorsko delo zaposlenih (specifična izobraževanja in 

izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);  
  šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, 

namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;  
 redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem;   
  pripravljajo kulturne programe za širšo lokalno javnost;  
 omogočajo dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih. 
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5.7.5 Projekti ESS 

 

 

 

 

 Evropski projekt Jeziki štejejo (razvojni zavod), 

  Evropski projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah(implementacijski zavod), 

  Evropski projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja  inovativnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, 2018 – 2020, pridobitev naziva 
IJZ. 

 Evropski projekt Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (za ravnatelje). 

5.8    Vzdrževanje konstruktivnih odnosov in sodelovanje z okoljem 

o Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport 
o Strokovno svetovanje, pravni nasveti, navodila, okrožnice. 
o Informiranje. 
 

o Sodelovanje z ZRSŠ Ljubljana, OE M. Sobota 
o Strokovno sodelovanje, svetovanje, pomoč, podpora. 
o Sodelovanje v mentorski mreži šol za posamezna predmetna področja in v mentorski mreži 

ravnateljev. 
o Delovna srečanja in strokovni regijski posveti za šolo in vrtec. 
o Strokovno izobraževanje ( svetovalne storitve ) in informiranje. 
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o Sodelovanje z ustanoviteljem – Občino Apače 
o Medsebojno sodelovanje na ravni šola – lokalna skupnost.. 
o Sofinanciranje razširjenega programa, dejavnosti. 
o Dogovarjanje v zvezi s šolskimi prevozi. 
o Sodelovanje pri prireditvah. 
o Povabilo župana najboljšim devetošolcem. 
o Dogovarjanje v zvezi s planom investicij, saniranje in opremljanje šolske zgradbe. 
o Načrtovanje izvedbe skupnih prireditev in projektov. 

 

o Sodelovanje z Univerzo v Mariboru, Ljubljani – Pedagoško fakulteto in drugimi 
fakultetami  

o Sodelovanje v konzorciju ESS projektov kot razvojna ali implementacijska  šola. 
o Izvajanje prakse dijakov in študentov. 

 

o Sodelovanje z zdravstveno službo 
 

o Sodelovanje z NIJZ 
 

o Sodelovali smo  še : 

 z osnovnimi šolami in vrtci v Pomurju in v UE Gornja Radgona 

 z osnovnimi šolami v okviru ASP mreže 

 s šolami v sosednji Avstriji (Borg Bad Radkersburg, VS Mureck) 

 z Glasbeno šolo Gornja Radgona in zasebno Glasbeno šolo Maestro G. Radgona 

 s srednjimi in poklicnimi šolami v Pomurju in Mariboru 

 s Pomurskim ekološkim centrom 

 z Zavodom za šolstvo R Slovenije, OE Murska Sobota 

 z dislociranimi enotami ZZDŽB Hrastovec 

 z JSKD 

 z ZOTK 

 z društvi in organizacijami v občini Apače (Društvo invalidov, Društvo upokojencev, 
TD Čemaž, ČD Apače, FS Vrisk, KO RK Apače, OO RK Gornja Radgona, PO 
Apače…) 

 s Policijsko postajo 

 z Zavodom za zaposlovanje 

 s Centrom za sluh in govor 

 z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje 

 s podjetniki in ustanovami v občini ApačE 
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5.9 Realizacija  IZOBRAŽEVANJ 

A) STROKOVNIH DELAVCEV – povzeto po individualnih LDN učiteljev 
  

Naslov izobraževanja  Kraj izvedbe  Čas izvedbe  Izvajalec  

Za dober začetek šolskega leta  OŠ Apače – 

KD Apače 

24. 8. 2017  Jani Prgić 

 

Strokovni aktivi za posamezna 

predmetna področja.  

OŠ Apače  vse leto  OŠ Apače  

Izobraževanje e Asistent  OŠ Apače  *samoizobraž.  samoizobraževanje  

Bralna pismenost  OŠ Apače  vse leto  samoizobraževanje s pomočjo 
strokovne  

literature in v okviru 

strokovnega aktiv  

Študijske skupina za 

posamezna predmetna področja 

Študijska 

središča 

V terminih, določenih 

s strani ZRSŠ  

Svetovalci dotičnih predmetnih 

področij 

Izobraževanje po prioritetnih 

področjih šolskega leta 

OŠ Apače Vse leto, po 

dogovoru  

Samoizobraževanje, 

svetovalne storitve. 

2. rodit. sestanek – 

izobraževalna tema  

OŠ Apače  10. 04. 2018 Jani Prgić  

1.izobraževalna 
konferenca OŠ Apače 
izobraževalna tema  

(Dr. Milena Kerndl) 

OŠ Apače  

  

Razvijanje različnih 

vrst pismenosti (1. 

del), 7. 11. 2017 

ZRSŠ 

2.izobraževalna konferenca OŠ 
Apače –  

izobraževalna tema DRAMA 

NA DELOVNEM MESTU 

OŠ Apače  

  

10. 04. 2018  Jani Prgić  
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Spletni seminarji in 
izobraževanja,  
ponujena tekom šolskega leta  

 

OŠ Apače  

tekom  

šolskega leta  

 (Arnes, SIO, Europen 

Schoolnet Academy ..)  

  

Zborovska šola    ZRSŠ 

Literatura s področja 
BRALNO UČNIH 
STRATEGIJ (Sonja 
Pečjak: RAVNI 
RAZUMEVANJA IN 
STRATEGIJE BRANJA; 
Sonja Pečjak, Ana 
Gradišar: BRALNE 
UČNE STRATEGIJE) 

- literatura s področja 
FOLKLORNE 
DEJAVNOSTI 

- literatura s področja 
LUTKOVNE 
DEJAVNOSTI 

- literatura s področja 
OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

- šolska zakonodaja 

 

  Samoizobraževanje 

PODIPLOMSKI MAGISTRSKI 
ŠTUDIJ PROGRAMA DRUGE 
STOPNJE  INKLUZIVNA 
PEDAGOGIKA, izdelava 
magistrske naloge ter zaključek 
študija 

 

Ljutomer Skozi vse šolsko 
leto 

iZREDNI ŠTUDIJ LJUTOMER, 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 
UNIVERZE NA PRIMORSKEM, 

- Šolska in med vrstniška 
mediacija 

 

Kranj 

 

4 x v šolskem letu 

Nina A. Jeger 
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-  Poustvarjanje plesnega  
izročila v otroških FS 

 

M. Sobota 

 

 

JSKD 

 

UNESCO 

 DRUGA IZOBRAŽEVANJA V 
SKLOPU UNESCO (glej 
priponko UNESCO – plan OŠ 
Apače 2017-18) 

 

- Regijski posveti za ravnatelje 
šol in vrtcev 
 
 
 
 
 

- Strokovni posvet za ravnatelje 
OŠ, SŠ, GŠ 

 
 

 

- Območni aktiv ravnateljev 
 
 
 
 

- Samoizobraževanje (delo z 
novimi aplikacijami, šolska 
mediacija, pravo in 
zakonodaja, formativno 
spremljanje 
 

- Izobraževanje za EKO – 
KOORDINATORJE 
 

 

- ESS IZOBRAŽEVANJA – 

projektni programi, krepitev 

kompetenc STROKOVNIH 

DELAVCEV NA PODROČJU 

VODENJA INOVATIVNEGA 

JAVNEGA ZAVODA V 

OBDOBJU 2016 – 2018 

(4 seminarji, 48 ur) 

- Od fonološkega 

ozaveščanja do branja in 

 

 

OŠ Apače 

 

 

 

 

 

 

 

Portorož 

 

 

OŠ Apače, OŠ 
G. Radgona, OŠ 

Negova, OŠ 
Kapela 

 

 

 

 

Ljubljana 

 

 

OŠ Apače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x regijski 
posvet za 
šole in 

              4x za vrtce 

 
 

5.in 6. November 
2018 

 

 

4x v šolskem letu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2018 

 

 

 

4.10. 2018 

 

UNESCO ASP mreža Slovenija 

 

 

 

 

ZRSŠ 

 

 

 

 

Šola za ravnatelje 

 

 

 

Vodja aktiva; Marko Kraner 

 

 

 

Skozi vse šolsko leto 

 

 

 

 

 

ZRSŠ 

 

 

 

ZRSŠ 
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pisanja pri zgodnjem učenju 

tujega jezika. 

 

- Sestavljanje nalog v skladu 

s SEJO 

 
 

- Pogosti, a neprimerni 

prigrizki za otroke 

 
- Strategije za izboljšanje 

učenja 

 

- Drama na delovnem mestu 

 
 
 

- Prehod šolskih knjižnic na 

sistem COBISS 

 
- COBISS Šolske knjižnice-

prevzemanje in zaloga, 

izposoja 

 

DD Lizika 
Jančar, MB 

 

Ljubljana 

 

 

OŠ Apače 

 

OŠ Apače 

 

 

 

 

OŠ III MS 

 

IZUM MB ESS 

 

1.in2. 12. 2018 

 

28.3. 2018 

 

 

10. 4. 2018 

 

10. 4. 2018 

 

 

 

 

3.10.2018 

 

29.11-1.12. 2017 

 

Center za moderne jezike, GRAZ 

 

 

 

 

Center za varovanje zdravja 

 

Jani Prgič 

Jani Prgič 

 

 

 

ZRS NUK 

 

IZUM MB 

 

  

b) Tehnični kader 

Načrt izobraževanj ostalih zaposlenih 
 
 

Hišnik – upravljanje z napravami v kotlovnicah objektov, upravljanje z dvigalom 

 

Kuharice -  Priprava dietne prehrane, zdravih sladic, namazov, uravnoteženih obrokov, HCCP 

 

Čistilke – uporaba ustreznih čistil in načrt čiščenja (Podjetje KIMI d.o.o) 

 

Računovodja in poslovna sekretarka: Delo z novimi aplikacijami, spremembe na področju zakonodaje. 

 



37 
 

6.   SKRB ZA ZDRAVJE 

 Oblike in pristopi: 

 Sistematični zdravstveni pregledi za učence 1.,3.,6. in 8.r. 

 Sistematični zobozdravstveni pregledi za vse učence 

 Predvideno preventivno cepljenje učencev 1. in 8.r. 

 Predvideno cepljenje učenk 6. razreda proti PAP virusu – v skladu z odločitvijo staršev 

 Organiziranje predavanj v okviru Območne org. RK za učence 9.r. 

 Predavanje o vrstah zasvojenosti  
 

Zobozdravstvena preventiva se je izvajala po usklajenem programu: 
 

 Predavanja o razvoju zob, ustni higieni, zdravi prehrani (vsa predavanja so prilagojena starosti 
otrok) 

 Čiščenje zob (demonstracija in aktivno poučevanje) 

 Kontrola čistosti zob (s testnimi tabletkami) 

 Akcije (tekmovanje za čiste zobe) 

 Želiranje z različnimi pastami (prilagojeno otrokovi starosti) 

 Delavnice ob naravoslovnih dnevih so bile izvedene v naslednjih terminih: 

ZDRAVSTVENA VZGOJA V OSNOVNI ŠOLI- 90min 
trajanje delavnic OŠ APAČE PŠ STOGOVCI 

1. RAZRED: ZDRAVE NAVADE E0540 14.3.2018 - 10.00-12.30 12.3.2018 - 8.00-9.30 

2. RAZRED: OSEBNA HIGIENA E0541 14.3.2018 - 8.00-9.30 13.3.2018 -8.00-9.30 

3. RAZRED: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA E0542 18.4- 8.-9.30, 10.-11.30 
12.3.2018 - 10.00 - 
11.30 

4. RAZRED: PREPREČEVANJE POŠKODB E0543 29.09.2017-8.00-9.30 12.3.2018 - 10.00-11.30 

5. RAZRED: ZASVOJENOST E0544 28.09.2017-8.00-9.30 27.9.2017 -8.00 - 9.30 

6. RAZRED: DRAŠČANJE E0545 28.9.2017-10.00-11.30 27.9.2017 - 8.00-9.30 

7. RAZRED: POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES 
E0546 16.11.2017-8.00-9.30  

8. RAZRED: MEDOSEBNI ODNOSI E0547 10.11.2017 - 8.00-9.30  
8. RAZRED: POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 
E0648 10.11.2017-10.00-11.30  

9. RAZRED: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST E0548 10.11.2017 -10.00-12.30  
 

 Izvajalec s strani ZD Gornja Radgona  je bil g. Primož Rakovec, dipl. zn., koordinator vzgoje za 

zdravje otrok in mladostnikov. V program so bili vključeni vsi otroci. 

 Zobozdravstveno vzgojo je izvajala ga. Sandra Topić, sestra za zobozdravstveno preventivo. 
             V program zobozdravstvene vzgoje je bilo vključenih 95 otrok. 
Po poročilu OTROŠKO – ŠOLSKEGA DISPANZERJA je stanje po izvedenih sistematskih 
pregledih naslednje: 
 
SLABA HIGIENA: 1 UČENEC 
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SLABA DRŽA: 34 UČENCEV 
SLAB TELESNI RAZVOJ: 10 UČENCEV 
SLABO PREHRANJENIH: 33 
DEFORMACIJE HRBTENICE: 9 
DEFORMACIJE PRSNEGA KOŠA: 1 
DEFORMACIJE STOPAL: 54 
DRUGE DEFORMACIJE OKOSTJA: 19 
OKVARE VIDA: 29 
KARIES: 61 
GOVORNA NAPAKA: 5 
SCABIES: 0 
 

7. POMEMBNI DNEVI IN PRIREDITVE, ki smo jih obeležili 

7.1 POMEMBNI DNEVI 

ČAS 

 

VSEBINA 

 

OPOMBE 

21. september  MEDNARODNI DAN MIRU Zasaditev drevesa – bela murva 

19. september OBČINSKI PRAZNIK Otvoritev prenovljene stavbe vrtca v 

Stogovcih 

22. september EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA Aktivnosti 

 

26. september 

 

EVROPSKI DAN JEZIKOV 

 

Jezikovne delavnice – Jezikovni vrtiljak 

3. oktober  SVETOVNI DAN OTROKA Aktivnosti v tednu otroka 

3. – 7. oktober  TEDEN OTROKA Aktivnosti v tednu otroka 

5. oktober  SVETOVNI DAN UČITELJEV Iskrene čestitke  

10. oktober SVETOVNI DAN BREZDOMSTVA: Stopimo v tuje 

čevlje 

Obeležitev 

16. oktober  SVETOVNI DAN HRANE Obeležitev 

24. oktober  DAN OZN Obeležitev 

31. oktober  DAN REFORMACIJE Obeležitev 

1. november  DAN SPOMINA NA MRTVE Dela prosto 

16. november DAN SLOVENSKE HRANE Tradicionalni slovenski zajtrk 

1. december  DAN BOJA PROTI AIDSU Obeležitev (plakati, rdeče pentlje) 

3. december  DAN INVALIDOV Obeležitev 

10. december  DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC Obeležitev 

25. december  BOŽIČ Praznik 
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26. december  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI Obeležitev 24. 12. 

31. december  SILVESTROVO Počitnice 

1. januar  NOVO LETO Praznik 

8. februar  SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK Prireditev 

8. marec  MEDNARODNI DAN ŽENA Obeležitev 

22. marec  MEDNARODNI DAN VODA Obeležitev 

25. marec  MATERINSKI DAN Voščilnica za mamo 

2. april  MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE Obeležitev 

7. april  SVETOVNI DAN ZDRAVJA Obeležitev 

28. marec VELIKONOČNI PONEDELJEK Praznik 

22. april  SVETOVNI DAN ZEMLJE Obeležitev 

23. april  SVETOVNI DAN KNJIGE Obeležitev 

27. april  DAN UPORA PROTI OKUPATORJU Obeležitev 

1., 2. maj  PRAZNIK DELA Praznik 

31. maj  DAN BOJA PROTI KAJENJU Obeležitev 

25. junij  DAN DRŽAVNOSTI Obeležitev 

 

7.2 Prireditve in dogodki, ki smo jih izvedli 

Prireditve  Čas  Vsebina  

1. Sprejem prvošolcev  3. 9. 2017 Pozdrav,  pogovor s starši, lutkovna predstava, 
informacije policista, pogostitev. 

2.Zasaditev drevesa ob ENO dnevu 21. 9. 2017 Zasaditev bele murve na šolskem dvorišču PŠ 
Stogovci 

3.Obeležitev evropskega dneva jezikov 26. 9. 2017 Jezikovne delavnice 

4.Teden otroka 
 (Osrednja tema bo vezana na preživljanje 
prostega časa)  

5.do 8. 10.  
         2017  
 
Tema 
otroškega 
parlamenta: 
Šolstvo in 
šolski sistem 

Kulturne in športne prireditve, sprejem prvošolcev 
v  šolsko skupnost učencev, pogovori in delavnice 
na temo tedna otroka in šolskega parlamenta  
Sodelovanje na dnevu odprtih vrat ČD Apače 

5.Teden pisanja z roko Preteklo leto  je 
potekal med 26. 
in 30. marcem 
2018,  

Napisali smo svojo najljubšo pesem, citat, verz, z 
roko in razstavili na panoju. 30. marca smo 
priredili čajanko, na kateri smo v različnih 
delavnicah pisali z roko. 

6. Dan slovenske hrane 16. 11. 2018 Priprava slovenskega zajtrka z lokalno pridelano 
hrano. 
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7. Čarovniške delavnice s TD Čemaž in 
vrtcem 

OKTOBER 
2017 

Zabavne in ustvarjalne delavnice, z zakusko in 
čarovniškim rajanjem – (sodelovanje s TD Čemaž 
in vrtcem). 

8.Veseli december:  
a) Program in aktivnosti (idejna 

zasnova, predstavitveni plakat) 
b) Obdarovanje s prihodom 

Dedka Mraza 
c) Eko  božično-novoletna 

stojnica v šoli 
d) Dekoracija šolskih prostorov, 

praznična scena, voščilnice 
e) Proslava pred dnevom 

samostojnosti in enotnosti (22. 
12. 2017 – v skladu s Šolskim 
koledarjem za OŠ) 

f) Dobrodelna krajevna tržnica s 
KORK 

Prižig prazničnih luči in 
predstava gledališča Smejček 
(07. 12. 2017, v sodelovanju z 
enoto knjižnice in Občino 
Apače) 

1.12.do 22. 12.  
          2017 
  
 

Zabavno glasbene prireditve, ogled predstav,  
krasitev šole, rajanje, kulturni dan.  
Tržnica izdelkov učencev z zbiranjem 
prostovoljnih prispevkov za šolski sklad.  
 
Sodelovanje pri pripravi miklavževanja v 
Stogovcih. 
  
Prihod DEDKA MRAZA z obdarovanjem. 
 
Dobrodelna krajevna tržnica RK in šole 

9.Dan za kulturo in umetnost 
 

Obisk 
gledališča za 
učence 1., 2., in 
3. triletja. 

Organizacija kulturnega dne z obiskom gledališke 
predstave ali drugega kulturnega dogodka v 
skladu z LDN razrednikov 
 

10. Slov. kulturni praznik 7. 2. 2018 Aktivnosti v počastitev kulturnega praznika z 
gostom Pavletom Ravnohribom 

11. Valentinovo 14. 2. 2018 dekoracija, Valentinova malica, lepe misli o 
prijateljstvu, ljubezni in pripadnosti, ki jih učenci 
poklonijo drug drugemu…) 

12. Pustovanje  13. 2. 2018 Rajanje pustnih šem in krajevna pustna povorka s 
Kurenti. 

13.Dobrodelna akcija »Drobtinica« 
 

November 2017 Dobrodelna akcija v sodelovanju s OO RK Gornja 
Radgona in KO RK Apače 

14. Velikonočne delavnice s TD Čemaž 
in vrtcem 

April  2018 Zabavne ustvarjalne delavnice z barvanjem 
pirhov, izdelovanjem praznične dekoracije in 
zakusko. 

15. Bralna značka, medobčinska revija 
šolskih PZ, revija folklornih skupin, 
revija lutkovnih skupin.  

Marec in april 
2018 

Šolska prireditev  s podelitvijo nagrad bralcem, 
medobčinska revija pevskih zborov,  lutkovnih in  
folklornih skupin.  
 
 

16. Osrednja prireditev December 2017 Različne dejavnosti in delavnice po izboru in 
interesu posameznikov s končno razstavo in 
prikazom naučenega, za kar poskrbijo člani 
skupine. 



41 
 

17. Zaključne ekskurzije 22. 5. 2018 
 

Vsi učenci, razen tistih, ki so bili v tem šolskem 
letu v šoli v naravi, so se podali na zaključne 
ekskurzije, ki so potekale v skladu z LDN 
razrednika in šole. 

18. Sprejem v MČRK Junij 2018 Sprejem prvošolcev med MČRK po predhodnem 
soglasju staršev, igrica s Filipom Matkom: Križem 
kapica, pogostitev. 

19. Zaključna prireditev podružnice  6. 6. 2018 Prireditev s kulturnim programom,  slovo od 
šestošolcev,  predaja ključa. 

20. Valeta 8. 6. 2018 Slovo devetošolcev s kulturnim programom in 
predajo ključa. 

21. Zaključna šolska prireditev z 
obeležitvijo dneva samostojnosti in 
enotnosti  

22. 6. 2018  Kulturna prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad 
učencem ter počastitvijo praznika 

 

7.3 Pridobivanje jezikovnih, kulturnih in socialnih kompetenc v naravnem jezikovnem okolju 
(mednarodno sodelovanje) 

 

Na OŠ Apače ugotavljamo, da nam bližina meje s sosednjo Avstrijo nudi številne možnosti in priložnosti 
(izobraževalne, karierne…), ki jih želimo izkoristiti v optimalnem obsegu. Odločili smo se razširiti 
sodelovanje s partnerskimi šolami in izkoristiti še nekaj drugih priložnosti, ki jih ponuja obmejna lega. 
Ciljna skupina so učenci tretjega triletja, ki imajo poseben interes za učenje tujega jezika, in tudi poseben 
interes oz. nadarjenost na drugih področij. Izvedli smo naslednje aktivnosti: 
 

Vsebina cilj Časovna 
opredelitev 

Vključeni 

 
Ogled gimnazije BORG v 
Avstriji pod strokovnim 
vodstvom ravnatelja 
EDVARDA FASCHINGA 
Prisostvovanje pri poku 
v gimnaziji 
BORG/Avstrija  pri 
različnih predmetih, ki jih 
bodo naši učenci izbrali 
glede na interes in močna 
področja 

 
Spoznavanje 
ustanove v tujini, 
vodenje v tujem 
jeziku, razvijanje 
jezikovnih, socialnih 
in kulturnih 
kompetenc. 
Sodelovanje pri poku 
v tujini, spoznavanje 
lastnih sposobnosti 
in močnih področij, 
uvid v posebnosti in 
zahtevnost 
izobraževanja v 
tujini, razvijanje 
jezikovnih, socialnih 
in kulturnih 
kompetenc 

 
Februar 2018 

 

 
Vključenih je bilo 14 osmo 
in devetošolcev. 

 
Skupni naravoslovni 
projekt z gimnazijo 
BORG 

Naravoslovne 
delavnice z 
avstrijskimi 
gimnazijci in 
njihovimi mentorji 

Oktober 2017 Vključenih je bilo skupno 40 
otrok  
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Opernhaus Graz  - 

predstava: 

DER  GESTIEFELTE 

KATER 

 

 
Razvijanje 
jezikovnih, kulturnih 
kompetenc v 
avtentičnem okolju 

 
Ponedeljek, 05. 02. 
2018 
10.30 – 12.30 

 
Vključenih je bilo 18 otrok. 

Ogled predstave v Next 
Lyberti v Grazu: 
 
DIE TANTEN 
 

 
Razvijanje 
jezikovnih, kulturnih 
kompetenc v 
avtentičnem okolju 

Petek, 15. 06. 2018   od 

10. 30 do 12.00 

 
 

Vključenih je bilo 20 otrok. 

 
Aktivna udeležba na 
informativnem dnevu na  
gimnaziji v Avstriji pri 
različnih predmetih 

 
Sodelovanje pri poku 
v tujini, spoznavanje 
lastnih sposobnosti 
in močnih področij, 
uvid v posebnosti in 
zahtevnost 
izobraževanja v 
tujini, razvijanje 
jezikovnih, socialnih 
in kulturnih 
kompetenc. 

 
Marec 2018 

Vključenih je bilo 8 otrok. 

 
Skupni dnevi dejavnosti  
podružnične šole z 
učenci VS iz Murecka v 
Stogovcih 

 
Razvijanje 
jezikovnih, kulturnih 
kompetenc v 
avtentičnem okolju 
 

 
 
December 2017 

Vključenih je bilo 10 otrok. 

Velikonočne delavnice 
učencev podružnice in 
učencev VS Mureck v 
Murecku 

Razvijanje 
jezikovnih, kulturnih 
kompetenc v 
avtentičnem okolju 
 

 
Marec 2018 

Vključenih je bilo 35 otrok. 

 
7.4  Izvajanje koncepta za nadarjene in talentirane učence, oz. za učence s posebnim interesom 

za določeno področje 

- Izvedli smo dejavnosti, s katerimi smo učencem omogočili celovitejše vpoglede v njihove poklicne 
izbore v avtentičnem okolju. (Obiski ustanov, delovnih organizacij ipd.) 

- Poiskali smo nove možnosti za pravočasno odkrivanje nadarjenih in talentiranih učencev in 
udejanjanje njihovih potencialov (možnosti likovnih razstav, nastopov, samostojnih koncertov, 
vodenja proslav in drugih prireditev, preizkušanja v vlogi učitelja pri posameznih predmetih…) 

- Omogočili smo jim udeležbo na aktivnostih v organizaciji srednjih šol, da se bolje seznanijo z njihovimi  
programi in ponudbo. 

- Poiskali smo nove možnosti za sodelovanje nadarjenih učencev z zunanjimi izvajalci, strokovnjaki, 
inštitucijami, društvi. 

- Omogočili smo več personalizacije pri samem pouku 
- Vsak učitelj mora na svojem predmetnem področju poskrbeti za možnosti udejstvovanja za 

nadarjene učence 
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- Učencem smo omogočili udejstvovanja v različnih interesnih dejavnostih, ki krepijo njihove interese 
in sposobnosti. 

- Učencem smo omogočili udejstvovanja in sodelovanja na različnih tekmovanjih. Nudili smo jim tudi 
dodatne priprave. 

- Učenci prejmejo pripravljen katalog dejavnosti,  v katerih se želijo v posameznem šolskem letu 
udejstvovati. Katalog lahko dopolnijo tudi po svojih željah.  
 

7.5   Skrb za učence z učnimi težavami in PP 

- Sledenje 5-stopenjskemu kontinuumu za učence z UT in PP. 
- Zagotavljanje potrebne pomoči posameznikom za uspešno napredovanje. 
- Pravočasna vključitev v ISP, zagotavljanje ustreznih prilagoditev in nastavitev IDPP-jev. 
- Pravočasno speljani postopki usmeritve in zagotavljanje pogojev za optimalno delovanje učencev s 

PP. 
- Stalna strokovna spopolnjevanja pedagoških delavcev za delo z učenci s PP (v š. l. 2017/18 8 dni – 

64 ur za celotni kolektiv). 
- Sledenje načelom vključujoče šole in formativnega spremljanja – obravnavano na pedagoških in 

izobraževalnih konferencah. 
 

7.6. Skrb za zmanjševanje vzgojne problematike 

Filozofija naše šole v smeri vzgojnega delovanja je proaktivno delovanje  in preprečevanje kakršnih 
koli vzgojno problematičnih dogodkov. Pri izvajanju postopkov se natanko držimo prenovljenih Pravil 
šolskega reda, ki smo jih v skladu s krovno zakonodajo ustrezno priredili za naš zavod  Na to temo 
se udeležujemo tudi raznih izobraževanj za kolektiv, vodstvo in svetovalne delavce. V preteklem letu 
smo se usposabljali tudi za šolsko mediacijo. V glavnem se ne poslužujemo administrativnih vzgojnih 
ukrepov. V sodelovanju s straši, učitelji, učenci, svetovalno službo in vodstvom šole smo uspeli 
vzgojno problematiko zmanjšati na minimalno. Nasilnih  dogodkov, pojavov kraje, uničevanja šolske 
lastnine in večjih vedenjskih odstopanj v tem šolskem letu nismo zaznali.  
 

7.7 Participacija učencev skozi OTROŠKI PARLAMENT  

Tema otroškega parlamenta 2017/2018 in 2018/2019: Šola in šolski sistem 
 
Otroci so pripravili poročila, iz katerih je razvidno, da so uspeli realizirati svoje naslednje pobude: 
- Opremiti šolske avle s sedežnimi garniturami. 
- Uvesti v pouk aktivne pavze; vsebino predlagajo otroci. 
- Poiskati aktivnosti, ki bi prispevale k dobremu počutju in dobrim medsebojnim odnosom. 
- Uvesti oglasno desko, kjer otroci oglašujejo medsebojno učno pomoč. 
- Priskrbeti nekaj kinestetičnih miz za aktivnejši pouk. 
- Omogočiti aktivno preživljanje odmorov in prostih ur ob družabnih igrah. 
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8. Realizacija nabave opreme in investicijskih vlaganj 

8.1 ŠOLA 

Oprema Obrazložitev 

Hladilnik Potreba v kuhinji za ločeno shranjevanje mesa in 
ostalih živil, k i jih je potrebno shranjevati v 
hladilniku. 

Rezalnik zelenjave Zamenjava okvarjenega aparata. 

50 skodelic za čaj Premalo skodelic, da bi lahko vsi naenkrat zaužili 
napitek pri malici. 

Peč za žganje keramike Zamenjava odsluženega aparata, potrebe pouka 
likovne umetnosti in lončarskega krožka. 

4 klopi za hodnike Za potrebe staršev in otrok, ki čakajo na pouk. 

5 kom. kinestetične šolske mize Za potrebe otrok med poukom zaradi pretežno 
sedečega načina dela. 

 

8.1.2 VRTEC 

Oprema Obrazložitev 

10 kom leželnikov s koleščki Potreba za počitek zaradi povečanega vpisa 
otrok na obeh lokacijah 

Sušilni stroj Zaradi vedno večje količine hišnega perila 
sušenje brez sušilnega stroja ni več  

Hladilnik Za potrebe kuhinje 

Miza in klopi za zunaj  

Domofon Nadomestilo okvarjene naprave 
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8.2 IKT tehnologija 

V letošnjem šolskem letu smo podali naslednji predlog nabave:  

NAPRAVA KOLIČINA  namen 

*Stacionarni 

računalniki z LCD 

zasloni 

 

 

2 

1x za Cobiss - knjižnica 

1x za učilnico 3. in 4.r 

(zamenjava dotrajane 

aparature) 

*Prenosni računalniki 

 

4 1x za Cobiss zaradi prenosa 

programa  na podružnično 

šolo, 

1x za učiteljico GUM,  

1x za ravnateljico,  

1x za zamenjavo dotrajanega 

prenosnika 

*LCD projektorji  1 1x v učilnici 3. in 4.r 

Tiskalnik GK420T – 

termo transfer(Cobiss) 

1 Zahteve programa Cobiss – 

knjižnica. 

Laserski tiskalnik črtne 

kode  

1 Zahteve programa Cobiss. 

Stropna nosilca za 
projektor in  povezava 

2 

 

Na podružnici 

*Naprave sofinancirane iz ESS sredstev v deležu 50%, finančno 

predstavljeno v računovodskem delu poročila. 
 

 

 

 

 

2017 
– 

2018 

 

Zunanji 
izvajalci 

 

Ravnateljica, 

Organizator 
inf. dejavnosti 
na šoli 

 

9. POROČILO  ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 – SPECIFIČNI DEL ZA VRTEC 

Pri nastajanju poročila so sodelovali vsi  udeleženci  pedagoškega procesa: delavci, starši in 

ustanoviteljica Občina Apače. Sprejel ga je Svet osnovne šole in vrtca Apače. 

V letnem delovnem načrtu smo zasnovali vzgojno-izobraževalno delo, igro in učenje predšolskih otrok, ki 

je temeljilo na pedagoških in psiholoških izhodiščih procesa vzgoje, nege in izobraževanja.  

V poročilu je prikazan pregled dogajanja in stanja, predvsem na področju pedagoškega dela za  šolsko 

leto 2017/2018. 

 

Z evalvacijo kritično vrednotimo vzgojno-izobraževalno delo na ravni oddelka in vrtca.   

Osnovo za LETNO POROČILO predstavljajo:  

– poročila o realizaciji posameznih nalog in projektov; 

– poročila strokovnih delavk o realizaciji individualnih LDN; 

– zapisniki delovnih in strokovnih srečanj strokovnih delavk; 

– zapisi sodelovanja s starši, z okoljem, sodelovanja na razpisih in natečajih; 

– pregled realizacije prednostne naloge; 

– izobraževanje strokovnih delavk in drugih zaposlenih. 

 POSLANSTVO  VRTCA: Pomoč družini pri vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 
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9.1 ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS 

Enota vrtca Apače Stogovci je javni zavod, ki je sestavni del vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola in vrtec Apače. Zagotavlja  načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih ciljev 

predšolske vzgoje v Občini Apače. 

9.1.2 Razpored otrok in strokovnih delavk po oddelkih 

V enoti vrtca Apače Stogovci smo v šolskem letu 2017/2018  izvajali predšolsko vzgojo v 9 oddelkih na 

dveh lokacijah. 

Lokacija Apače  

Oddelek Število otrok v š.l. 2017/ 2018 Strokovne delavke 

 Začetek Konec   

Heterogeni 
od 1 do 3 let 

12 
 

12 Marija Foršek, vzgojiteljica 
Nevenka Krancelbinder, pom. vzgojiteljice 
 

Homogeni 
od 2 do 3 let 

12 14 
 

Andrejka Kurbus, vzgojiteljica 0,80 
Vanja Kiselak, pom. vzgojiteljice 
Kristna Krancelbinder, vzgojiteljica 0,20 

Kombinirani  
od  2 do 4 let 

17 17 Tadeja Kaučič, vzgojiteljica, nadomeščala 

Andrejka Furlan Veršič, vzgojiteljica 

Tanja Rantaša, pom. vzgojiteljice 

Homogeni 
od 3 do 4 let 

15 15 Daniela Urbanič, vzgojiteljica 
Marija Al Salman, pom. vzgojiteljice 

Homogeni 
od 4 do 5 let 

22 21 Duška Horvat, vzgojiteljica 
Tanja Mohorčič, pom. vzgojiteljice 

Heterogeni  
od 5 do 6 let 

19 19 Maja Tropenauer, vzgojiteljica 

Sandra Ružič, pom. vzgojiteljice 

Heterogeni  
 od 4 do 6 let 

19 19 Janja Jaušovec, vzgojiteljica 

Marjanca Bevk, pom. vzgojiteljice 

Skupaj 116 117  

 
S 3. 1. 2018 je v skupini 1–3 let prišlo do spremembe strokovne delavke, saj se je Marija Foršek 
upokojila.  Nadomestila jo je Sanja Horvat. 
 
Lokacija Stogovci 
 

Heterogeni 
od 1 do 3 let  

6 8 Martina Trost Sobočan, vzgojiteljica  

Heterogeni 
od 3 do 6 let 

14 16 Nika Breznik, vzgojiteljica 
Maja Tkalec, pom. vzgojiteljice 

 
Skupaj 

 
19 

 
22 

 

 

 

V vrtcu Apače in Stogovci je bilo ob koncu šolskega leta vključenih 139 otrok. 

Kombinirani oddelek od 2 do 4 let je bil  na  I. vhodu (v prostorih 1. star. obd.) zaradi boljših prostorskih 

pogojev in boljše organizacije dela.  
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Ostali zaposleni 

 
Delovno mesto 

 
Delavec/delavka 

 
Lokacija  

Ravnateljica Violeta Kardinar Apače 38 

Pomočnica ravnat.  Kristina Krancelbinder Apače 157 

Računovodja Ivan Salaj Apače 38 

Tajnik VIZ VI Ksenija Bevk Apače 38 

Administratorka Valerija Vrbajnščak Apače 38 

Kuharica Marija Vrbanič Apače157 

Kuharska pomočnica Renata Senekovič Apače 157 

Kuharska pomočnica/perica Darinka Najvirt Apače 157 

Čistilka  Marija Lorbek Apače 157  

Čistilka/perica Vlasta Rantaša Apače 157 

Čistilka Renata Oman Stogovci 16 

Hišnik Drago Salaj Apače/Stogovci  

 

V poletnih mesecih so na lokaciji Apače delovali trije ali štirje  oddelki, odvisno od števila prisotnih otrok v 

posameznem starostnem obdobju ter ob  upoštevanju normativov.  

Na lokaciji Stogovci je bil vrtec zaprt od 30. 7. do 10. 8. 2018.  Starši, ki so v tem času  potrebovali varstvo, 

so otroke  vključili v vrtec Apače. 

9.1.3 Poslovalni čas 

Dnevni poslovalni čas (od ponedeljka do petka) je bil: 

– na lokaciji Apače 11, 5 ure, in sicer od 5.15 do 16.45 ure; 

– na lokaciji Stogovci 9,5 ure, in sicer od 6.00 do 15.30 ure. 

Med letom smo spremljali prihode in odhode otrok  v vrtcu Apače ter ugotovili, da se le ta spreminja.  
Večina  otrok prihaja v vrtec pozneje – med 7.00 in 7.30 uro in tudi vse več jih ostaja v popoldanskem 
času  do 15.30 ure oziroma nekaj otrok do 16.45. Seveda je tudi nekaj otrok, ki prihajajo že ob 5.15. 
V vrtcu Stogovci se je  v tem šolskem letu pojavila potreba po daljšem odpiralnem času, zato smo s 1. 2. 
2018 začeli vrtec odpirati ob 5.15, zapirati pa ob 16.00 uri. 
 
Glede na dano situacijo in ugotovitve smo prilagajali ter spreminjali tudi urnike zaposlenih.  
 
V času večje odsotnosti otrok (bolezni), so strokovne delavke koristile letni dopust.  
 
Dnevni red dejavnosti je bil fleksibilen, prilagojen potrebam in starosti otrok, letnemu času ter različnim 
dejavnosti v oddelkih. 
 
V času med božično-novoletnimi in prvomajskimi počitnicami je potekalo dežurstvo na lokaciji Apače.  
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10. PROGRAMI  VRTCA 

10.1 Dnevni program 

Na obeh lokacijah izvajamo dnevni program predšolske vzgoje, ki traja od 6 do 9 ur dnevno.  

Program vrtca je potekal po veljavnem nacionalnem dokumentu za predšolsko vzgojo v Republiki Sloveniji 
– Kurikulumu za vrtce. 

Strokovne delavke so načrtovale delo v oddelku po individualnem LDN in dnevnih pripravah na delo. 
Realizacijo LDN oddelka so podale staršem na oddelčnem roditeljskem sestanku in pripravile pisno 
evalvacijo dela. Evalvacije letnih načrtov dela v oddelku so del evalvacije letnega načrta vrtca.  

10.2 Program za predšolske otroke s prilagojenem izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Na lokaciji Apače se je izvajal Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. Na lokaciji Stogovci ni bilo potrebe. Otroci so bili vključeni v oddelke, kjer jim je bila 
skladno z odločbo nudena strokovna pomoč.  

10.2 PREDNOSTNO PODROČJE DELA 

V tem šolskem letu smo poleg drugih nalog izpostavili nekaj prednostnih, ki so opisane v nadaljevanju. 

10.3  Z igro do znanja – poudarek na formativnem spremljanju 

Kurikul za vrtce poudarja naslednje pomembne cilje: 

– Pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti. 

– Večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire. 

– Uravnotežen razvoja otrok in uravnoteženost področij kurikula za vrtce. 
To so bile  hkrati tudi smernice za realizacijo našega prednostnega področja.  
 
10.4  Vloga odraslega 

Naloga strokovnih delavk vrtca je bila, da so pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti upoštevale celostni 

razvoj otroka, omogočale in organizirale prostor za igro ter spreminjale igro glede na starost in dejavnost 

otrok. Pri načrtovanju so upoštevale različne ideje, ki so jih predlagali otroci. Predvsem pa so otroke 

spodbujale k dejanju ter načrtno opazovale igralne situacije,  jih dopolnjevale ter igro dvignile na višjo 

raven. Vzpostavljale so pozitivno klimo ter spodbujale socialne odnose. Pri igri so upoštevale želje, 

interese otrok in jih motivirale za nadaljnjo igro. Otrokom so nudile dovolj časa za izbiro igrač, materialov, 

soigralcev … Seveda so otrokova dejanja tudi pohvalile. Ponudile so jim igrače glede na to, kaj so želele 

pri otroku razvijati. Skrbele so, da so v oddelku potekali pogovori v pozitivni interakciji med otroki ter med 

otroki in vzgojiteljicami. Postavljale so odprta vprašanja in otroke spodbujale k razmišljanju. Spodbujale 

so jih tudi k načrtovanju ter evalviranju. Razvijale so še sposobnost uvida v lastni napredek in sposobnost 

samovrednotenja ter krepile otrokovo pozitivno samopodobo. 

10.5 Vloga otroka 

 

– Sodelovanje v različnih stopnjah ustvarjalnih procesov: načrtovanju, oblikovanju zamisli in 
izvedbe. 

– Sodelovanje pri posebnih dogodkih. 

– Izražanje svojih želja, interesov, dajanje pobud za igro. 

– Aktivna vključitev v igri in preko igre v procesu učenja, tudi v načrtovanje in refleksijo dejavnosti. 
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– Svoje dosežke je predstavljal ob času in načinu, ki jih je sam izbral oziroma v dogovoru z 
vzgojiteljico in s skupino.  

– Otrok je dajal tudi otroku povratno informacijo. 

Otroci so bili tudi drug drugemu vir učenja (igre v parih in v manjših skupinah). 

 

 

Vrednotenje prednostnega področja dela 

Uresničevali smo ga z organizacijo in izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela, v  
oblikah, metodah in vsebinah, ki ustrezajo potrebam in razvojnim zmožnostim predšolskega otroka. 
 
Odrasli  so sodelovali v timih, izmenjavali izkušnje, skupaj načrtovali kurikularne strategije,  timsko 
izvajali in evalvirali počutje otrok, njihove interese, sodelovanje, napredek ... 
 
Z delitvijo vodenja med otrokom in odraslim se je povečala tudi participacija otrok v vzgojnem procesu. 

Tako smo prispevali tudi k razvijanju otrokovih kompetenc in odpirali možnosti za ustvarjalno in izkustveno 

učenje. 

11. CELOLETNI PROJEKTI 

11. 1 SKRB ZA ZDRAVJE -  otroci in odrasli smo skupaj skrbeli za zdrav življenjski slog. 
Prehrana, ki jo pripravljamo v lastni kuhinji, je bila prilagojena potrebam otrok, uravnotežena  in 
pripravljena ob upoštevanju meril HCCAP sistema. Omogočali smo pripravo dietne prehrane ob 
predložitvi zdravniškega potrdila. V tem šolskem letu smo imeli 10 otrok, za katere smo pripravljali dietno 
prehrano. Največ teh otrok ne sme uživati laktoze. Ugotavljamo, da je število otrok, ki potrebujejo diete, 
vedno več.  
Zobozdravstvena vzgoja – skupaj z otroki smo skrbeli za osebno in zobno higieno. Pri skrbi za zobno 
higieno smo sodelovali z Zobno ambulanto Gornja Radgona – občasno je umivanje zob usmerjala 
asistentka ga. Sandra Györek. 
 

 

  
 
 
Dosledno smo izvajali zdravstveno higienski režim (prezračevanje, razkuževanje, umivanje igrač, 
preventivni pregledi igrišč ...) ter tako skrbeli za zdravju koristne pogoje dela in  življenja otrok in odraslih 
v vrtcu. 
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Skrbi za zdravje otrok so bili namenjeni tudi številni projekti, ki smo jih izvajali v tem šolskem letu. V 
sodelovanju z NIJZ Območna enota Murska Sobota smo izvajali projekt: Zdravje v vrtcu s ciljem navajati 
otroke in odrasle na zdrav stil življenja ter varno in urejeno okolje.                    

Otroci so bili pogosto vključeni v pripravo zdrave prehrane.  

Poleg prehrane smo v projektu skrbeli za pozitivne odnose in veliko gibanja. Zdrav slog življenja smo 

spoznavali tudi s pomočjo literature in videoposnetkov.  

S strani NIJZ nas je obiskala regijska koordinatorica Cecilija Sušec, ki je pregledala naše delo na področju 
zdravja v vrtcu. Dobili smo številne pohvale. 

11.2  EKO VRTEC je potekal v sodelovanju s Programskim svetom EKO šole in Občino Apače. 

Izvajali smo številne aktivnosti v skladu s programom Eko vrtec kot način življenja. 
Na igrišču smo skrbeli za eko vrtiček. Ob vrtu je tudi kompostnik. Posadili smo različna zelišča ter 
zelenjavo, ki so jo otroci pripravili in pojedli ob zajtrku ali kosilu. Skrbeli smo še za sadna drevesa na 
našem igrišču.   
 

 

 

Na igrišču smo v več večjih avtomobilskih 
gumah tudi letos posadili jagode, katere so 
otroci z užitkom pojedli. 
 
Pogosto smo ustvarjali in se igrali z odpadno 
embalažo in naravnimi materiali tako v prostoru 
kot na prostem. 
 
Z otroki smo izdelali številne namizne Eko igre 
in didaktične pripomočke za različna vzgojna 
področja. 
 
Sodelovali smo na raznih natečajih in vodili 
zeliščarski dnevnik. 

 

11.3 MALI  SONČEK  

V šolskem letu 2017/2018 smo nadaljevali z gibalno športnim projektom Mali sonček. 

Projekt smo začeli s prireditvijo: Igre brez meja za otroke, starše in strokovne delavke. 

Z gibalnimi dejavnostmi Malega sončka je otrok zaznaval in odkrival svoje telo, preizkušal, kaj telo zmore, 
doživljal veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradil zaupanje vase. Gibanje 
je dajalo otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja in zabavo. 

Za opravljeno stopnjo programa je vsak otrok prejel priznanje. 
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11.4  BRALNA  ZNAČKA  IN  KNJIŽEVNA VZGOJA 

Projekt je potekal od oktobra do aprila. Vanj so bili vključeni otroci drugega starostnega obdobja od 3 do 

6 let.   

V okviru predšolske bralne značke so vzgojiteljice z otroki izvajale veliko pestrih in zanimivih dejavnosti: 

– Pravljične urice; vsakodnevno branje in pripovedovanje pravljic, zgodb in pesmi. 

– Obiski knjižnice v vrtcu, osnovni šoli in Krajevni knjižnici Apače. Sodelovali so tudi starši, saj so 
otrokom brali različne zgodbice, pravljice in pesmi tudi doma.  

 
11.5  GOZDNA PEDAGOGIKA 

Tudi v tem šolskem letu smo se pridružili Gozdnim vrtcem Slovenije. Osnovni cilj projekta je približati 

otrokom naravo – gozd kot ustvarjalno vzgojno in učno okolje. 

 

Različne dejavnosti so potekale v gozdovih v bližini vrtca. 
Pri tem je treba poudariti, da programi gozdne 
pedagogike ne pomenijo samo izobraževanja o gozdu, 
ampak ponujajo nekaj več, in sicer vrednote, kot so 
gibanje na prostem, zdravje, spodbujanje ustvarjalnosti 
otrok, aktivno učenje, pridobivanje novih veščin, krepitev 
samozavesti in spodbujanje razvoja samospoštovanja 
ter samopodobe. Vsega tega so bili deležni otroci. Hkrati 
so pridobivali na odgovornosti in spoštljivem odnosu do 
okolja. Ker je bilo prednostno področje igra, so se 
velikokrat igrali tudi v gozdu. 

 

11.6  TEK PODNEBNE  SOLIDARNOSTI               

Izvajal se je v sodelovanju s Karitasom večkrat letno s ciljem ozaveščanja problematike podnebnih 
sprememb, povezane z revščino v Afriki. 
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11.7 PASAVČEK – »Red je vedno pas pripet« 

Potekal je v sklopu SPVCP Občine Apače in Republike Slovenije. Otroci so spoznavali pravila varnega 

vedenja v prometu.              

11.8 VARNO S SONCEM 

Ozaveščanje otrok in odraslih o vplivu sonca na zdravje.  

11.9 ETIKA   

Poudarek je bil na vrednotah, in sicer: 

– razvijati kulturno komunikacijo in vljudnost; 

– sprejemati drugačnost in razvijati dobre medsebojne odnose,  

– živeti z naravo, jo spoštovati in ohranjati, 

– razvijati osebno rast. 

11.10  PROJEKT DNEVNIK PRAVLJIC – dvig bralne kulture (v sodelovanju z Javnim zavodom – 
Knjižnico G. Radgona). V  projekt smo vključili bralne urice. Vzgojiteljice in pravljičarka, ki je prihajala iz 
knjižnice Gornja Radgona v vrtec Apače in Stogovci, so otrokom brale različne zgodbice, pravljice, pesmi. 
Ob kocu bralnih uric so otroci prejeli priznanje, vrtec pa knjige. 

 
11.11 NOGOMETNI VRTEC 

Nogometni vrtec so obiskovali otroci od 5 do 6 let. V tem šolskem letu je bila to novost. Cilj je bil povečati 
gibanje otrok ob uporabi žoge. Obiskovali so ga dečki in deklice. Projekt je izvajal Nogometni klub Apače, 
in sicer Vito Klemenčič in Simon Štrakl. 
       

12. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

– Otroška folklorna skupina »Šmentana muha«.  

Skupino je vodila Janja Jaušovec. OFS se je uspešno predstavila na Folklorijadi meseca marca, ki je 

bila v Kulturnem domu v Apačah. Predstavili so se tudi  na Območnem srečanju vrtčevskih folklornih 

skupin v mesecu marcu 2018 v Stročji vasi. Sodelovali so tudi na prireditvi, ki jo je pripravil Aktiv 

kmečkih žena v Apačah. 

– Otroški pevski zbor »Mlinček«.  

Pevski zbor  je vodila Daniela Urbanič. Uspešno  se je predstavil na kulturnih dogodkih v vrtcu ter na 

Območnem srečanju pevskih zborov Čriček poje aprila 2018 v Gornji Radgoni. Sodelovali so tudi na 

koncertu Godbe na pihalo Apače v mesecu decembru. 
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– Lutkovno-dramska skupina vzgojiteljic.  

Vodja je bila Tadeja Kaučič, nadomeščala jo je Andrejka Furlan Veršič.  Namen lutkovno-dramske skupine 

je bil, da popestri življenje otrok in obogati kulturna doživetja. Skupina je pripravila štiri lutkovne predstave, 

dve dramski in tri predstave z namiznim gledališčem. Seveda pa so otroci ob vseh predstavah uživali, se 

veselili, hkrati pa doživljali kulturni dogodek. 
13.  NADSTANDARDNI PROGRAMI 

13.1 Plavalni tečaj 

Plavalni tečaj (10-urni), ki ga je izvajala Plavalna šola Delfin v Termah Radenci, je potekal od 14. do 16. 

maja 2018. 

Občina Apače je pokrila vse stroške plavalnega tečaja.  Udeležilo se ga je 34 otrok iz vrtca Apače in 

Stogovci. Otroke je spremljalo pet  strokovnih delavk. 

    

 13.2  Sodelovanje z vrtcem v Avstriji Ubungskindergarten der Backip Mureck 

Obisk in sodelovanje smo izvedli  v četrtek, 14. 6. 2018. 

Skupne dejavnosti po skupinah, ki so se tudi menjavale, so bile: 

– gibalne igre na igrišču,  

– igra po igralnicah, 

– rajalne igre, 

– skupno petje. 

Skupne igre na igrišču so bile namenjene otrokom iz Avstrije in otrokom iz vrtca Apače Stogovci. Namen 

je bil, da so spoznavali nove prijatelje, se seznanjali z jezikom – nemščino, slovenščino. Prav tako so tudi 

vzgojiteljice izmenjale izkušnje  in se seznanjale, kako poteka delo v avstrijskem vrtcu. Prav tako so tudi 

naše vzgojiteljice predstavile strokovno delo v vrtcu Apače in Stogovci. Izmenjava izkušenj je bila 

obojestranska. Druženje je bilo prijetno, sproščeno, predvsem pa dobro z vidika spoznavanja jezika. 
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Udeležilo se ga je 29 otrok. 

14.  PRAZNOVANJE IN PRIREDITVE 

Prireditve in praznovanja so potekale skladno z letnim načrtom dela. Poskrbeli smo za bogata doživetja 
otrok. Ob tem je bilo veliko možnosti in priložnosti za ustvarjalnost otrok in  odraslih.  
 

 
A) SKUPNA DRUŽENJA otrok in strokovnih delavk: 

– ob praznovanjih letnih časov, 

– na pohodih, 

– na športnih dopoldnevih ter drugih gibalnih dejavnostih, 

– skupnih akcijah – urejanje igrišča,ureditev vrtička itd., 

– na kulturnih dogodkih. 
 
 

B) PRIREDITVE ZA STARŠE, OTROKE IN ZAPOSLENE 

Organizirali smo različne prireditve in srečanja s starši, kjer smo vključevali ustvarjalnost otrok in odraslih 

z različnih področij dejavnosti Kurikula s poudarkom na gibalnih in plesnih dejavnostih. Vse dejavnosti so 

se odvijale v vrtcu Apače, razen Srečanja treh generacij, ki smo ga imeli v športni dvorani OŠ Apače.  

Igre brez meja smo organizirali ob tednu otroka.  
Za otroke in starše smo pripravili zabavne, 
tekmovalne in  športne dejavnosti in igre na igrišču 
vrtca Apače. 
Srečanje treh generacij je bilo popestreno z 
gibalnimi in s plesnimi predstavitvami otrok v 
decembru 2017. 
  

 
Tudi tokrat je potekal kulturni program v Kulturnem domu Apače. Po kulturni prireditvi smo imeli pred 
športno dvorano OŠ Apače božično-novoletni bazar z izdelki, ki so jih izdelale strokovne delavke in otroci 
vrtca Apače Stogovci. 

Izvedli smo ustvarjalne delavnice v prazničnem decembru, ki so potekale ob igri in  druženju, ob 

ustvarjanju iz odpadnih in naravnih materialov. Otroci so skupaj s starši izdelovali voščilnice, božično- 

novoletne okraske in aranžmaje …   

Zaključna prireditev Poletni vrtiljak je bila na prostem, najprej na ploščadi pred vrtcem, kjer so se 
predstavili otroci z nastopom, hkrati so se od vrtca poslovili tudi otroci, ki grejo v šolo. Nato so sledile 
pripravljene različne ustvarjalne delavnice. Otroke smo pogostili z lučkami in napitkom. 

Ocenjujemo, da so skupna druženja zelo uspešna. Starši se z otroki številčno udeležujejo prireditev in 
izražajo zadovoljstvo. Še naprej si bomo prizadevali za različna druženja in iskali nove načine takih 
srečanj. 
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15.  PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC 

Organizirali smo prireditev z obiskom dedka Mraza za vse otroke od drugega leta starosti, ki niso 
vključeni v vrtec. Na prireditvi so se predstavile vzgojiteljice z lutkovno predstavo. 
 
V mesecu decembru smo otroke in njihove starše povabili na naša srečanja v ustvarjalnih delavnicah.  
V  mesecu aprilu smo organizirali igralne urice, 2-krat v Apačah in 1-krat v Stogovcih. Nekaj otrok z 
vrtca Stogovci se je udeležilo tako igralnih uric v vrtcu Stogovci kot tudi v vrtcu v Apačah. 
 

16. AKTUALNI DOGODKI, SODELOVANJE Z DRUŠTVI, ORGANIZACIJAMI  

A) Otroci in starši vrtca Apače in Stogovci so se udeležili »čarovniških delavnic«, ki jih je pripravilo 
Kulturno društvo »Čemaž« v sodelovanju s Podružnično OŠ Stogovci in Vrtcem Apače Stogovci. 

  
Izvajale so se različne delavnice, kjer so si otroci iz odpadnih materialov izdelovali  čarovniške metlice, 
palice, duhce, pajke, pekli čarovniško pecivo, izdelovali čarovniška oblačila, se maskirali in oblačili v 
čarovnice, plesali čarovniške plese ... 

 

B) Dan slovenske hrane – tretji petek v novembru v vrtcu že vrsto let poteka Tradicionalni slovenski 
zajtrk. Pri organizaciji smo sodelovali z Občino Apače in domačimi pridelovalci hrane, ki so vrtcu 
podarili doma pridelana živila.   

Skupaj z otroki smo pripravljali različne namaze, medene napitke, sadne kašice in svež sadni sok, luščili 
orehe in še kaj.   
Na mizah otrok je bilo tudi domače mleko, skuta, med, jabolka, orehi, kislo zelje, bučno olje, domača 
marmelada … 

C) Ljudske pevke Apače – v  novembru je naša folklorna skupina sodelovala na njihovem koncertu. 

D) Folklorijada – na prireditvi kulturno folklorne skupine Vrisk Apače je ob 8. marcu sodelovala tudi 
vrtčevska folklorna skupina. 

17. SODELOVANJE NA NATEČAJIH IN PRIREDITVAH   

Otroci in strokovne delavke so sodelovale na številnih razpisih in natečajih.  

NIVEA – PODARITE NAM MODRO SRCE, februar 
MLADI V SVETU ENERGIJE – Kako je električna energija spremenila naša življenja 
VARNI IN ZADOVOLJNI – Zavarovalnica GENERALI 
LIKOVNO-LITERARNI NATEČAJ KUHLINA ZGODBA 
MALI SONČKI NA ZIMSKEM IZLETU - januar 
NATEČAJ MISIJA: ZELENI KORAKI 2017/2018 
OTROCI ZA VARNOST V PROMETU – oktober 
POŠTA SLOVENIJE – Pismo za Božička, december 
EKO PAKET – Pot v vrtec, januar 
 
18. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVK 

Strokovno izobraževanje je bilo usmerjeno k razvijanju osebne rasti zaposlenih in pridobivanju znanja in 

veščin s poklicnega področja (formativno spremljanje). 



56 
 

Strokovne delavke smo se udeležile izobraževanja »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na 

področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«, s 

katerim bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu.  

 

Ostala izobraževanja    
Naslov  Datum Kraj  

ŠTUDIJSKA SKUPINA 14. 9. 2017 Gornja Radgona 

FORMATIVNO SPREMLJANJE 12. 10. 2017 Apače 

ZDRAVJE V VRTCU 19. 10. 2017 Maribor 

FORMATIVNO SPREMLJANJE 15. 11. 2017 Gornja Radgona 

ZDRAVJE V VRTCU 19. 3. 2018 Maribor 

FORMATIVNO SPREMLJANJE 10. 4. 2018 Apače 

PREDAVANJE – JANI PRGIČ 10. 4. 2018 Apače 

PREDAVANJE – POGOSTI NEPRIMERNI 
PRIGRIZKI NAŠIH OTROK 

10. 4. 2018 Apače 

 

Srečanja ravnatelji in pomočniki ravnateljev vrtcev. 

Strokovna srečanja v vrtcu 
 

Realizirali smo strokovna srečanja, načrtovana z LDN. 

Prednostne vsebine strokovnih srečanj so bile v skladu s prednostno nalogo – Z igro do znanja. 
Vzgojiteljski zbori, strokovni in delovni aktivi so potekali v skladu z letnim delovnim načrtom, kar je 
razvidno iz zapisnikov srečanj.  

Vse strokovne delavke so pripravile in izvedle pedagoške delavnice s poudarkom na realizaciji 
prednostnega področja dela. 

Individualno izobraževanje preko internetnih člankov, diplomskih in magistrskih del, strokovnih knjig, 

seminarjev v lastni režiji, udeležba na predavanjih v drugih institucijah … 

Izpopolnjevanje izven vrtca v šol. l. 2017/2018 

– Izobraževanja za Eko koordinatorje – Tanja Rojc, Nevenka Krancelbinder. 

– Izobraževanja v projektu Zdrav vrtec – Duška Horvat, Kristina Krancelbinder, Maja Tropenauer, 

Renata Senekovič. 

– HACCP za vzgojiteljice v vrtcih – Kristina Krancelbinder. 

– HACCP v šolski prehrani – Renata Senekovič. 

– Šolski lonec – Marija Vrbanič. 

19. SODELOVANJE S STARŠI 

V letnem načrtu dela smo načrtovali in skladno s tem tudi izvajali različne oblike srečanj s starši. 

– Strokovna srečanja 
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Roditeljski sestanek – izvedli smo dva oddelčna roditeljska sestanka.  

Roditeljski sestanek za starše novo vpisanih otrok – za šol. l. 2017/2018, julij 2017. 

Izvedle so ga Kristina Krancelbinder, pom. ravnat., ravnateljica Violeta Kardinar, Davorina Giorgiutti, 

svetovalna delavka. 

– Pogovorne ure (1-krat na dva meseca) 

 

– Skupna praznovanja 

 Igre brez meja ob tednu otroka oktober 2017 v vrtcu Apače (otroci od 2 leta 

starosti dalje). 

 Srečanje treh generacij (december 2017) – skupna prireditev oddelkov prvega 

in  drugega starostnega obdobja v športni dvorani OŠ Apače. 

 Novoletne ustvarjalne delavnice za otroke, starše in strokovne delavke 

(december 2017) 

 Družinsko srečanje (marec 2018) – oddelčna srečanja – prvo in drugo starostno 

obdobje. 

 Zaključna prireditev: Poletni vrtiljak (v maju 2018) – skupna prireditev na ploščadi 

pred vrtcem in na igrišču vrtca Apače. 

Druženja otrok, staršev in strokovnih delavk vrtca omogoča otrokom pridobivanje novih, drugačnih 

izkušenj; staršem pa bolj približa življenje in delo v vrtcu. 

Starši in tudi stari starši ter drugi otrokovi sorodniki se v velikem številu udeležujejo naših prireditev in se 

zelo pohvalno izrekajo o njihovi organizaciji in izvedbi. 

 Druge oblike sodelovanja 

 

• Pisno komuniciranje (obvestila, vabila …). 

• Plakatne in slikovne predstavitve vsebin, projektov, … 

• Interni časopis ISKRICE, ki je izhajal enkrat mesečno in je starše seznanjal z aktualnimi 

dogodki in vsebinami iz življenja in dela vrtca. 

• Internetne strani OŠ Apače. 

 

 Ostale oblike sodelovanja s starši 

Starši so imeli svojega predstavnika v Svetu staršev, vsak oddelek enega, in v Svetu zavoda Osnovne 

šole in vrtca Apače, to je bila ga. Jasmina Ščap Gungl.  

Omogočeno jim je bilo tudi sprotno komuniciranje s strokovnimi in z vodstvenimi delavci vrtca. Večje 

problematike s strani staršev ni bilo zaznati, prav tako ni prišlo do konkretnih predlogov ali pobud, ki bi jih 

kazalo vključiti v življenje in delo s predšolskimi otroki. 
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20.  SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 Z ZRSŠ – smernice za  delo, strokovna srečanja za vodstvene delavke; izobraževanja. 

 Z MIZŠ – informacije s področja sprememb zakonodaje; okrožnice …  

 S Policijsko postajo Gornja Radgona – varnost v prometu. 

 S knjižnico v Apačah – izposoja knjig, pravljične urice. 

 Z Občino Apače:  

- Organizacija in izvedba akcije; Dan slovenske hrane. 

- Zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev za: 

- novoletno obdarovanje vseh predšolskih otrok (od 2. leta starosti). 

- izvajanje projektov (EKO vrtec, mednarodno sodelovanj z vrtcem v Avstriji),  

- stroški plavalnega tečaja otrok v  Termah Radenci. 

- Objava aktualnih informacij v občinskem informatorju. 

- Ob koncu šolskega leta je župan Občine Apače g. Franc Pižmoht povabil  in sprejel vse 

otroke, ki grejo v jeseni v šolo. 

 Z OŠ Apače: 

- skupni aktiv vzgojiteljic in učiteljic 1. razreda, 

- razni projekti (Eko projekt …), 

- lutkovne predstave, Dan brez avtomobila, pustna povorka, 

- skupne igre otrok, kostanjev piknik, 

- skupne gibalne dejavnosti. 

 

 Z zobno ambulanto – celoletni obiski zobne asistentke v vrtcu. Učenje otrok o pravilni zobni negi 
in ustni higieni. 

 Z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer pri izvajanju pedagoške prakse – predšolska vzgoja. 

Šolsko leto 2017/2018 tudi v vrtcu ocenjujemo kot uspešno. Izvedli smo vse načrtovane aktivnosti ter le 

tem dodali tudi aktualne dogodke.                   

21.  Nujni pristopi k uresničevanju dolgoročnih ciljev urejanja sistemov, stavb in zunanjega      šolskega   

prostora 

Osnova za presojo doseganja kratkoročnih oz. letnih ciljev v letu 2018, oz. v šolskem letu 2017/2018, je Letni 

delovni načrt Osnovne šole Apače, Finančni načrt, Kadrovski načrt, Program dela, Investicijski načrt, Poročilo o 

realizaciji letnega delovnega načrta OŠ Apače za šolsko leto 2017/ 2018, Samoevalvacijsko poročilo za leto 

2017/2018, Razvojni načrt OŠ Apače 2016 – 2020. 

 
 Ureditev stavbe in dvorišča  podružnične šole Stogovci*** 
 Ureditev fasade vrtca Stogovci 
 Ureditev tuša v umivalnici vrtca Stogovci 
 Ureditev novega hidrantnega omrežja na OŠ Apače 
 Priključitev na kanalizacijsko omrežje objekta OŠ Apače 
 Ureditev problematike ostrešja in dvorišča (Vrtec Stogovci) 
 Ureditev vodovodnega priključka za vrtec Stogovci 
 Ureditev zagotavljanja dodatnih kvadratur s prebojem stene (vrtec Stogovci) 
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 Zagotovitev dodatnih mest v garderobi vrtca Stogovci 
 Ureditev projektne dokumentacije za prizidek (vrtec Stogovci) 
 Ureditev in nova asfaltna prevleka ter oprema zunanjega igrišča pri podružnični šoli 
 Ureditev mehkih podlag pod igrali PŠ Stogovci 
 Sanacija fasade šole OŠ Apače (posledic vandalizma) 
 Sanacija zunanjega stopnišča OŠ Apače (posledic vandalizma) 
 Sanacija prezračevalnega sistema v kuhinji OŠ Apače 
 Ureditev mehkih podlag pod igrali OŠ Apače** 
 Ureditev parkirišč pred OŠ Apače, omogočanje varnega privoza staršem in  varnega dostopa 

otrokom do šole. 
 Odprava pomanjkljivosti v  NE Apače 

 
 
 Poteka.* 
 
 Urejeno*** 
 
 Delno urejeno** 
 
 Potrebno urediti 

 
 
 
(Potrebe povzete po RN OŠ Apače 2016 -2020 in RN vrtca 2018 - 2022) 

 
V vrtcu Stogovci smo v celoti uspeli zamenjati stavbno pohištvo, menjati dotrajano ograjo in podreti 
starejša drevesa, ki so potencialno že ogrožala stavbo (možnost porušitve). V preteklem letu smo uspeli 
narediti povsem novo ostrešje, kritino in kleparska dela. V eni igralnici smo uspeli odstraniti stare opleske, 
zakitati stene in jo na novo prepleskati, renovirali notranja vrata, pragove, namestili nove garderobne 
omarico, ker zaradi povečanega števila otrok nismo imeli zadostnih kapacitet. Na novo smo naredili 
fasado s kameno volno na objektu vrtca v Stogovcih in uredili okolico (zemeljska dela, okrasna zasaditev). 
Otvoritev prenovljene stavbe je bila v času občinskega praznika, septembra 2017. Prenovljeni in 
adaptirani objekt PŠ je začel služiti svojemu namenu 1. 9. 2016. S spremenjenim prometnim režimom na 
dvorišču matične šole smo uspeli nekoliko povečati prometno varnost otrok. Pod večino zunanjih igral 
smo uspeli namestiti predpisane podlage. Na matični šoli smo uspeli izdelati primerno lokacijo za 
shranjevanje bioloških odpadkov. Uredili smo tudi potrebne/manjkajoče ograje na stopnišču PŠ Stogovci. 
 
Elektro naprave, plinska inštalacija, el. pomični koši in tribune, varnostna razsvetljava, športni rekviziti v 
igralnici in igrala na prostem, klimati, dvigalo na PŠ Stogovci,  so bila pregledana v skladu z periodiko in 
zakonodajo. 
 

22.  Realizacija uresničevanja kratkoročnih in dolgoročnih  ciljev, zastavljenih v Letnem programu dela in 

Razvojnem načrtu šole in vrtca 

Na osnovi Poročila o realizaciji letnega delovnega ter investicijskega načrta in vizije OŠ Apače, lahko povzamemo 

naslednje: 

 Uspeli smo zagotoviti dobre prostorske, materialne in kadrovske pogoje za izvajanje programa 9-letne 
osnovne šole 

 Izboljšala se je materialna osnova  šole, dokupili smo nekaj računalniške opreme, večina učilnic matične in 
vse učilnice podružnice so opremljene z interaktivno tehnologijo. Obnovili smo zunanja igrišča v Apačah, 
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postavili koš za igranje košarke, Vaški odbor Stogovci  je svoja sredstva namenil zamenjavi dotrajane mreže 
na igrišču podružnice, obnovili so kolesarnico, uredili mrežo okoli vrta, opravili razna zemeljska dela, podarili 
les za izdelavo klopi v učilnici na prostem, podarili sadike in pomagali pri ureditvi vrta, prebarvali lesena 
igrala, kupili zunanjo mizo in dve klopi, kupili in zasadili okrasne trajnice na šolskem okrasnem vrtu in pri 
vrtcu. Velikokrat so nam pri teh opravilih priskočili na pomoč tudi starši.  

 Uspešno smo vpeljali  e-dnevnik in e-redovalnico, e-hrambo, e-račune, delovodnik  in klasifikacijski načrt  
preko E-asistenta in podjetja LOGITUS ter vzpostavili elektronsko vodenje šolske prehrane. 

 Zagotavljali smo redno izvajanje pouka, pouka izbirnih predmetov, dodatnega in dopolnilnega pouka, 
dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, pomoči učencem z učnimi težavami, 
nadarjenim učencem, individualno in skupinsko pomoč. 

 Uspešno smo izvedli  šolo v naravi, dneve dejavnosti, plavalne tečaje in preizkuse plavalnih sposobnosti. 
 Redno so se izvajale interesne dejavnosti, ki so svoje programe/rezultate predstavile ob raznih 

priložnostih. Predstavili smo se na revijah pevskih zborov, folklornih in lutkovnih skupin. 
 Zgodnje učenje tujega jezika  je  nepogrešljiv del vzgojno izobraževalnih prizadevanj na šoli. Uspešno 

izvajamo pouk TJN kot neobvezni izbirni predmet v 1. razred in ga letos vpeljali kot obvezni predmet tudi v 
2. razred. 

 Zagotovljeni in izvajani so šolski prevozi za matično in za podružnično šolo, ki se izvajajo  po pogodbi med 
občino ustanoviteljico in podjetjem Arriva. 

 Učenci so uspešni  pri rednem pouku  pri ostalih oblikah vzgojno izobraževalnega dela in pri nadaljnjem 
šolanju. Devetošolci so bili sprejeti na izbrane šole, nekaj tudi v sosednji Avstriji. 

 Raziskovalno in ustvarjalno delo v okviru dejavnosti izven pouka je še vedno naš zaščitni znak 
vseživljenjskega učenja. 

 Izveden je bil nacionalni preizkus znanja v 9. in 6. razredu. Ugotavljamo, da nam rezultat znižujejo 
posamezniki, ki z neresnim  pristopom dosegajo minimalno oz. nič točk. Narejena je bila analiza in 
smernice za nadaljnje delo. 

 Hospitacije pri pouku in v vrtcu so redne, prav tako so vpeljane druge oblike spremljanja strokovnega dela 
učiteljev, izvedeni so bili letni pogovori z zaposlenimi v šoli in vrtcu 

 Uspešno delujeta knjižnica in šolska svetovalna služba. 
 Redno je izvajanje dejavnosti zdravstvenega varstva – sistematski pregledi -  in skrbi za zdravje zob v 

sodelovanju z Zdravstvenim domom v Gornji Radgoni. 
 Usmeritev v nadaljnje šolanje – karierna orientacija. 
 Sodelovanje z drugimi šolami in vrtci, tudi čezmejno sodelovanje. 
 Vpeljali smo redno in učinkovito sodelovanje z okoljem (TD Čemaž, Enote Zavoda Hrastovec, Gasilsko 

društvo Apače, Folklorno društvo VRISK, Čebelarsko društvo Apače, JSKD, NK APAČE, KUD Stogovci, 
Društvo upokojencev,  KORK, OORK, DPM, Občina Apače, partnerske šole v sosednji Avstriji …) Rezultati 
sodelovanja so vidni ob raznih priložnostih:  Božično- novoletna tržnica, Noč čarovnic, Velikonočne 
dejavnosti, pustovanje, skupni projekt s FS Vrisk, skupne organizacije raznih proslav in prireditev, 
organizacije dobrodelnih prireditev, organizacije raznih humanitarnih in drugih akcij...) 

 Analizirali, dopolnili in evalvirali smo vzgojni načrt šole. Ugotavljamo  izboljšanje na tem področju, saj smo 
precej zmanjšali pojave nasilja  med učenci, zapolnili proste ure z raznimi aktivnostmi, uvedli red v jedilnici 
in telovadnici. Splošna klima v šoli je precej umirjena, večjih vedenjskih odklonov ne zaznavamo. 
Posamezne primere  v sodelovanju s starši in svetovalno službo učinkovito sprotno obravnavamo. 

 Vpeljali smo nova Pravila šolskega reda. 
 Izobraževanje in permanentno izobraževanje strokovnih in drugih delavcev se izvaja po letnem programu 

upoštevajoč določila kolektivne pogodbe. 
 Strokovni delavci se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte. 
 Izvedena je bila nabava učne opreme in ureditev delovnih in ekoloških pogojev po programu občinskega 

proračuna Občine Apače  za matično šolo Apače in podružnično šolo Stogovci kakor tudi za enoto vrtca 
Apače-Stogovci . 

 Na različne načine smo pridobivali sredstva za subvencioniranje prehrane socialno šibkim otrokom (akcija 
Drobtinica, Dobrodelna božična stojnica, akcija zbiranja odpadnega papirja…) 

 Izvedli smo dejavnosti ob Dnevu slovenske hrane. 
 Vključeni smo bili v projekt Shema šolskega sadja in šolskega mleka. 
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 V knjižnici smo pričeli z delovanjem v sistemu Cobiss. Trenutno poteka nabava vse potrebne 
opreme, ki je delno sofinancirana s strani MIZŠ in iz Programa SIO 2020, ostala sredstva pa si mora 
zagotoviti zavod sam. Nam potrebni delež sredstev zagotavlja Občina ustanoviteljica. 

 V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v 
vzgoji in izobraževanju, ki so ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020, 
kamor sta se vključila tudi naša šola in vrtec. 

 Šolski sklad je v okviru svojega delovanja izvedel nabavo šolskih garderobnih omaric za vse učence 
predmetne stopnje. 

 

23.   SPREMLJAMJE URESNIČEVANJA  VZGOJNEGA NAČRTA IN LETNEGA  DELOVNEGA NAČRTA 

OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA APAČE 

 Ravnateljica, pomočnica ravnateljice in ostali zaposleni   spremljajo realizacijo letnega delovnega načrta 

po vseh zastavljenih poglavjih. 

 Razredniki, učitelji in vzgojiteljice sproti odpravljajo morebitne nedoslednosti pri izvajanju nalog. 

 Realizacija programa letnega delovnega načrta se obravnava na rednih pedagoških konferencah. 

 Ravnateljice vsaj enkrat letno poročata na Svetu šole Osnovne šole in vrtca  

              Apače. 

 Morebitne nepredvidene spremembe obravnava in sprejme Svet šole na svoji redni ali izredni seji. 

g) Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 

Proračunska sredstva, tako države za financiranje izvajanja dejavnosti kot občine za financiranje pogojev in 

vzdrževanja šolskega in predšolskega prostora dobivamo na osnovi normativov in standardov ter drugih sprejetih 

meril za financiranje vzgoje in izobraževanja kot javne dejavnosti splošnega družbenega pomena. 

Glede na opredeljene standarde dodeljevanja sredstev smo prisiljeni  biti dokaj gospodarni, predvsem, kar se tiče 

sredstev državnega proračuna, na področju financiranja iz občinskega proračuna pa smo z ustanovitvijo občine 

Apače deležni primernega razumevanja pri pokrivanju stroškov materialnega vzdrževanja zgradb javnega zavoda 

Osnovna šola in vrtec Apače. 

Glede na splošno gospodarsko stanje v državi se le to odraža tudi na področju šolstva. V preteklem letu je bilo 

odpravljenih nekaj ukrepov, ki jih je opredeljeval ZUJF, vendar še nismo uspeli doseči stanja, kakršno je bilo pred 

nastopom varčevalnih ukrepov. Ministrstvo je takrat občutno zmanjšalo sredstva, namenjena izobraževanju. 

Položaj je bil toliko težavnejši, ker nismo mogli natančno predvideti, kako se bodo razmere tekom leta spreminjale. 

Predvsem so zelo   negativno vplivali na likvidnost nenadni grobi finančni posegi, v smislu zmanjševanja, ki smo 

jih bili velikokrat deležni sredi leta. Kljub vsemu nam je MIZŠ v letu 2017 zagotovilo sredstva za izplačila OD 

zaposlenih in ostalih stroškov, povezanih z delom za osnovni in razširjeni program. V skladu z navodili smo v 

preteklih letih 1% zmanjšali število zaposlenih v zavodu, v letu 2017 pa ohranili  število zaposlenih v šoli, na račun 

novega oddelka v vrtcu pa smo  povečali število zaposlitev. 

Cene energentov so v letošnjem letu ostale v glavnem nespremenjene, morda celo malo nižje, vendar kljub temu 

narekujejo racionalno ravnanje in sprotno spremljanje porabe sredstev po posameznih postavkah. Potrebno je 

poudariti, da se dosledno držimo namenske porabe sredstev in da nameravamo določene stroške še dodatno 

racionalizirati (telefonija, internet). 

V preteklem letu smo uspešno izvedli razpis za JN (prehrana). Vključiti nam je uspelo kar nekaj lokalnih dobaviteljev 

in upoštevamo določila iz naslova Zelenega naročanja, ki obvezuje vse javne ustanove k naročanju živil iz EKO in 

BIO pridelave v višini vsaj 10%. Cene prehrane za otroke,  že nekaj časa nismo dvignili, k čemer pripomore tudi 

sofinanciranje prehrane (kosil učencem za delež stroškov kuharja)  s strani ustanoviteljice – Občine Apače. 
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 24. Zaključno mnenje REVIZIJSKEGA POROČILA  (Revizijo je opravila Kavaš Marija, magistra 

ekonomskih znanosti, državna notranja revizorka, 2018) 
 

V teku izvajanja notranje revizije smo o ugotovitvah sprotno poročali odgovornim delavcem za posamezno področje 

revidiranca in v skladu s pogodbo o ugotovitvah obveščali odgovorno osebo naročnika. Na ugotovitve, ki smo jih 

posredovali odgovornim osebam in njihovih pojasnil je razvidno, da so nekatere kontrole že uvedene, s katerimi se 

bo preprečil nastanek pomanjkljivosti.  

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ je ravnatelj 

odgovoren za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih 

kontrol.  

Menimo in ugotavljamo, da smo podali ugotovitve na podlagi zadostno pregledanega vzorca knjigovodske in druge 

poslovne dokumentacije in ni neusklajenosti med naročnikom in izvajalcem, ter so podani pogoji za izdajo poročila. 

Cilj notranje revizije je bil pregled poslovanja Osnovna šola Apače in podaja zagotovil o: 

 ustreznosti delovanja notranjih kontrol,  

 obvladovanju tveganj. 

 

Na podlagi opravljenega pregleda podajamo zagotovilo, da so notranje kontrole zagotavljanja skladnosti in 

pravilnosti poročanja vzpostavljene s primernim kontrolnim okoljem na pretežnem delu poslovanju z manjšimi 

pomanjkljivostmi oz. ne delujejo dovolj učinkovito na nekaterih področjih.  

Ugotavljamo, da je vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki na revidiranih področjih poslovanja deluje v skladu s 

predpisi in internimi akti. Ustreznost delovanja notranjih kontrol je prisotna na področju evidentiranja in vodenja 

poslovnih knjig, izkazov in poročil za zunanje in notranje uporabnike.  

Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja 

na sprejemljivo raven, je ustrezen na pretežnem delu pregledanega področja poslovanja. 

Obvladovanje tveganj z notranje kontrolnimi aktivnostmi deluje učinkovito in uspešno ter zagotavlja, da so tveganja 

na sprejemljivi ravni na pregledanem delu poslovanja.  

Naše poročilo služi osnovni šoli Apače za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ ter je za 

namene po Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ. Poročilo se 

nanaša le na pregledane dokumente in evidence in ne more biti razširjeno na vse pogodbe ali vse finančne izkaze 

kot celoto. 

24.1  Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

Sistem notranjega finančnega nadzora je opredeljen v Odredbi posrednih in neposrednih uporabnikov. Nadzor smo 

izvajali po ustaljenem načinu na podlagi in skladno z  internimi  pravili  o računovodstvu, o finančnem poslovanju 

in o javnih naročilih. 

Ločena je funkcija evidentiranja, odobravanja, kontrole in izvajanja. Notranji nadzor izvaja tudi svet šole ter 

revizijske službe po predpisih. V tekočem šolskem letu smo notranje revidirali poglavitnejša področja poslovanja 

zavoda in delovanja notranjih kontrol. Po poročilu smo sprejeli določene predlagane ukrepe za izboljšanje.  Še 

vedno nam predstavljajo težave odprte terjatve, ki se večinoma navezujejo na neplačevanje šolske prehrane in 

oskrbnine v vrtcu. Starše, oz. skrbnike z opomini pozivamo k poravnanju zapadlih obveznosti. Nekatere bo zaradi 

neodzivnosti verjetno potrebno predati v nadaljnje postopke. Sklep o odpisu je sprejel Občinski svet Občine Apače 

na eni izmed svojih rednih sej. Dolžnike, ki se niso odzvali na pozive k plačilu, smo predali v postopke izterjave 

preko podjetja I.A.G. 

25.  Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in vzroki 



63 
 

Cilji, ki izhajajo iz osnovne dejavnosti šole in vrtca kot javnega zavoda, so bili v celoti doseženi, tako vsebinsko, 

kvalitativno, kvantitativno in materialno. Konstantne težave se pojavljajo  okoli  vzdrževanja zgradbe NE vrtca v 

Apačah, zaradi dotrajanosti in slabega vzdrževanja v preteklosti pa smo imeli tudi nekaj več potrebe po sanaciji za 

stavbo vrtca Stogovci, vendar počasi urejamo vse potrebno, da bo objekt dobil dokončno urejeno podobo. Zelo 

smo veseli povečanega vpisa na lokaciji Stogovci, vendar nam je povečano število otrok povečalo prostorsko stisko. 

Delno smo uspeli ublažiti situacijo z delitvijo otrok v dve starostni skupini, vendar smo na skrajni meji prostorskega 

normativa. Omenjene težave niso vplivale na samo izvajanje in dosego uspeha dejavnosti, saj smo kljub vsemu po 

naših najboljših močeh zagotovili vse, kar je potrebno za kvalitetno delo. V šolskem letu 2016/17 so bili izpolnjeni  

vsi pogoji za začetek izvajanja vzgojno izobraževalne dejavnosti v prenovljeni podružnični šoli v Stogovcih, vrtec 

Stogovci pa se je vsakoletno saniral in obnavljal iz postavke investicijskega vzdrževanja. Določene pomanjkljivosti, 

ki jih zaznavamo po izgradnji NE Apače skušamo sproti odpraviti znotraj garancij, ostale pomanjkljivosti pa 

skušamo sanirati s sprotnim vzdrževanjem. Nujno potrebujemo dodatne prostore/kvadrature v vrtcu Stogovci. 

Težave imamo tudi z likvidnostjo. Kljub racionalni in namenski porabi sredstev smo v zaostanku s plačili. Po analizi 

stanja ugotavljamo, da se to dogaja iz naslednjih razlogov:  

- Neporavnavanje obveznosti do šole in vrtca (prehrana, plačilo vrtca) – v postopku sodne poravnave. 
- Nepravočasno poravnavanje obveznost do šole in vrtca (opomini) 
-  Poravnavanje obveznosti z večmesečnim zamikom, zaradi česar mora naš zavod zalagati sredstva, povezana 

z izvedbo projekta, predvsem za stroške plače (ESS in MIZŠ projekti). 
- Plačevanje z zamikom s strani sosednjih občin, kjer otroci naše občine obiskujejo vrtce. 

 

26. Ocena učinkov poslovanja na druga področja 

Šola z vrtcem lahko delno vpliva na okolje, na njegovo gospodarsko, kulturno in socialno rast, veliko pa pripomore 

k ozaveščanju prebivalstva na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki. Šola in vrtec promovirata uporabo 

lokalno pridelane hrane in na ta način vzpodbujata okoliške pridelovalce h gojenju kultur, ki so za naš zavod 

zanimive/uporabne.To dosegamo preko vključevanja v ekološki projekt Eko šola in Eko vrtec kot način življenja, z 

uvedbo sistema HACCP, z organizacijo Dneva slovenske hrane, s predavanji za otroke in starše s področja vzgoje 

za zdravje, z organizacijo prireditev, krajevne pustne povorke, s soorganizacijo prazničnega prižiga luči v Apačah, 

obdaritvijo vseh malčkov za dedka mraza, soorganizacijo delavnic v času velike noči, božiča, pusta, za noč 

čarovnic, z mednarodnim sodelovanjem  - FS Mureck in BORG – Bad Radkersburg, z zbiralnimi akcijami in preko 

drugih oblik dejavnosti kot so: naravoslovni dnevi, tehniški dnevi odprtih vrat, ki so na naši šoli tradicionalni. Na 

veliko oblike vabimo starše in ostale občane ter jih tudi aktivno vključujemo v sodelovanje. Šola deluje tudi kot 

središče kulturnega, športnega in edukacijskega dogajanja, se povezuje z lokalno skupnostjo, društvi, ustanovami 

doma in v tujini, v bodoče pa želimo to vlogo v okolju še povečati. Šola tudi skrbno spremlja socialno stanje otrok 

in njihovih družin, kolikor to dopušča varovanje osebnih podatkov. Najšibkejšim skušamo poiskati pomoč v različni 

oblikah ali jih napotiti na ustrezne inštitucije. 

Vsekakor pa namenska in smotrna poraba sredstev za dvig materialnih in sploh učnih pogojev za izvajanje 

osnovnega programa šole in vrtca pozitivno vpliva na kvaliteto izvajanja programa in tudi na okolje, ki živi in sodeluje 

z ustanovo. 

27. Nepredvideni učinki na poslovanje 

Nepredvidene situacije se kot takšne običajno pojavljajo v obliki nepredvidenih stroškov oz. stroškov, ki se pojavljajo 

v zvezi s periodičnim vzdrževanjem, a ne moremo predvideti višine zaračunanih storitev, morebitnih potrebnih 

sanacij, ki izhajajo iz inšpekcijskih ali obdobnih predpisanih pregledov, nenadnih okvar ipd.  V preteklem letu so 

nam potekli  številni periodični pregledi ( Zdravniški pregledi zaposlenih, pregled gasilnikov in hidrantov …). Vsi 

našteti pregledi so plačljivi. V primeru ugotovljenih nepravilnosti smo le-te morali sanirati, kar nas je finančno 

dodatno obremenilo. Tudi na področju permanentnega izobraževanja smo zaradi aktualnosti izobraževalnih tem 

nekoliko prekoračili predvidena sredstva, vendar smo nastali presežek prvega polletnega obdobja kompenzirali že 

od septembra 2017 naprej z možnostjo izbire ESS seminarjev, ki so za nas brezplačni. V preteklem letu  smo 
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nekoliko prekoračili tudi predvidena sredstva za čiščenje šolskih prostorov, saj je bilo potrebno opraviti temeljito 

generalno čiščenje z odstranjevanjem in ponovnim nanosom talnih premazov po vsej matični šoli. Ob koncu leta 

so bili stari premazi preveč izrabljeni, da bi jih bilo možno sanirati. Omenjeni postopek izvajamo vsake tri leta in 

takrat so stroški čiščenja nekoliko višji.  

MIZŠ skupaj z ESS razpisuje sredstva za zagotavljanje IKT tehnologije vsem VIZ v Sloveniji. Zaradi zamika 

predvidenih dobav prihaja do razhajanj med načrtovanimi finančnimi sredstvi in dejanskimi potrebami (V letu 2018 

smo imeli dve dobavi, čeprav bi morala biti prva pošiljka dobavljena in financirana že v letu 2017) 

Preteklo obdobje so zaznamovale tudi določene kadrovske težave zaradi bolniških odsotnosti. Kljub temu smo 

uspeli zagotoviti, da je učni proces potekal nemoteno. 

POVZETEK 

 Preteklo leto bi označila kot uspešno, predvsem v smislu realizacije vseh predvidenih aktivnosti, vsebin in 
ciljev, ki izhajajo iz osnovne dejavnosti vzgoje in izobraževanja. 

 Pouk in ostale dejavnosti osnovnega in razširjenega programa so bile realizirane nad 95%. 

 Z izrabo vseh možnosti in specifik, ki jih imamo na voljo v skladu z OŠ zakonodajo, smo uspeli obdržati v 
delovnem razmerju vse zaposlene, večinoma  s polno delovno obvezo in tri zaposlene z obvezo manjšo 
od polne, kar gre na račun zmanjšanja zaposlovanja za 1%. 

 Skozi šolsko leto smo imeli kar nekaj dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki smo jih uspeli ustrezno 
nadomeščati, tako da je pouk potekal nemoteno. 

 Ravnateljica je uspela izvesti vse načrtovane hospitacije v šoli, nekatere tudi v vrtcu. 

 Uspeli smo realizirati program za nadarjene in izvesti vse dodatne ure DSP in UP. 

 Ohranili smo število oddelkov OPB v šoli in še povečali število ur. 

 Povečali  smo št. oddelkov v enoti vrtca (za enega) , število otrok narašča, tako, da smo v vseh oddelki 
že na zgornjih mejah normativov. 

 Srednji uspeh šole je relativno visok. 

 Učenci so bili uspešni na številnih tekmovanjih in revijah  

 S skupnimi močmi se trudimo zmanjšati vzgojno problematiko v šolskem prostoru. 

 Zaključili smo s sanacijo in adaptacijo podružnične šole. 

 Uredili smo fasado, streho in okolico vrtca v Stogovcih in v celoti zamenjali ograjo. 

 Kljub vsemu pa moram poudariti, da z vsemi razpoložljivimi sredstvi ravnamo racionalno, preudarno in 
strogo namensko.  

 Racionalizirali   smo izobraževanja učiteljev, ki so kljub zmanjšanju sredstev ostala na kvalitetnem nivoju. 
Odvoze odpadkov smo znižali na minimalno število – oz. sklenili pogodbe s podjetji, ki to opravijo 
brezplačno, racionalizirali porabo čistil, toaletnih brisač, papirja, mila, pralnih detergentov.  

 Mesečno spremljamo porabo el. energije in stroške ogrevanja. S spremembo energenta za ogrevanje in 
delno tudi pridobivanje el. energije za stavbo OŠ Apače in tudi s spremembo energenta na PŠ Stogovci 
ter energetske sanacije stavbe, zaznavamo tudi na tem področju prihranke. 

 Občutno so se povečali stroški povezani s porabo vode (3x). 

 Kljub manjšim proračunskim sredstvom s strani ministrstva smo uspeli izboljšati opremljenost šole z 
raznimi pripomočki in IK – tehnologijo.  

 Prijavili smo se na projekt SIO 2020, ki nam bo v okviru razpisa za IKT in internetno omrežje za matično 
in podružnično šolo zagotovil 50%sofinanciranje. 

 Nekateri starši konstantno ne plačujejo oskrbnin v vrtcu oz. prehrane v šoli. Večina staršev se je na 
opomine odzvala in smo se dogovorili za način odplačila dolga, nekateri pa niso reagirali kljub 
večkratnemu pozivanju k plačilu. Tako bomo posamezne primere dali v nadaljnje reševanje pristojnim 
inštitucijam. 

 Prizadevamo pa si tudi za pridobivanje dodatnih sredstev iz raznih drugih virov (donacije, dobrodelne 
prireditve, razpisi...) 

 Z menjavo operaterja smo uspeli znižati stroške telekomunikacijskih storitev. 

 Zavedamo se, da živimo v socialno zelo občutljivem in šibkem okolju. V ta namen se vključujemo v razne 
humanitarne akcije, poskrbimo za subvencije pri udeležbi v šoli v naravi, zagotovo pa postaja to za nas 
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vedno večji izziv, ki mu na eni strani botruje želja po  ohranjanju kvalitete dela in ponudbe šole ter na drugi 
strani  omejitve v smislu zmanjšanja finančnih sredstev s strani virov financiranja in slabega gmotnega 
stanja v družinah. 

 Ugotavljamo, da smo s timskim in strokovnim delom v vrtcu uspešno realizirali cilje in naloge, ki 

smo si jih zadali v šolskem letu 2017/2018.  

 Zadovoljni so tudi starši, ki so se z veseljem in številčno udeleževali naših skupnih prireditev, ki 

smo jih izvedli. Vključevali so se tudi v posamezne oddelke in sodelovali pri realizaciji vzgojnih 

vsebin. 

V vrtcu je šolsko leto 2017/2018 je najbolj zaznamovalo naslednje: 

 Vsi oddelki prvega starostnega obdobja so bili maksimalno zasedeni.  
 

 Vsa strokovna srečanja in izpopolnjevanja v vrtcu  so imela v ospredju prednostno področje dela 
– Z igro do znanja.  

 Vse strokovne delavke so pripravile video posnetke hospitacij dejavnosti otrok s področja igre, 
na kar smo skupno na strokovnih aktivih  kot »kritični prijatelji« analizirali delo. Slednje se je 
pokazalo kot dobra praksa in bomo v prihodnje nadaljevali s takšnim načinom dela.  

 Igro smo dali v ospredje pri vseh dejavnostih življenja in dela, tudi dnevno rutino, bivanje na 
prostem, srečanja s starši … 

 Novost je bil projekt Nogometni vrtec v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije in Nogometnim 
klubom Apače. Bil je dobro sprejet. Obiskovali so ga vsi otroci, stari od 5 do 6 let. 

 V skupini  od 3 do 4 let je strokovna delavka posnela video dejavnosti otrok in ga predstavila  na 
študijskih skupinah. Posnetek dela je bil s strani Zavoda Republike Slovenije  za šolstvo  izbran 
za predstavitev ostalim vrtcem, ki se bodo udeleževali izobraževanj ter tudi za predstavitev v tujini 
(Italiji). Tega smo bili zelo veseli, saj to potrjuje, da dobro delamo in sledimo novitetam. 

 
 

                            

Pripravila: 

 Violeta Kardinar, ravnateljica 
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PRILOGA 1 

II   R A Č U N O V O D S K O    P O R O Č I L O 

 
 
 
Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge, ki jih določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava: 
 
 

1. Bilanca stanja (priloga 1);  
 

1.1  Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A); 
 
  1.2  Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B); 

 
2.  izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (priloga 3);  

   
  2.1  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A);     
   
  2.2  Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1); 
   
  2.3  Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2); 
   
  2.4  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B). 

 
 

 
Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi in vsebuje: 
 
 
1.  Pojasnila k postavkam bilance stanja ter obveznim prilogam k bilanci stanja; 
 
2.  Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov; 

    
   2.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka; 
    
   2.2  Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov; 
    
   2.3  Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov; 

      
     2.4  Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti; 

 
3.  Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018 in iz preteklih let; 
 
4.  Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2018; 
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1.   POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA (PRILOGA 1) TER OBVEZNIM PRILOGAM (PRILOGA 

1/A IN PRILOGA 1/B)  

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji 
dan predhodnega obračunskega obdobja - prikazuje premoženje, s katerim šola razpolaga in vire financiranja, s 
katerimi se to premoženje financira. Bilanca stanja nam kaže finančni položaj šole na dan 31. decembra tekočega 
in preteklega leta. 
Bilanca stanja je kumulativni računovodski izkaz, kar pomeni, da so v njej vidne posledice preteklih poslovnih 
odločitev šole, ki se odražajo na višini in strukturi sredstev in obveznosti do virov sredstev.  
Prilogi k bilanci stanja sta: 

 stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter 
 pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 

 
 
- STOLPEC 5 – PREDHODNO LETO 

 
Bilančna vsota bilance na dan 31.12.2018 znaša 4.123.085,64 €. V letu 2018 nismo opravili nobenih popravkov 
bilance stanja za leto 2017, zato pojasnil ni. 
 
 
- STOLPEC 4 – PODATKI TEKOČEGA LETA – STANJE 31.12.2018 
 
I.  S R E D S T V A 
 
Sredstva so v bilanci stanja razčlenjena na naslednje skupine: 
 dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve ter 
 zaloge. 

 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  

 
Med neopredmetena sredstva uvrščamo računalniške programe. Na dan 31.12.2018 izkazujemo naslednja 
stanja: 

-    nabavna vrednost         10.116 € 
- popravek vrednosti 8.711 € 
- sedanja vrednost 1.406 € 

V letu 2017 nismo imeli vlaganj v neopredmetena osnovna sredstva. Stanje nabavne vrednosti znaša 10.116 €. 
Obračunana amortizacija za leto 2018 znaša 243 €, popravek vrednosti skupaj pa 8.711 €. Stopnja odpisanosti 
je 89,1 %. 
Nepremičnine predstavljajo zemljišča in gradbene objekte. Na dan 31.12.2018 izkazujemo naslednja stanja: 

- nabavna vrednost 5.862.633 €  
- popravek vrednosti 2.067.266 €  
- sedanja vrednost 3.795.367 € 

V letu 2018 smo povečali naložbo  v nepremičnine – investicijsko vzdrževanje. Stanje nabavne vrednosti 
nepremičnin znaša 5.862.633 €. 
Obračunana amortizacija za zgradbe za leto 2018 znaša 162.442 €, odpisana vrednost skupaj pa 2,067.266 €.  
Stopnja odpisanosti je 36,1 %. 
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Stanje opreme (OS in DI) za opravljanje osnovne dejavnosti na dan 31.12.2018 je naslednje: 
- nabavna vrednost 807.944 €  
- popravek vrednosti 760.014 €  
- sedanja vrednost 47.930 € 
 

Stanje nabavne vrednosti sredstev OS znaša 477.361 €. Oprema zajema še druga osnovna sredstva, t. j. drobni 
inventar, ki smo ga ob nabavi 100% odpisali. Znesek navedenega drobnega inventarja, katerega nabavna in 
odpisana vrednost sta enaki, pa znaša 330.583 €, skupaj 760.014 €. 
V letu 2018 so znašale naložbe v opremo skupaj 23.867 €; nabava OS je znašala 11.157 €, nabava DI pa 12.710 
€. 
 
Fizično je bila izločena oprema v vrednosti 6.628 €. Sredstva so bila izločena zaradi dotrajanosti in neuporabnosti, 
od tega oprema OS v znesku 2.532 € in oprema DI v znesku 4.096 €.  
Obračunana amortizacija opreme za leto 2018 znaša 25,001 €; 100% odpis drobnega inventarja pa 12.711 €.  
Večji del opreme je že odpisane oz. izkazane na popravkih vrednosti, skupaj 760.014 €. Vrednost predstavlja 94,1 
% stopnjo odpisanosti vse opreme. 
 
 
Prikaz vrednosti na dan 1.1., vrednost novo nabavljenih osnovnih sredstev med letom, zmanjšanje 
vrednosti osnovnih sredstev med letom, obračunana amortizacija ter neodpisana vrednost ob 
koncu leta 2018:  
 
 

1. Stanje sredstev na dan 01.01.2018 je znašalo: 
 

Naziv Nabavna vrednost Odpisana vrednost 

Neopredmetena sredstva 10.116 8.467 

Zemljišča 136.706 0 

Gradbeni objekti 5,723.608 1.904.516 

Oprema 466.204 404.429 

Drobni inv.: oprema 250.613 250.613 

                 knjige v knjižn. 54.811 54.811 

                 učbeniški sklad 19.075 19.075 

Skupaj: 6.661.136 2,642.221 

Sedanja vrednost:  4.018.915 
 

                                                                                                                              V EUR (brez centov) 

 
2. Gibanje dolgoročnih sredstev v času od 01.01. do 31.12.2018: 
                                                                                                              V EUR (brez centov) 

Naziv Povečanje nabav. vredn. Povečanje odp. vredn. 

Neopredmetena sredstva 0 243 

Zemljišča 0 0 

Gradbeni objekti 2.317 162.441 

Oprema 11.156 25.001 

Drobni inv.: oprema 6.341 6.341 

                 knjige v knjižn. 1.804 1.804 

                 učbeniški sklad 3.868 3.868 
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Skupaj povečanje: 25.489 199.701 

Naziv Zmanjš. nabav. vredn. Zmanjš. odp. vredn. 

Neopredmetena sredstva 0 0 

Zemljišča 0,00 0,00 

Gradbeni objekti 0,00 0,00 

Oprema 0,00 0,00 

Drobni inv.: oprema 2.532 2.532 

                 knjige v knjižn. 0,00 0,00 

                 učbeniški sklad 4.096 4.096 

Skupaj zmanjšanje: 6.628 6.628 

 
 
3. Stanje sredstev na dan 31.12.2018 znaša: 
                                                                                                                        V EUR (brez centov) 

Naziv Nabavna vrednost Odpisana vrednost 

Neopredmetena sredstva 10.116 8.710 

Zemljišča 136.706 0 

Gradbeni objekti 5.725.926 2.067.266 

Oprema 477.361 429.431 

Drobni inv.: oprema 254.422 254.422 

                 knjige v knjižn. 56.615 56.615 

                 učbeniški sklad 22.944 22.944 

Skupaj: 6,684.093 2,839.390 

Sedanja vrednost:  3,844.703 

 
Sredstva se odpisujejo, obveznost obračunavanja amortizacija pa preneha, ko so nabavne vrednosti sredstev v 
celoti nadomeščene. Odpisi so izvršeni z uporabo stopenj za redni odpis – v skladu s Pravilnikom o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
Drobni inventar je odpisan po metodi 100% odpisa ob nabavi. 
Znesek obračunane amortizacije v letu 2018 znaša skupaj 200.397 €. Za znesek obračunane amortizacije v višini 
188.383 € so zmanjšane obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Znesek odpisa drobnega inventarja v višini 
12.015 € pa bremeni stroške, saj so prejeta sredstva za nabavo le-teh izkazana v prihodkih. 
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B) KRATKOROČNA SREDSTVA 

  V EUR (brez centov) 

            
Kratkoročna sredstva so se v primerjavi z letom 2017 povečala za 14,3 % in znašajo skupaj 270.296 €. Stanje 
denarnih sredstev je večje za 36,2 % oz. za 6.915 €, terjatve do kupcev so višje za 19,5 % oz. za 13.825€. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo skupaj 159.018 € in so višje za 9,3 %, predstavljajo pa terjatve 
do pristojnega ministrstva, do občine ustanoviteljice in drugih občin, refundacije zavoda za zaposlovanje za javna 
dela ter ZPIZ in ZZZ za nadomestila plač. 
Drugih kratkoročnih terjatev ne izkazujemo.  

Konto Vrsta kratkoročnih sredstev in AČR Leto 
2017 

Leto 
2018 

Indeks 
2018/2017 

10, 11 Denarna sredstva  19.351 26.266 136,2 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 
(starši,učenci,delavci) 

71.020 84.845 119,5 

13 Terjatve za predujme 519 67 12,9 

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN: 
- Ministrstvo za šolstvo in šport 
- Občina Apače 
- Občina G. Radgona  
- Občina M. Sobota  
- Občina Radenci 
- Občina Benedikt 
- Občina Šentilj 
- Zavod za zaposlovanje                                                   
- ZPIZ 
- ZZZ 
- Agencija za kmetijske trge 
- Drugi uporabniki EKN 

145.429 
91.493 
40.685 

489 
730 
565 
146 
947 
902 

1.362 
880 

0 
7.230 

159.018 
88.322 
53.350 

1.215 
618 

1.070 
0 

663 
3.656 
1.369 
8.756 

0 
0 

109,3 
96,5 

131,1 
248,4 
84,6 

189,2 
0,0 

70,0 
405,1 
100,5 
994,8 

0 
0 

16 Terjatve za obresti 0 0 0 

17 Druge kratkoročne terjatve: 
- vstopni DDV 

 
0 

 
0 

 
0 

19 AČR - Kratkoročno odloženi odhodki 0 0 0 

 Skupaj: 236.319 270.296 114,3 
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C) ZALOGE 
                                                                                                                 
 
V zalogah materiala se izkazuje zaloga za živila v vrednosti 456 € in  za čistila v vrednosti 487 €. Zaloga 
nabavljenega drobnega inventarja znaša 7.144. 
Za drugi material pa zalog ne izkazujemo, saj se takoj po nabavi prenesejo v uporabo in bremenijo stroške po 
nabavni vrednosti. Zaloge imamo za tekoče poslovanje. 
Zaloge so vodene po metodi »prva vhodna – prva izhodna«; 
 
V letu 2018 zalog smo izkazovali zaloge v višini 864, na dan 31.12.2018 pa izkazujemo zaloge v skupni višini 
8.087€. 
 
 
Stanje aktive na dan 31.12.2017 je 4.123.086 €.   
 
 
 
 
II.  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na naslednji postavki: 
 kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
 lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

 
 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE  RAZMEJITVE 

 
                                                                                                            V EUR (brez centov) 

Konto Vrsta kratkoročnih obveznosti in PČR Leto  
2017 

Leto  
2018 

Indeks 
2018/2017 

21 Kratkor. obvezn. za plače ter prispevke in 
davke iz plač 

107.836 104.631 97,0 

21 Povračila zaposlenim 6.171 6.692 108,4 

22 Kratkor.obvezn.do dobaviteljev (tekoče obv.) 89.510 126.570 141,4 

23 Obveznosti za dajatve 18.540 21.214 114,4 
23 Obveznosti za DDV 0 0 0 
23 Odtegljaji od prejemkov zaposlenih 4.454 6.263 140,6 

24 Obveznosti do drugih uporabnikov EKN 551 385 69,9 

29 Pasivne časovne razmejitve 9.134 11.074 121,23 

 Skupaj: 236.196 276.829 117,2 

           
Celotne kratkoročne obveznosti so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 17,2 % in znašajo skupaj 
276.829€.  
Med kratkoročnimi obveznostmi se izkazujejo obveznosti za obračunane, toda neizplačane plače za mesec 
december tekočega leta in druge obveznosti do zaposlenih. Skupaj znašajo 138.800 €. 
Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom povečale za 41,4 % oz. za 37.060 € 
in znašajo skupaj 126.570 €. 
Med obveznostmi izkazujemo še obveznosti do drugih uporabnikov EKN ter obveznosti za PČR, katere 
predstavljajo neporabljena namenska sredstva.
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E)  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Pri lastnih virih in dolgoročnih obveznostih so stanja naslednja: 
 
 Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so na dan 

31.12.2018 naslednja (konto 980): 
stanje na dan 31.12.2017 4,019.903  € 
+ povečanje za nabave iz presežka prihodkov  415  € 
+ transfer za opremo in investicije šola 8.315  € 
+ transfer za opremo in investicije vrtec 3.757  € 
+ povečanje za transfer v gradbene objekt 0  € 
+ povečanje za nove nabave (iz rezultata preteklih let)                                                                  0 €   
+ povečanje za nabave drobnega inventarja 12.015  € 
- zmanjšanje stroškov amortizacije in odpisov v breme vira                        187.687  € 
- zmanjšanje  za odpise drobnega inventarja 12.015  € 
= stanje na dan 31.12.2018  3.844.703  € 
 

Kot posredni uporabnik občinskega proračuna smo uskladitev za sredstva prejeta v upravljanje (sredstva 
na kontu 980) opravili na podlagi izpisa stanja sredstev na dan 31.12.2018.  
 
 
 Ugotovljen poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki oz. odhodkov nad prihodki: 

stanje prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2018 (konto 985) 988 € 
- zmanjšanje za nove nabave -415 € 
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 +981 € 

      = stanje na dan 31.12.2018 (konto 985) 1.554 € 
 
Sredstva prihodkov nad odhodki do konca leta 2018 so znašala 988,77 €, - 415 zmanjšano za nabave.   
Iz tekočega leta 2018 je bilo ustvarjeno za 981 € presežka prihodkov nad odhodki, za kar se povečujejo 
lastni viri (konto 985).  
 
Stanje lastnih virov  na dan 31.12.2018 znaša 1.554 €. 
 
 
 
Stanje pasive na dan 31.12.2018 je 4.123.086 €. 
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2    POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV (PRILOGA 3) 

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v proračunskem obdobju in v predhodnem 
obračunskem obdobju.  
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki so razčlenjeni  v 
skladu s SRS in EKN za proračunske uporabnike. Izkaz prihodkov in odhodkov zajema celotno poslovanje po 
realizaciji.  
 
 
1)  Analiza prihodkov  
 
Med prihodki so izkazani zneski, ki so nastali od 1. januarja do 31. decembra obravnavanega leta in predhodnega 
leta. Prihodki so razčlenjeni na: 
 prihodke od poslovanja, 
 finančne prihodke, 
 druge prihodke in 
 prevrednotovalne poslovne prihodke. 

 
Prihodki so iz proračunskih ali neproračunskih virov. 
 
 
 
 
Realizirani prihodki: 
                                                                                                            V EUR (brez centov) 

Naziv 
Leto 
2017 

Leto  
2018 

Indeks 
2018/2017 

1. Prih. od poslovanja 2,028.432 2.113.988 104,2 

    - prihodki drž. proračuna - MIZŠ 1,164.841 1.162.517 103,3 

 plače in prispevki 971.489 959.135 98,7 

 regres za letni dopust 33.418 37.090 110,9 

 prehrana zaposlenih 29.714 28.862 97,1 

 prevozi zaposlenih 12.351 13.916 112,6 

 osebni prej. (odpr.,jub.n.,solid.p.) 5.883 7.447 126,5 

 strokovno izobraževanje 3.565 0 0 

 ekskurzije 805 0 0 

 šola v naravi 2.112 1.892 89,6 

 prehrana učencev 42.809 39.365 91,9 

 učbeniški sklad 4.781 4.290 89,7 

 učila in učni pripomočki 2.235 377 16,8 

 materialni stroški 22.288 29.926 134,2 

 sofinans. brezpl. vrtca 23.339 21.433 91,8 

 specif. stroški šol po pogodbah 1.401 1.236 88,2 

 sindikalni zaupnik 563 563 100,0 

 spremljevalci ekskurzij 616 584 89,3 

 zdravniški pregledi 654 0 0 

 premije KAD 6.818 16.401 290,1 

     

    - prihodki proračuna občin 529.617 573.942 100,2 
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 materialni stroški 84.493 84.493 100,0 

 razvojni programi 11.487 10.251 89,2 

 varstvo vozačev 8.345 8.345 100,0 

 priprava kosil za učence 10.449 11.187 107,1 

 športni program šola 1.420 1.417 99,7 

 obdaritev otrok 3.247 3.247 100 

 mladinski programi – bralna značka 140 140 100 

 druge dotacije 0 0 0 

 oprema in investic. vzdrževanje šola 139 8.384 603,1 

 redni program vrtca  405.969 430.939 102,8 

 oprema in investic. vzdržev. Vrtec 0 1.146 0 

 zavarovalne premije 0 4.185 0 

 športni program vrtca 1.654 1.532 92,6 

 drugi progr.vrtca – razvojni (medn.sod.), 
eko 

 
1.003 

 
885 88,2 

 javno delo 1.275 7.791 611,1 

    - prihodki Zav. za zaposl. za JD 8.424 37.099 440,4 

    - prihodki zavoda za šport Planica 84 45 53,5 

    - prihodki za sodelovanje v projektu JeŠt 7.230 11.247 155,5 

    - Agenc. za kmetijske trge 680 0 0 

    - prih. del., starš., učenc. in drugih 317.555 329.138 107,2 

 prehrana 128.908 136.779 106,1 

 ekskurzije 3.014 10.798 358,2 

 šola v naravi, plavanje 3.548 3.678 103,6 

 najemnina za poslovne prostore 60 156 260,0 

 vadba športnih društev sof. občina 6.467 0 0 

 vadba športnih društev  920 5.371 583,8 

 drugi pr.(pl.nastop.,ogled.,del.zv.,ipd.) 4.609 0 127,2 

 oskrbnine vrtca – doplač. staršev 162.581 172.356 106,0 

 drugi prihodki  7.448  50,9 

2. Finančni prihodki    

    - prihodki od obresti 0 566  

3. Drugi prihodki 1.015   1.929 190,0 

4. Prevrednotovalni poslovni prihodki  0  

    

    CELOTNI PRIHODKI: 2,029.447 2.116.483 104,3 

 
1. Prihodki od poslovanja so znašali 2,116.483 € in so povečani za 4,3 % v primerjavi s preteklim letom.  
 
Zajemajo prihodke: 

- državnega proračuna v višini 1.162.517 € za izvajanje osnovne dejavnosti po predmetniku in dodatnega 
programa ter subvencij, za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za socialno varnost, premije KAD 
in kvote invalidov; 

- proračunov občin (večinski delež občine ustanoviteljice) v skupni višini 573.942 € za materialne stroške vezane 
na prostor, izvajanje razvojnega programa, izvajanje športne dejavnosti, stroške projektov in tekmovanj 
učencev na regijskem in državnem nivoju, obdaritev otrok, sofinanciranje javnega dela ter sofinanciranje 
programa predšolske dejavnosti; 

- refundacij zavoda za zaposlovanje v višini 37.099 € za izvajanje programa javnih del; 
- Zavoda za šport Planica za sofinanciranje plavalnega tečaja v višini 45 €; 
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- UL PF Ljubljana za sodelovanje v projektu v višini 11.247 €; 
- druge prihodke v višini 329.138 € za izvajanje programov, ki jih starši v celoti ali delno sofinancirajo ter plačila 

za prehrano, uporabo telovadnice, najemnino poslovnih prostorov, ipd. 
 

 
2. Drugi prihodki v višini 1.929 € zajemajo sredstva, pridobljena kot donacije, odškodnine in plačila za 

druge prihodke . 
3. Finančni prihodki od obresti  566 € 

 
2)  Analiza odhodkov 
 
 
Med odhodki so izkazani zneski, ki so nastali od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.   
Odhodki so razčlenjeni na: 
 poslovne odhodke, 
 finančne odhodke, 
 druge odhodke in 
 prevrednotovalne poslovne odhodke. 

 
Odhodki se nanašajo na proračunske in neproračunske vire financiranja. 
 
 
 
Realizirani odhodki: 
                                                                                                           V EUR (brez centov) 

Naziv 
Leto 
2017 

Leto  
2018 

Indeks 
2018/2017 

1. Poslovni odhodki 2,028.776 2,115.503 104,3 

  a) Stroški materiala in storitev skupaj 416.162 419.282 100,7 

  - stroški materiala 323.558 319.427 98,7 

 stroški za živila 198.909 199.775 100,4 

 stroški za vodo 8.962 7.081 79,0 

 material za pouk in druge dejavnosti 14.830 13.164 88,7 

 čistilni material 11.691 13.597 116,3 

 električna energija 40.756 43.967 107,8 

 plin 1.378 1.447 95,2 

 delovne obleke 1.398 1.050 75,1 

 stroški ogrevanja prostorov 34.515 29.069 84,2 

 pogonsko gorivo 1.356 1.336 98,5 

 mater. Tekočega vzdržev. Objekt. In opr.  
5.239 

 
3.346 63,8 

 časopisi, revije, knjige, strok. literatura 1.888 2.157 114,3 

 pisarniški material 2.437 2.658 109,1 

 drugi material  199 780 392,1 

  - stroški storitev 92.604 99.855 107,8 

 telefon, faks, elektr. pošta 4.941 4.395 88,9 

 poštnina 1.541 1.780 115,5 

 tehnično varovanje zgradb in prostorov 2.447 2.376 97,1 

 varstvo pri delu in požarno varstvo 1.317 1.318 100,0 
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 ekskurzije učencev 4.460 4.721 105,9 

 šola v naravi 5.069 6.602 130,2 

 stroški projektov, tekmovanj 4.474 4.461 99,7 

 športni program 5.762 4.092 98,5 

 obdaritev otrok 3.533 3.247 108,8 

 mladinski program, bralna značka 3.748 4.061 108,3 

 storitve tekoč. vzdržev. objekt. in opr. 28.169 31.168 110,6 

 investicijsko vzdrževanje 136 0 0 

 zavarovanje 0 6.292 0 

 storitve vzdrževanja in zavarov. vozila 1.080 1.294 119,8 

 najem opreme 5.481 3.760 68,6 

 plačilni promet, bančne storitve 125 125 100,0 

 zdravstveno varstvo 3.449 3.400 98,6 

 izobraževalne storitve 2.187 1.845 84,3 

 odvoz smeti 5.255 5.844 111,2 

 dimnikarske storitve 66 0 0 

 komunalne storitve 471 997 211,7 

 prevozne storitve 194 430 221,6 

 povračila stroškov del. za služb.potov. 86 486 565,1 

 stroški strokovn. izobraževanja del. 2.879 2.201 76,4 

 drugi str. storitev (naročn., članar., plač. 
promet, oglašev.in odvetn. storitve, 
prefakturiranje, ipd.) 

 
5.734 

 
4.960 86,5 

  b) Stroški dela 1,602.631 1.684.206 105,1 

 - plače in nadomestila plač 1,241.883 1.286.780 103,6 

 plače zaposlenih 1,215.336 1,264.382 104,0 

 nadomestila plač 26.547 22.398 84,4 

 - prisp. za soc. varnost delodajalcev 203.798 211.153 103,6 

 - drugi stroški dela 156.950 186.272 118,7 

 prehrana med delom 49.761 54.446 109,4 

 prevoz na delo 26.690 29.437 110,2 

 kolekt. dodatno pokojn. zavarovanje 10.351 27.681 267,4 

 regres za letni dopust 56.873 67.391 118,5 

 osebni prejemki (odpr.,jub.n.,solid.p.) 13.275 7.317 55,1 

  c) Amortizacija 9.983 12.015 120,3 

 - obračunana 195.287 200.398 102,6 

 - zmanjšana 185.303 188.383 101,6 

2. Finančni odhodki 0 0 0 

3. Drugi odhodki 0 0 0 

4. Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 

CELOTNI ODHODKI: 2,028.776 2.115.503 104,3 

                                                                                                                 
Celotni odhodki v letu 2018 so znašali 2,115.503 € in so bili za 4,3 % večji od odhodkov v preteklem letu. 
 
Stroški materiala in storitev so znašali 419.252 €, v primerjavi s preteklim letom so bili večji  za 0,7 %, v strukturi 
pa predstavljajo 19,8 % vseh odhodkov. 
 
Stroški materiala vsebujejo vse stroške za nemoteno poslovanje, kot so pisarniški material, čistilni material, 
energija, ogrevanje, vzdrževanje, material za pouk, živila za šolsko kuhinjo idr. 
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Stroški za material znašajo 319.427 € in so se zmanjšali  za 1,3 % glede na preteklo leto.  
 
Stroški storitev vsebujejo vse stroške v zvezi z opravljanjem dejavnosti, vzdrževanjem, obnovami, komunalne in 
prevozne storitve, zavarovalne premije idr. 
Izdatki za storitve znašajo 99.855 €, v primerjavi s preteklim letom so višji  za 7,8 %.  
 
Stroški dela so v letu 2018 znašali 1.684.206 € in so za 5,1 % višji kot v preteklem letu. V strukturi skupnih 
odhodkov pa predstavljajo najvišji delež, t.j. 79,6 %. 
Zajemajo plače in nadomestila plač, jubilejne nagrade in odpravnine, prispevke delodajalca za socialno varnost 
ter druge stroške dela – povračila stroškov delavcem, povezanih z opravljanjem dela.  
 
Amortizacija - v letu 2017 smo obračunali 200.398 € amortizacije v skladu s predpisanimi stopnjami, katero pa 
smo v višini 188.383 € zmanjšali v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. 
Razlika 12.015 € predstavlja delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, katera je drobni inventar ter knjig 
in učbenikov; bremeni stroške poslovanja in predstavlja 0,5 % delež.  
 
Drugih odhodkov v letu 2018 nismo izkazovali. 
 
 
 
POSLOVNI IZID 
 
Poslovni izid je razlika med celotnimi prihodki v višini 1.986.760 € in celotnimi odhodki v višini 1.986.443 €. 
Presežek odhodkov nad prihodki znaša 317 € in prikazuje pozitivni poslovni izid. 
 
                                                                                  V EUR (brez centov) 

Naziv Leto  
2017 

Leto  
2018 

Indeks 
2017/2016 

Celotni prihodki 2,029.447 2,116.483 104,3 

Celotni odhodki 2,028.776 2,115.503 104,3 

PRESEŽEK PRIHODKOV 671 980 146,7 

PRESEŽEK ODHODKOV 0 0  

 
 
 

2.1 Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI     (PRILOGA 3/B) 

Izkaz zajema celotno poslovanje zavoda, podatki pa so razčlenjeni po vrstah dejavnosti. Tako so v izkazu posebej 
prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter posebej prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev 
na trgu. Nanašajo se na poslovanje po realizaciji. 
 
Pri izpolnjevanju posameznih postavk so upoštevana nekatera opozorila glede delitve prihodkov in odhodkov 
oz. stroškov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost: 

 poslovne prihodke je treba razdeliti na podlagi sodila pristojnega ministrstva; če ga ni, ga mora šola določiti 
sama; 

 finančni prihodki (zamudne obresti), izredni prihodki (donacije) sodijo v dejavnost javne službe, razen 
tistih, iz katerih se iz knjigovodskih listin ugotovi, da se nanašajo na tržno dejavnost; 

 odhodke je treba praviloma razdeliti na podlagi dejanskih podatkov, če pa takšna delitev ni možna, se 
uporabi primerno sodilo; 
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 stroški amortizacije se na podlagi sprejetega sodila razdelijo in izkažejo posebej za dejavnost javne službe 
in posebej za tržno dejavnost; 

 finančne odhodke (zamudne obresti) je treba deliti na podlagi dejanskih podatkov, dokumentiranih s 
knjigovodskimi listinami. 

 
Sodila: 
 
Prihodki javne službe in tržne dejavnosti se razmejujejo na podlagi dosežene realizacije pri posamezni vrsti 
dejavnosti.  
 
Na podlagi tega uporabljamo pri odhodkih kot sodilo razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne 
vrste dejavnosti. Tako ugotavljamo odhodke oz. stroške tržne dejavnosti v enakem deležu, kot znaša delež 
prihodkov za tržno dejavnost v celotnih prihodkih od poslovanja. 
 
Za razmejevanje stroškov po posameznih stroškovnih mestih (šola in enota vrtca) se večina stroškov ugotavlja 
neposredno iz prejetih računov oz. obračunov. 
 
Na posamezna stroškovna mesta pa odpade tudi sorazmerni del drugih splošnih stroškov, ki se ne morejo deliti 
glede na dejansko porabo. Za te stroške se uporabijo sodila glede na število oddelkov (stroški varstva pri delu, 
stroški plačilnega prometa in poštnine, vzdrževanje računalniških programov v računovodstvu, strokovno 
izpopolnjevanje računovodskih delavcev in ravnatelja, plačilo prispevka za storitve vodenja energetike in 
svetovanja, naročnine, objave, poštnina in bančne storitve, plačilo prispevka za EKO šolo in EKO vrtec ipd.) oz. 
glede na število opravljenih storitev, to je prevozov  (uporaba in vzdrževanje vozila za prevoz hrane). 
V letu 2017 so bili prihodki od poslovanja doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.  
 
Prihodki so doseženi iz: 

- prihodkov od poslovanja:     2,113.988 € 
- finančnih prihodkov:                       566 €   
- drugih prihodkov:                        1.929 €  

Skupaj:                                             2,116.483 €            
 
Struktura prihodkov javne službe in tržne dejavnosti: 
 

- javna služba: 2.066.585 €, kar predstavlja 97,64 % strukturni delež skupnih prihodkov od poslovanja; 
- tržna dejavnost: 49.898 €, kar predstavlja  2,36 % strukturni delež skupnih prihodkov od poslovanja; 

 skupaj: 2,116.483 €. 
 

Tržna dejavnost vključuje dodatne storitve, ki ne sodijo v javno službo in jo naročniki v celoti plačujejo sami. To je 
manjši delež sredstev, ki ga pridobimo s prodajo blaga in storitev na trgu, predvsem s prodajo prehrane 
zaposlenim in zunanjim odjemalcem, s plačilom najemnine za poslovne prostore, ipd.  
 
Odhodki tržne dejavnosti so obračunani v enakem deležu, kot znaša delež prihodkov za tržno dejavnost v 
poslovnih prihodkih. 
 

- javna služba: celotni odhodki javne službe so doseženi v višini 2,065.628 €; 
- tržna dejavnost: odhodki tržne dejavnosti znašajo 49.875 €, kar predstavlja enak delež kot so doseženi 

prihodki za to dejavnost; 
          skupaj: 2,115,503 €. 
 

- presežek prihodkov je dosežen v višini 980 €, pri dejavnosti javne službe 957 €, pri tržni dejavnosti pa 23€. 
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2.2  Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV po načelu denarnega toka (PRILOGA 3/A) 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem 
obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. 
 
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, 
 da je poslovni dogodek nastal in 
 da je prišlo do prejema ali izplačila. 
 
Izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ 
na ravneh države in občin. 
 
Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2018. 
 
Struktura prihodkov in odhodkov: 
                                                                                                                            V EUR (brez centov)          

Naziv 
Leto 
2017 

Leto 
2018 

Indeks 
2018/2017 

Struktur.dele
ž 

2018 – v % 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 1,980.291 2,057.922 103,9 97,6 

Prihodki iz sredstev javnih financ 1,720.602 1,757.446 102,1 83,4 

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1,162.597 1,158.764 99,7 55,0 

- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 546.991 555.475 101,6 26,3 

- Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 11.014 43.207 392,3 2,0 

Drugi prihodki za izvaj. dejavn. javne službe 259.689 300.476 115,7 14,3 

2.  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    
   STORITEV NA TRGU 48.904 49.777 

 
101,8 

 
2,4 

PRIHODKI SKUPAJ: 2,029.195 2,107.699 103,9 100,0 

     

1.  ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 1,980.526 2,051.073 103,5 97,6 

- Plače in drugi izdatki zaposlenim 1,380.313 1,437.666 104,1 68,4 

- Prispevki delodajalcev za socialno varnost  197.501 235.222 119,1 11,2 

- Izdatki za blago in stor. za izvaj. javne službe 393.011 358.369 91,1 17,1 

- Investicijski odhodki 9.701 19.816 204,3 0,9 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA   
     IN STORITEV NA TRGU 48.898 49.611 

 
101,4 

 
2,4 

- Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova    
  prodaje blaga in storitev na trgu 2.956 3.331 

 
112,6 

 
0,1 

- Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz   
  naslova prodaje blaga in storitev na trgu 476 485 

 
101,9 

 
0,1 

- Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje  
  blaga in storitev na trgu 45.466 45.795 

 
100,7 

 
2,2 

ODHODKI SKUPAJ: 2,029.424 2,100.684 103,5 100 

 
1)  Analiza prihodkov  
 
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na 
 prihodke za izvajanje javne službe 

- prihodki iz sredstev javnih financ in 
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- drugi prihodki za izvajanje javne službe 
 prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Skupni prihodki v letu 2018 znašajo 2,107.699 € in so za 3,9 % oz. za 78.504 € višji od doseženih v letu 2017. 
Predstavljajo seštevek prihodkov za izvajanje javne službe in prihodkov od tržne dejavnosti. 
 
Struktura prihodkov je naslednja: 
Javna služba:       2.057.922 €, kar predstavlja v skupnih prihodkih 97,6 % strukturni delež. 
Tržna dejavnost:       49.777 €, kar predstavlja v skupnih prihodkih  2,4 % strukturni delež. 
 
 
 
2)  Analiza odhodkov 
 
Odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na: 
 odhodke za izvajanje javne službe ter 
 odhodke zaradi prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Doseženi skupni odhodki znašajo 2,100.684 € in so v primerjavi z doseženimi v letu 2017 povečani za 3,5 % oz. 
za 71.260 €.  
Odhodki so doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. 
 
Struktura odhodkov je naslednja: 
Javna služba:       2.051.073 €, kar predstavlja v skupnih odhodkih 97,6 % strukturni delež. 
Tržna dejavnost:       49.611 €, kar predstavlja v skupnih odhodkih  2,4 % strukturni delež. 
 
Merilo za obračun deleža stroškov v odhodkih je odvisen od strukturnega deleža prihodkov za tržno dejavnost v 
prihodkih od poslovanja. 
 
 
 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI DENARNEGA TOKA 
 
                                                                                                              V EUR (brez centov)         

Naziv  Leto  
2017 

Leto 
2018 

Indeks 
2017/2016 

Skupaj prihodki 2,029.195 2,107.699 103,9 

Skupaj odhodki 2,029.424 2,100.684 103,5 

PRESEŽEK PRIHODKOV 0 7.015 0 

PRESEŽEK ODHODKOV 229 0 0 

 
Na podlagi skupnih prihodkov v višini 1.974.865 € in skupnih odhodkov v višini 1.973.884 €, znaša presežek 
prihodkov nad odhodki 981 €, ki predstavlja povečanje sredstev na računu financiranja. 
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2.3  Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (PRILOGA 3/A-1) 

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je izkaz 
računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, ki sodi med računovodska pojasnila. 
 
Izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih 
deležev, in prejemkih iz naslova prodaje teh deležev. Te podatke so določeni uporabniki dolžni izkazovati 
v poslovnih knjigah zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prejemkov in izdatkov,  ki se nanašajo na 
zadolževanje. 
 
Šola nima danih posojil zaposlenim oz. prejetih vračil za posojila. 
 
 
2.4  Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA (PRILOGA 3/A-2) 

Izkaz računa financiranja sodi med računovodska pojasnila, je evidenčni izkaz, ki je sestavni del izkaza 
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 
 
Izkaz vsebuje podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil v 
obračunskem obdobju. 
 
Šola nima najetih oz. odplačanih kreditov. Povečanje oz. zmanjšanje sredstev na računu predstavlja 
presežek prihodkov nad odhodki oz. presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v 
posameznem obračunskem obdobju: 
 v letu 2017: zmanjšanje sredstev na računu v višini     228 € 
 v letu 2018: povečanje sredstev na računu v višini    7.015 €  
 
 
 

3   PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA  ZA LETO 2018 IN IZ PRETEKLIH 

LET 

Za sredstva ugotovljenega poslovnega izida, presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 980 €, 
se povečajo lastni viri (konto 985). 
 
Sredstva poslovnega izida za leto 2018 v znesku 980 € ostanejo nerazporejena in se prenesejo v 
naslednja obdobja. 
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4  POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

Nabavili smo naslednja neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (primerjaj s Prilogo 
1/A): 
 
Pregled nabave osnovnih sredstev v letu 2018: 
 

Naziv Znesek v € 

 
Gradbeni objekti : 

- Preboj stene Vrtec Stogovci 
- Popravilo elektrike Vrtec Apače 
- Popravilo žaluzij Vrtec Apače 

 

 
 

330 
977 

1.011 
 

Oprema – osnovna sredstva: 
 
- šola:  - iz občinskih sredstev, projekta SIO 2020 in lastnih sred 
- Peč za keramiko 
- Hladilna omara 
- Računalniška oprema  SIO 2020 
- Stroj za rezanje zelenjave                  
- vrtec: - iz občinskih sredstev: 
- Zaščita za prstke 
- Popravilo vlakca 
 
           - iz lastnih sredstev:         

 
 
 

2.291 
888 

5.777 
761 

 
476 
964 

Oprema – osnovna sredstva, ki so drobni   
                inventar: 
- šola:   - iz občinskih  in lastnih sredstev:  
- Računalniška oprema za knjižnico 
- Tiskalnik 
- Skodelice 
- Klopi 
- Stol  
- Kinestetične mize 
- Tiskalnik 
- Hladilnik  
- Sušilni stroj 
- PVC ležalniki 
- Sušilni stroj 
- iz lastnih sredstev in donacij 
Garderobne omare  
Vibracijska žaga 
Učbeniki in knjige  
                     - iz sredstev MIZŠ:  
               
                      

 

 
 
 

316 
89 

172 
278 
116 

1.089 
217 
210 
400 
537 
400 

 
2.379 

138 
 

6.369 
 
 

SKUPAJ 26.185 
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PRILOGA 1.1 

LETNO POROČILO POSLOVANJA 

IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA 

 
 
 

1.  Stroški materiala in storitev 

 
PRIHODKI:  
 
Za materialne stroške je bilo iz proračuna namenjenih 84.493 €. 
 
 
ODHODKI:  
                                                                                                              V EUR (brez centov)   

 
Naziv 

Leto 
2017 

Leto 
2018 

Indeks 
2018/2017 

Električna energija  23.075 24.267 105,2 

Stroški ogrevanja  24.751 26.041 105,2 
Stroški ogrevanja objekt OŠ Stogovci 0 0 0 
Stroški za plin 219 229 104,6 
Stroški za vodo 6.422 3.467 53,9 
Stroški za komunalne storitve (odvoz smeti in fekalij)                      2.337 2.706 115,7 
Stroški za  dimnikarske storitve 66 0 0 
Stroški varovanja objekta 936 1.070 114,3 
Stroški materiala za čiščenje 8.175 9.355 114,4 
Stroški za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme 14.898 13.224 88,8 
Stroški za pogonsko gorivo  in za vzdrževanje vozila 719 1.083 150,6 
Stroški za zdravstveno varstvo 942 759 80,6 
Stroški za telekomunikacijske storitve  1.953 2.292 117,4 
Skupaj prihodki:  84.493 84.493 100,0 

 
 
Poraba sredstev se nanaša na materialne stroške vezane na prostor. Doseženi so bili v višini 84.493 €. 
 
V porabi je upoštevano zmanjšanje deleža teh stroškov, ki se nanašajo na športno dvorano in kuhinjo ter dejavnost 
vrtca in namenskih sredstev za vzdrževanje.  
 
Največje stroške predstavljajo stroški ogrevanja (26.041 €) in stroški električne energije (24.267 €). 
 
Večje stroške predstavljajo še stroški za tekoče vzdrževanje(13.224 €), material za čiščenje (9.355 €), stroški za 
vodo (3.467 €), telekomunikacijske storitev (2.292 €), komunalne storitve (2.706 €) in stroški pogonskega goriva 
vzdrževanje za vozilo (1.083 €).
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Razvojni programi – nadstandard šole 
 
Prejeta sredstva:  
Za razvojne programe smo po pogodbi za leto 2018 prejeli skupaj 7.767 €, in sicer: 

- za izvedbo pouka drugega tujega jezika od 1. do 6. razreda 2 uri tedensko. 
 
Poraba sredstev:  

- Plače in nadomestila plač za izvajanje pouka drugega tujega jezika 7.767 € 
 
 

2.  Sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih in projektno delo 

Prejeta sredstva od občine Apače:  
 

- Za udeležbo učencev na tekmovanjih, na katere se uvrstijo pri obveznih predmetih (tekmovanje iz 
matematike, iz znanja tujega jezika, biologije, geografije, rdeči križ, sladkorna bolezen, itd.) v višini 300 €. 

- Za partnersko sodelovanje  OŠ Apače z VS Mureck  v višini 1.685 €. 
- UNESCO ASP NET 85 € 
- Za izvedbo projekta Bralna značka 140 € 
- Za izvedbo projekta EKO šola – EKO projekti 441 € 

 
Poraba občinski sredstev:  

- Za stroške udeležbe na tekmovanjih v višini 300 € (prevozni stroški in prijavnine). 
- Za stroške za partnersko sodelovanje OŠ Apače z VS Mureck v višini 1.685 € (stroški prevozov,  stroški 

raznega materiala in storitev).  
- Za stroške UNESO ASP NET za učence in učitelje šole 88 €, ki zajemajo izobraževanja mentorja, stroški 

mirovniškega Unesco tabora, stroški srečanja Unesco šol in stroški tekmovanja. 
- Za  stroške projekta Bralna značka v višini 140 € (stroški za mape in priznanja, za knjige in izvedbo 

kulturnega programa) 
- Za izvedbo projekta EKO šola 441 €. 

 
 

3.   Za nabavo opreme, učil in didaktičnega materiala  

Prejeta sredstva:  
- Skupaj smo prejeli 8.384 €. 

 
Poraba sredstev:         
 

N a z i v V r e d n o s t 
Šola:  

- 50 % sofinanciranje IKT opreme 2.900 

- Oprema za Cobis 415 

-   Hladilnik  750 

-   Aparat za rezanje zelenjave 600 

-  Skodelice za čaj 150 

- Peč za keramiko 2.291 

- Klopi za hodnike 278 

- Kinestetične mize 1.000 
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4.  Za kritje stroškov vozačev  

 
Prejeta sredstva: 

- Za kritje stroškov jutranjega varstva vozačev po pogodbi v višini 8.345 €. 
 

Poraba sredstev: 
- Za kritje stroškov vozačev v višini 8.345 € za plače in nadomestila plač za in nadomestil plače za učitelja 

za varstvo vozačev. 
 

 

5.  Subvencioniranje dela stroškov kosil za učence 

Prejeta sredstva: 
- Prejeta sredstva po pogodbi za subvencioniranje dela stroškov kosil za učence v višini 11.187 €, od tega 

9.638 € za strošek kuharja v ceni kosil za vse otroke in 1.549,00 € za stroške živil ali prehrane za otroke 
iz socialno šibkih družin.  
 

Poraba sredstev:  
- Poraba sredstev za kritje stroškov plač, nadomestil plač in drugih stroškov kuharja v obsegu 70 % 

zaposlitve kuharskega osebja v skupni višini 9.638 € in 1.549 € za stroške prehrane otrok iz socialno šibkih 
družin. 

 

 

6.  Sredstva po pogodbi o sofinanciranju programov na področju socialnega varstva 

Prejeta sredstva: 
- Prejeta sredstva po pogodbi za izvedbo projekta »Novoletna obdaritev otrok« za predšolske in šolske 

otroke v skupni višini 3.247,00 €. 
 

Poraba sredstev: 
- Poraba sredstev za izvedbo projekta »Novoletna obdaritev otrok«, in sicer za obdaritev  predšolskih in 

šolskih otrok in otrok, ki niso vključeni v vrtec, v skupni višini 3.247,00 €.  
 

 

7.  Program športa: 

Prejeta sredstva: 
- Prejeta sredstva za izvajanje programov športa v skupnem znesku 9.949 €. 
 

Poraba sredstev:  
- Program naučimo se plavati za 10 urni program za otroke v starosti 5 let v višini 1.532€ in za otroke v 

starosti 6 let za prevoz v znesku 547 €. 
- Za stroške udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih za stroške prevoza, malice  za učence in 

spremljevalce v skupni višini 870,00 €. 
 
 
 

8.  Program javnih del: 

 
Prejeta sredstva:  
- Prejeta sredstva za program javnih del v letu 2018 za 4 udeležence javnih del za regres za letni dopust in 

razliko plač  v višini 7.791 €. 
 

Poraba sredstev: 
- Poraba sredstev za izplačilo regresa za letni dopust in razliko plač za 4 udeležence programov javnih del 

v skupni višini 7.791 €. 
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                                                                                                               PRILOGA 1.2     
 

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA 
ŠPORTNO DVORANO 

                                                                                       
                         

V EUR (brez centov) 
 

 
Naziv 

Leto 
2017 

Leto 
2018 

Indeks 
2018/2017 

1. PRIHODKI    
    

- Prejeta sredstva za uporabo športne dvorane od občine 
za vadbo društev in drugih 

7.387 5.371 72,7 

    
SODILO (delež v celotnih prihodkih) 0,0036 0,0025  

 
 
                                                                                                              V EUR (brez centov)     
 

 
Naziv 

Višina stroškov 
matične šole 

2018 

Leto 
2017 

Leto 
2018 

Indeks 
2017/2016 

2. ODHODKI     
     

- Stroški električne energije 19.515 1.462 1.161 79,4 

- Stroški ogrevanja 27.546 2.556 1.638 64,1 

- Poraba vode 4.080 522 243 46,5 

- Odvoz odpadkov 3.235 247 192 77,9 

- Komunalne in dimnikarske storitve 23 6 2 22,8 

- Stroški varovanja objekta 1.171 106 70 65,7 

- Material za čiščenje 10.066 750 599 79,8 

- Stroški za zdravstveno varstvo  676 72 40 55,5 

- Stroški za telekomunikacijske storitve 2.412 238 144 60,3 

- Stroški za tekoče vzdrževanje 21.553 1.428 1.282 89,7 
     
Skupaj odhodki športne dvorane 90.277 7.387 5.371 72,7 
     

PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 0  
 
Prihodki športne dvorane znašajo v letu 2018 skupaj 5.371 € in se nanašajo na vadbo športnih društev in drugih 
uporabnikov. 
Prihodki v letu 2018 so za 27,3 % manjši kot v letu 2017.  
Delež skupnih prihodkov športne dvorane v celotnih prihodkih znaša 0,25 %. 
 

Odhodki za športno dvorano so obračunani v enakem deležu, kot znaša delež prihodkov za športno društvo v 
doseženih celotnih prihodkih, to je v višini 0,25 %. Znašajo 5.371 €.  
Predstavljajo delež stroškov vezanih na prostor matične šole Apače in na obseg pouka v športni dvorani.  
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PRILOGA 1.3 
 

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA 

ŠOLSKO KUHINJO 

         
                                                                                                       V EUR (brez centov) 
 

 
Naziv 

Leto 
2017 

Leto 
2018 

Indeks 
2018/2017 

    
1. PRIHODKI    

    
Prihodki za prehrano    

- Učenci (vključno s sofinanciranjem donatorjev ter 
OORK) 

 
86.189 

 
92.406 

 
107,2 

- Delavci in zunanji 20.673 25.577 123,7 

- Občina (sofinanciranje priprave kosil za 
Učence in subvencija prehrane) 

 
10.549 

 
11.187 

 
106,0 

- MIZŠ (subvencija za prehrano) 42.809 39.365 91,9 

- Shema šolskega sadja 680 0 0 

    

Prihodki skupaj:  160.900 168.535 104,7 

 
 
                                                                                                        V EUR (brez centov)     
 

 
Naziv 

Leto 
2017 

Leto 
2018 

Indeks 
2018/2017 

2. ODHODKI    
    
a) materialni stroški 144.402 145.136 100,5 

- Živila in material  138.904 137.465 98,9 

- Električna energija 4.075 6.390 156,8 

- Material za kuhinjo 155 80 51,6 

- Stroški ogrevanja 591 551 93,2 

- Plin 284 265 93,3 

- Čistila, razkužila 173 201 116,2 

- Odvoz odpadkov, vzdrževanje 57 65 114,0 

- Poraba vode 121 82 67,7 

- Komunalne storitve 0 0 0 

- Dimnikarske storitve 0 0 0 

- Stroški zdravstvenega varstva 17 14 82,3 

- Varovanje objekta 25 23 92,0 

    

b) stroški dela 15.728 18.148 115,3 

- Plača in dodatki 12.438 13.214 106,2 

- Regres za letni dopust 1.170 1.249 106,7 

- Povračila za prehrano 902 888 98,4 

- Povračila za prevoz na delo 268 265 98,9 

- Prispevki za socialno varnost 837 2.127 254,4 

- Prispevki za dodatno pok. zav. 113 404 107,4 

    

b) Odhodki za nabavo opreme 770 5.251 681,9 

    

Odhodki skupaj:  160.900 168.535 104,7 
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Prihodki šolske kuhinje so znašali 168.585 €. V letu 2018 so zajemali prihodke od učencev za malice in kosila v 
višini 92.406 € prihodke od delavcev in zunanjih odjemalcev za prehrano v višini 25.577 €, prihodke od občine za 
sofinanciranje priprave kosil za učence v višini 9.638 € in subvencijo prehrane v višini 1.549 €, prihodke od 
Ministrstva za šolstvo za regresirano prehrano za učence v višini 39.365 €.  
Delež skupnih prihodkov šolske kuhinje v celotnih prihodkih znaša 8,0 %. 
 
Odhodki za šolsko kuhinjo so v letu 2018 znašali skupaj 168.535 €.  
Materialni stroški znašajo 145.136 € in predstavljajo 86,1 % vseh stroškov šolske kuhinje. V največjem obsegu 
zajemajo materialne stroške stroški živil, in sicer v višini 137.465 €, ostali materialni stroški v kuhinji, ki smo jih 
razporedili na kuhinjo na osnovi sodila po površini kuhinje v razmerju do celotne površine šole v skupni višini 7.671 
€.  
Stroški dela za kuharja v višini 18.148 € predstavlja 10,8 % stroškov v celotnih stroških šolske kuhinje.  
 
V letu 2018 smo namenili za nabavo opreme 5.251 €, in sicer za  nabavo konvekcijske peči Wemex, katero 
odplačujemo na obroke in ostalega drobnega inventarja v kuhinji. 
 
Tržna dejavnost v kuhinji predstavlja pripravo prehrane za zaposlene delavce šole in zunanje odjemalce.  
Prihodki iz te dejavnosti so v letu 2018 znašali 25.577 € in predstavljajo 15,1 % vseh prihodkov šolske kuhinje.  
Odhodke za tržno dejavnost v kuhinji smo obračunali v razmerju prihodkov tržne dejavnosti v kuhinji in vseh 
prihodkov kuhinje v višini 15,1 % in v letu 2018 znašajo 25.577 €. 
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PRILOGA 2 

PREDŠOLSKA DEJAVNOST 

 

1.  Programi in oblikovani oddelki 

V enoti vrtca Apače-Stogovci se je v letu 2018 izvajal dnevni program, ki traja od šest do devet ur, in sicer za dve starostni 

obdobji, kot sledi: 

 na lokaciji Apače: dnevni program z 11,5-urnim poslovnim časom, od 5.15 do 16.45; 
 na lokaciji Stogovci: dnevni program z 10 urnim in 45 minutnim poslovnim časom, od 6.00 do 16.45. 
 

Na dan 31.12.2018 je bilo v vrtec vpisanih 139 otrok, od tega v Apačah 115 in v Stogovcih 24 otrok. 

Tabela 1: Oblikovani oddelki in vpisani otroci na dan 31.12.2018 

Lokacija Oddelek Normativ Štev.  

vpisanih 

otrok 

Od tega iz 

drugih občin/ 

tujci 

vrsta skupina  

Apače               odd.1 heterogeni* 1 - 2 let        9 - 12 13 1 

                         odd.2  heterogeni* 1 - 3 let 7 - 10 10 1 

                         odd.3 kombiniran* 3 - 4 let 12 - 17 15  

                         odd.4 kombinirani* 2 - 4 let 10 - 17 16 4 

                         odd.5  homogeni* 4 - 5 let 17 - 22 22 1 

                         odd.6 heterogeni* 4 - 6 let 14 - 19 18  

                         odd.7 homogeni* 5 - 6 let 17 - 22 21 1 

Stogovci          odd.8 kombiniran* 1 - 4 let          10 – 17** 10  

                 odd.9 heterogeni* 3 – 6 let     14 – 19** 14  

 9 oddelkov   142 8 

Op.: *fleksibilni normativ - dodatno največ 2 otroka v oddelku; **fleksibilni normativ -  glede na prostorske pogoje  

 

Na obeh lokacijah je bilo na dan 31.12.2018 vključenih 135 otrok. 

 

Program se je izvajal v devetih oddelkih, od tega: 

  v Apačah v sedmih oddelkih (2 oddelka I. starostnega obdobja, 4 oddelki II. starostnega obdobja in 1 kombinirani 
oddelek), skupaj vključenih 111 otrok; 
  v oddelku I. starostnega obdobja in oddelku II. starostnega obdobja na lokaciji Stogovci, vključenih 24 otrok. 
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2.)  Zaposleni kader 

Vrtec je imel za obseg dejavnosti javne službe 31.12.2018 skupaj 28,15 zaposlitev.  

Za izvajanje tržne dejavnosti smo imeli zaposlenega 0,2 delavca. 

 

Tabela 2: Število zaposlitev po delovnih mestih na dan 31.12.2018  

Naziv DM Šifra DM 
Dejansko število 

zaposlitev 

JAVNA SLUŽBA   

Pomočnik ravnatelja vrtca z dopolnjevanjem 

do polne delovne obveznosti:    

      - delo vzgojitelja 0,20  

      - org. prehr. in ZHR 0,30 

 

D037005 1 

 

 

Vzgojitelj VII/1 D037007 8,80 

Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja V D035002 10,50 

Svetovalni delavec D027026 0,30 

Računovodja VI,  J016027 0,15 

Poslovni sekretar VII/1 J027005 0,15 

Administrator V J025002 0,50 

Kuhar IV J034030 1 

Kuhinjski pomočnik III, II J033008, J032008 1,60 

Čistilka II J032001 1,90 

Perica-šivilja II J032013 0,50 

Hišnik-vzdrževalec IV J034020 0,50 

Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov V J035064 1,25 

                    Skupaj:  28,15 

TRŽNA DEJAVNOST   

Kuhar IV J034030 0,20 

 

Število zaposlitev strokovnih delavcev se nanaša na 9 urni dnevni program predšolske vzgoje. 

Upoštevati pa je bilo potrebno tudi: 

 predpisano sočasnost dveh strokovnih delavk v oddelku (26. Člen Pravilnika o normativih in 17. člen Zakona o vrtcih), 

in sicer:  
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 v oddelkih prvega starostnega obdobja najmanj 6 ur dnevno; 
 v oddelkih drugega starostnega obdobja 4 ure dnevno; 
 v kombiniranem oddelku 5 ur dnevno. 
 Pedagoško obvezo – vzgojiteljevo delo z otroki ne sme presegati 30 ur, delo pomočnika vzgojitelja pa 35 ur tedensko 

(41. člen ZVrt). 
 2–urno zmanjšanje pedagoške obveze strokovnih delavk, ki imajo najmanj 30 let delavne dobe, od tega najmanj 20 

let v vzgoji in izobraževanju (62. člen KP); tako delavko imamo 1, in sicer na delavnem mestu vzgojiteljice zaposlene 
v deležu 0,20, kar predstavlja skupaj 25 minut dela manj v oddelku. 

 Odsotnost strokovnih delavcev v času rednega letnega dopusta. 
 Odsotnost strokovnih delavcev zaradi staleža. 
 

Upoštevana je predpisana minimalna sočasnost dveh strokovnih delavk v oddelku. Del sočasnosti zagotavljamo s 

prerazporejanjem strokovnega kadra ter združevanjem oddelkov ob jutranjem zbiranju otrok, ter ob odhodih iz vrtca (ta 

možnost obstaja dokler je skupno število otrok manjše od zgornje meje normativa za kombinirani oddelek – manj kot 17 

otrok). 

 

3.  DOSEŽENI PRIHODKI IN ODHODKI   

1.  OBLIKOVANJE CENE 

 

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: 

 javnih sredstev: sredstev ustanovitelja in drugih občin, subvencij MIZŠ, 
 plačil staršev, 
 donacij in drugih virov. 
Cena programa temelji na Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

Upoštevani so naslednji elementi: 

 stroški dela 
 stroški materiala in storitev 
 stroški živil za otroke 
 

V skladu z 8. členom Pravilnika v ekonomsko ceno ne sodijo stroški za: 

- investicijsko vzdrževanje in investicije, 
- drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe (odpravnine presežnim 
delavcem, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas 
čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova),   
 

Stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem Pravilniku, krije ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom 

o ustanovitvi oz. v skladu s pogodbo o financiranju.  

 

2.  RAZMEJEVANJE  

Sredstva za leto 2018 predstavljajo prihodke dosežene z izvajanjem javne službe ter prihodke od prodaje blaga in storitev 

na trgu. 

Prihodke javne službe za izvajanje programov zagotavljajo občina ustanoviteljica, druge občine, katerih otroci so 

vključeni v naš vrtec, MIZŠ za sofinanciranje plačil drugega in naslednjih otrok, starši z doplačili posameznih programov 

ter donatorji in drugi za namene izvajanja javne službe. 
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Prihodki tržne dejavnosti predstavljajo manjši delež, ki nastanejo pri organizaciji zagotavljanja prehrane odjemalcem 

obrokov.  

Tržna dejavnost vključuje dodatne storitve, ki ne sodijo v javno službo in jo naročniki v celoti plačujejo sami.  

Sodila: 

Prihodki javne službe in tržne dejavnosti se razmejujejo na podlagi dosežene realizacije pri posamezni vrsti dejavnosti.  

 

Na podlagi tega uporabljamo pri odhodkih kot sodilo razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste 

dejavnosti. Odhodke tržne dejavnosti ugotavljamo v enakem deležu, kot so doseženi prihodki tržne dejavnosti v 

celotnih prihodkih od poslovanja. 

Za razmejevanje stroškov po posameznih stroškovnih mestih (šola in enota vrtca) se večina stroškov ugotavlja 

neposredno iz prejetih računov oz. obračunov. 

Na enoto vrtca pa odpade tudi sorazmerni del drugih splošnih stroškov, ki se ne morejo deliti glede na dejansko porabo. 

Za te stroške se uporabijo sodila glede na število oddelkov (stroški varstva pri delu, stroški plačilnega prometa in 

poštnine, vzdrževanje računalniških programov v računovodstvu, strokovno spopolnjevanje računovodskih delavcev in 

ravnatelja, plačilo prispevka za storitve vodenja energetike in svetovanja, naročnine, objave, poštnina in bančne storitve, 

plačilo prispevka za eko šolo in eko vrtec ipd.) oz. glede na število opravljenih storitev, to je prevozov (uporaba in 

vzdrževanje vozila za prevoz hrane). 

 

3.  PRIHODKI IN ODHODKI PO REALIZACIJI 
 

3.1 Prihodki  

 

Tabela 3: Prihodki za preteklo in tekoče obdobje po realizaciji 

                                                                                                                  V EUR (brez centov)   

   N a z i v 
Realizacija 

2017 

Realizacija 

2018 

Indeks 

2018/2017 

1. JAVNA SLUŽBA    

Doplačila oskrbnin 428.505 439.103 102,7 

   - občina Apače 387.541 399.408 103,1 

   - druge občine 17.625 18.262 103,7 

   - MIZŠ: - subvencioniranje plačil staršev  23.339 21.433 91,9 

    

Doplačila staršev 162.581 172.356 106,1 

    

Donacije, drugi prihodki 0 0 0 

    

Občina Apače – dotac. za invest. vzržev. 0 1.146 0 

    

Spremljevalec gibalno oviranih učencev  0 13.269 0 
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Partnersko sodelovanje in eko projekt 1.045 885 84,70 

    

Športni program – plavalni tečaj 1.654 1.532 92,7 

                           SKUPAJ: 593.785 628.291 105,9 

    

2. TRŽNA DEJAVNOST    

Plačila prehrane  16.628 19.321 116,2 

    

SKUPNI PRIHODKI: 

 

610.413 

 

647.612 106,1 

    

SODILO 0,027 0,030  

    

Za izvajanje predšolske dejavnosti predstavljajo v letu 2018 večino fakturiranih prihodkov oskrbnine. To so sredstva od občine 

ustanoviteljice v višini 399.408 € ter delež sredstev od drugih občin (Gor. Radgona, M. Sobota, Radenci, Sv. Ana in Šentilj) v 

višini skupaj 18.262 €. MIZŠ nam je financiralo doplačilo oskrbnin (subvencioniranje plačil staršev) v višini 21.433 €. 

Prihodki oskrbnin zajemajo še doplačila staršev za izvajanje programa v višini 172.356 €. 

Prihodke oskrbnin za leto 2018 pokriva pri navedenem obsegu dejavnosti za čas od januarja do decembra  ekonomska cena 

431,50 € za I. starostno obdobje, 355,50 € za II. starostno obdobje in 373,00 € za kombiniran oddelek.  

Prihodke občine ustanoviteljice predstavljajo še prihodki za namene investicijskega vzdrževanja v višini 1.146 € za katera smo 

povečali nabavno vrednost osnovnih sredstev in prihodki za razvojne programe v višini 885 €, od tega 660 € za partnersko 

(mednarodno) sodelovanje in 225 € za eko projekt. 

Za izvedbo plavalnega tečaja je občina pokrila stroške v celoti, prihodki občine so znašali 1.532 €. 

Donacijskih sredstev v letu 2018 nismo prejeli. 

 

Struktura realiziranih prihodkov za leto 2018 je naslednja: 

Za izvajanje javne službe smo dosegli prihodke v višini 628.291 €; predstavljajo 97,02 % strukturni delež prihodkov od 

poslovanja. 

 

Prihodki tržne dejavnosti  – plačila zaposlenih za stroške prehrane so doseženi v višini 19.321 € in predstavljajo 2,98 % delež 

prihodkov od poslovanja.  

CELOTNI PRIHODKI (javna sl. + tržna dej.) za leto 2018 so realizirani v višini 647.612 €. 
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3.2  Odhodki  

 

Tabela 4: Odhodki za preteklo in tekoče obdobje po realizaciji                                              V EUR (brez centov)   

   N a z i v 

 

    Realizacija 

      2017 

 

  Realizacija 

     2018 

 

Indeks 

2018/2017 

    

I.  Stroški dela 494.785 525.924 106,3 

stroški plač s prispevki 433.729 465.162 108,0 

regres za letni dopust 21.605 25.618 118,6 

stroški prehrane med delom 19.789 21.269 107,5 

stroški prevoza na delo in z dela 12.158 13.592 111,8 

jubilejne nagrade 866 283 32,7 

odpravnine s prispevki 6.638 0 0 

solidarnostna pomoč 0 0 0 

    

II. Stroški materiala in  storitev 53.175 54.958           103,4 

   - Funkcionalni stroški objektov 43.275 43.940 101,6 

elektrika 13.626 14.702 107,9 

ogrevanje (kurjava in dimnikarske storitve) 3.573 1.522 42,6 

plin 1.094 1.183 108,2 

voda 2.768 3.002 108,5 

telekomunikacijske storitve 1.944 1.760 90,6 

komunalne storitve 2.724 3.583 131,6 

zavarovanje objekta 0 1.803 0 

varovanje objekta 1.190 1.205 101,3 

čistilni material 2.800 3.532 126,2 

tekoče vzdrževanje prostorov in opreme 12.362 10.353 083,8 

uporaba in vzdrževanje vozila za prevoz hrane 1.194 1.295 108,5 

    

   - Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti 9.900 11.018 111,3 

didaktična sredstva in igrače 2.755 2.805           101,9 

varstvo pri delu 797 2.654 333,0 

strokovno spopolnjevanje 1.218 1.199 98,5 

storitve zdravstvenega varstva 1.026 454 44,3 

hišno perilo, posoda 790 512 64,9 
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drobni inventar oz. razni drugi material 1.144 188 16,5 

stroški pisarniškega poslovanja: pisarniški mater.,  str. plačiln. prometa, poštnina, 

oglašev. in odvetn. storitve  
2.171 3.206 147,7 

    

Amortizacija opreme 0 1.763 0 

    

III. Stroški živil 59.246 62.308 105,2 

    

Partnersko sodelovanje in eko projekt  1.091 678 62,2 

    

Športni program – plavalni tečaj 1.654 1.532 92,7 

    

 

SKUPNI ODHODKI  

 

609.951 

 

647.163 

 

106,1 

    

 

POSLOVNI IZID  (PRIHODKI - ODHODKI) 

 

          462 

 

449 

 

 

1. Stroški dela 

Plače se izplačujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Kolektivne pogodbe za javni sektor in 

Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje ter Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki omejuje prejemke in plače 

javnim uslužbencem. 

Stroški dela predstavljajo večinski delež in so za leto 2018 znašali skupaj 525.924 € oz. 81,2 % celotnih odhodkov.  

Stroški dela zajemajo stroške plač s prispevki, regresa za letni dopust, povračil stroškov prehrane med delom in 

prevoza na delo, stroške jubilejne nagrade in stroške odpravnin. 

Celotni stroški dela predstavljajo stroške za javno službo in delež stroškov za tržno dejavnost. 

 

2. Stroški materiala in storitev 

Stroški materiala in storitev zajemajo funkcionalne stroške objektov in funkcionalne stroške osnovne dejavnosti za 

nemoteno poslovanje vrtca. Stroški objektov so doseženi v višini 54.958 €, stroški osnovne dejavnosti pa so doseženi v 

višini 11.018 €. 

Višina stroškov materiala in storitev znaša skupaj 54.958 € in predstavlja 8,5 % delež celotnih odhodkov. 

V celotnih stroških materiala in storitev so zajeti stroški za javno službo in delež stroškov za tržno dejavnost. 

Amortizacija opreme za leto 2018 znaša 1.763 €. 

  

3. Stroški živil  

 

Celotni stroški živil so doseženi skupaj v višini 62.308 € oz. predstavljajo 9,6 % delež celotnih odhodkov. 
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V celotnih stroških živil so stroški živil za otroke in delež stroškov živil za tržno dejavnost. 

Stroški živil za otroke so se v letu 2017 pokrivali z dnevno ceno 1,80 €. 

 

4.  Drugi programi 

 

Drugi programi predstavljajo skupaj 2.209 € oz. 0,3 % delež celotnih odhodkov: 

 

a) Za partnersko sodelovanje smo namenili prejeta občinska sredstva v višini 371 €.  
 

b) Za Eko vrtec smo za leto 2017 namenili 306 € prejetih občinskih sredstev.  
                                          

c) Za športni program - za plavalni tečaj otrok v vrtcu smo namenili 1.532 €,  in sicer za stroške prevoza otrok 
in stroške izvedbe tečaja. 
 

 

STRUKTURA ODHODKOV ZA LETO 2018 

 

Struktura odhodkov iz poslovanja za leto 2018 je enaka kot pri prihodkih.  

 

Stroški javne službe so realizirani v višini 627.748€ in predstavljajo 97,274 % strukturni delež skupnih odhodkov 

poslovanja.  

 

Tržna dejavnost predstavlja 3,0 % strukturni delež skupnih odhodkov od poslovanja in znaša 19.415 €. Zajema stroške 

dela, stroške materiala in storitev, stroške živil za pripravo prehrane zaposlenim. 

 

CELOTNI ODHODKI (javna sl. + tržna dej.) za leto 2018 so realizirani v višini 647.163 €. 
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3.3  Poslovni izid  

Razlika med prihodki in odhodki za leto 2018 znaša 499 €. Za navedeni znesek se povečajo lastni viri (konto 985). 

 

Tabela 5: Poslovni izid za preteklo in tekoče obdobje po realizaciji 

                                                                                                         V EUR (brez centov)     

Naziv Leto 2017 Leto 2018 Indeks 

2018/2017 

Celotni prihodki 610.413        647.612 106,1 

Celotni odhodki 609.951        647.163 106,0 

PRESEŽEK PRIHODKOV 462           499  

PRESEŽEK ODHODKOV 0             0  

 

 

 

4.  PRIHODKI IN ODHODKI PO DENARNEM TOKU 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, 

 da je poslovni dogodek nastal in 
 da je prišlo do prejema ali izplačila. 
 

Izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravneh 

države in občin. 

 

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2018. 

 

4.1  Prihodki  

Tabela 6: Prihodki v preteklem in tekočem obdobju po denarnem toku 

                                                                                                                          V EUR (brez centov)            

    

N a z i v 

Leto 

2017 

Leto 

2018 

Indeks 

2018/2017 

1. JAVNA SLUŽBA    

Doplačila iz proračuna 419.912 452.788 107,9 

   - občina Apače 378.747 410.821 108,5 

   - druge občine 18.493 19.775 107,0 

   - MIZŠ: subvencioniranje plačil staršev 22.670 22.192 97,9 
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Doplačila staršev 158.613 173.328 109,3 

    

Investicijsko vzdrževanje - osnovna sred. 10.269 4.903 47,8 

    

Donacije, drugi prihodki 0 0 0 

    

Partnersko sodelovanje in eko projekt  1.046 885 84,6 

    

Športni program – plavalni tečaj 1.654 1.532                92,7 

    

                           SKUPAJ: 591.493 633.436 107,1 

    

2. TRŽNA DEJAVNOST    

Plačila prehr. zaposlenih 14.501 18.491 127,6 

    

PREJETA SREDSTVA SKUPAJ: 

 

605.995 

 

651.927 107,6 

    

SODILO 0,024 0,029  

 

                                                                                                        

Skupni prihodki po načelu denarnega toka za leto 2018 znašajo 651.927 €. Predstavljajo prihodke javne službe in 

prihodke tržne dejavnosti. 

 

Prihodki javne službe v višini 633.436 € so: prihodki občinskega proračuna v višini 418.141 €, od tega 410.821 € za 

oskrbnine, 4.903 € za investicijsko vzdrževanje, 885 € za Eko projekt in partnersko sodelovanje in 1.532 € za financiranje 

plavalnega tečaja; prihodki MIZŠ za oskrbnine v višini 22.192 €; prihodki drugih občin za oskrbnine v višini 19.775 €; 

prihodki staršev za oskrbnine v višini 173.328 €.  

 

Prihodki tržne dejavnosti so doseženi v višini 18.491 € in predstavljajo plačila odjemalcev za obroke prehrane.   

 

STRUKTURA PRIHODKOV PO DENARNEM TOKU ZA LETO 2018 

 

Javna služba v višini 633.436 € predstavlja  97,2 % strukturni delež skupnih prihodkov. 

 

Tržna dejavnost v višini 18.491 € predstavlja 2,8 % strukturni delež skupnih prihodkov. 
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Pri odhodkih uporabljamo kot merilo razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Tako 

so odhodki tržne dejavnosti obračunani v enakem deležu kot so doseženi prihodki tržne dejavnosti v celotnih prihodkih 

od poslovanja. 

 

SKUPNI PRIHODKI (javna sl. + tržna dej.) za leto 2018 so doseženi v višini 651.927 €. 

 

4.2 Odhodki  

 

Tabela 7: Odhodki za preteklo in tekoče obdobje po denarnem toku 

                                                                                                    V EUR (brez centov)         

N a z i v 
Leto  

2017 

Leto 

2018 

Indeks 

2018/2017 

I.  Stroški dela 485.149 526.398 108,5 

stroški plač s prispevki in kad 

 

431.284 452.270 104,9 

regres za letni dopust 21.513 23.005 107,0 

stroški prehrane med delom 19.792 20.712 104,7 

stroški prevoza na delo in z dela 12.086 13.101 108,4 

jubilejne nagrade 866 284 32,8 

odpravnine s prispevki 285 6.735 2363,2 

solidarnostna pomoč 0 0 0 

Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov V 0 10.291 0 

    

II.   Stroški materiala in  storitev 51.680 62.308 120,6 

   - Funkcionalni stroški objektov 41.033 47.999 117,0 

elektrika 13.918 15.303 110,0 

ogrevanje (kurjava in dimnikarske storitve) 2.542 3.779 148,7 

plin 1.163 1.293 111,2 

voda 

 

2.783 3.183 114,4 

telekomunikacijske storitve 

 

1.744 1.733 99,4 

komunalne storitve    2.622 3.870 147,6 

zavarovanje objekta 0 1.802,58 0 

varovanje objekta      1.295 1.311 101,3 

čistilni material 3.118 3.626 116,3 

tekoče vzdrževanje prostorov in opreme    10.955 10.747 98,1 

uporaba in vzdrževanje vozila za prevoz hrane   1.249 1.352 108,3 

   - Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti 10.647 14.309 134,4 
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didaktična sredstva in igrače 2.354 2.876 122,2 

varstvo pri delu 595 2.134 358,7 

strokovno spopolnjevanje 1.001 1.358 135,7 

storitve zdravstvenega varstva 831 655 78,9 

hišno perilo, posoda 987 971 98,4 

drobni inventar 364 617 169,5 

razni drugi material 2.216 3.667 165,5 

stroški pisarniškega poslovanja    2.299 2.030 88,3 

    

III.   Stroški živil 

 

55.218 55.543 100,8 

    

IV. Investicijsko vzdrževanje - osnovna sred.  
 

10.570 4.903 46,4 

    

V. Eko projekt in partnersko sodelovanje  
 

1.046 885 84,6 

    

VI. Športni program – plavalni tečaj 
 

1.654 1.532 92,7 

    

SKUPNI ODHODKI  605.317 651.569   

FINANČNI REZULTAT  678 358  

 

 

1. Stroški dela 

 

Plače se izplačujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Kolektivne pogodbe za javni sektor in 

Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje ter Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 

sektorju. Upoštevano so vse zakonske omejitve. 

Za prispevke za socialno varnost so upoštevane obstoječe prispevne stopnje, prispevki so posledično vezani na višino 

z zakonom določenih plač. 

Izplačane plače s prispevki za leto 2018 znašajo 452.270 €, od tega: stroški za plače 442.734 €, plačana premija za 

dodatno pokojninsko zavarovanje za vsakega zaposlenega glede na njegovo dopolnjeno delovno dobo 9.536 €.  

Regres za letni dopust za leto 2018 je izplačan na zaposlenega v skladu z ZUPPJS v skupni višini 23.005 €. 

Prejemki, ki pripadajo delavcu iz delovnega razmerja (regres za prehrano v višini 20.712 € in prevoz na delo v višini 

13.101 €) so izplačani na podlagi dejanskih stroškov v skladu s sprejetimi višinami.  

 

Na obseg sredstev stroškov dela vpliva predvsem struktura zaposlenih (strokovna izobrazba, napredovanja, starost 

zaposlenih delavk in oddaljenost kraja bivanja).  

Stroški dela se nanašajo na število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s Pravilnikom o normativih in 

kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. V stroških je upoštevana sistemizacija za 25,9 
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zaposlenih do 13.06.2018 oz. 26,65 zaposlenih do 31.08.2018, ter 28,15 zaposlenih od 1.9.2018 in 0,20 zaposlenega 

za izvajanje tržne dejavnosti, ter stroški delavk za čas nadomeščanj.  

 

V stroških dela za leto 2018 je zajeto tudi izplačilo jubilejne nagrade za 10 let delavne dobe v VIZ v višini 284 € in 

odpravnina ob odhodu v pokoj v višini 6.735 €. 

 

V skladu z odločbo Zavoda za šolstvo smo na delovnem mestu spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov V imeli 

od 1.1.2018 sklenjeno delovno razmerje za 0,5 zaposlenega, od junija 2018 pa za 1,25 zaposlenega. Strošek dela za 

omenjeno delovno mesto je v letu 2018 znašal 10.291 €. 

 

 

Stroški dela predstavljajo večinski delež in so za leto 2018 znašali skupaj 526.398 € oz. 80,8 %  skupnih odhodkov. 

 

Celotni stroški dela predstavljajo stroške za javno službo in delež stroškov za tržno dejavnost. 

 

 

2. Stroški materiala in storitev 

 

Stroški materiala in storitev zajemajo funkcionalne stroške objektov in funkcionalne stroške osnovne dejavnosti. 

 

Stroški materiala in storitev vsebujejo stroške za nemoteno poslovanje vrtca. Za leto 2018 so znašali 62.308 € in predstavljajo 

9,6 % delež skupnih odhodkov. Funkcionalni stroški objektov so doseženi v višini 47.999 €, funkcionalni stroški osnovne 

dejavnosti pa v višini 14.309 €. 

 

V celotnih stroških materiala in storitev so zajeti stroški za javno službo in delež stroškov za tržno dejavnost. 

 

Funkcionalni stroški objektov: 

Električna energija: stroški porabe znašajo 15.303 € in predstavljajo plačila elektrike v letu 2018 za lokacijo v Apačah in v 

Stogovcih. V letu 2017 so znašali stroški skupaj 13.918 €. 

Strošek ogrevanja: strošek ogrevanja leta 2018 v višini 3.779 € predstavlja plačilo za nabavo kurilnega olja na lokaciji Stogovci. 

V letu 2017 so znašali skupni stroški ogrevanja na omenjeni lokaciji skupaj 2.542 €. 

Plin in voda: stroški plačila za vodo v letu 2018 znašajo skupaj 3.183 €, plačilo plina pa znaša 1.293 €. V letu 2017 so znašali 

stroški vode 2.783 €, stroški plina pa 1.163 €. 

Telekomunikacijske storitve zajemajo stroške za obe lokaciji, v letu 2018 znašajo 1.733 €, v letu 2017 so stroški znašali 1.744 

€. 

Komunalne storitve se navezujejo na obseg dejavnosti. Na višino stroškov odvoza odpadkov vpliva tudi ločeno zbiranje. Odvoz 

fekalij se opravlja po potrebi. Stroški v letu 2018 znašajo za obe lokaciji skupaj 3.870 €, v letu 2017 so znašali 2.622 €. 

Zavarovanje objekta je v letu 2018 predstavljalo strošek v višini 1.802 € in sicer za lokacijo vrtca Apače in Stogovce. 
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Varovanje objekta: plačila za ta namen se nanašajo na lokacijo v Apačah in so v letu 2018 znašala  1.311 €, v letu 2017 pa 

1.295 €. 

Stroški čiščenja za obe lokaciji znašajo v letu 2018 skupaj 3.626 €, v letu 2017 so znašali 3.118 €. 

Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme zajema stroške materiala in storitev sprotnih vzdrževanj in servisov. Stroški za 

vzdrževanje računalniških programov v računovodstvu ter storitve vodenja energetike in svetovanja, so obračunani v deležu 

glede na obseg dela, to je na število oddelkov v vrtcu. Stroški v letu 2018 znašajo 10.747 €, v letu 2017 so znašali 10.955 €. 

Stroški uporabe in vzdrževanja vozila za prevoz hrane zajemajo stroške registracije, zavarovanja, vzdrževanja in goriva. 

Obračunani so v deležu, in sicer glede na število voženj za vrtec. Stroški za ta namen v letu 2018 znašajo 1.352 €, v letu 2017 

so znašali 1.249 €.   

 

Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti: 

Stroški za didaktična sredstva (igrače, knjige, material,…) nastajajo glede na sprotne potrebe in zaradi zamenjav 

poškodovanih. V letu 2018 so znašali omenjeni stroški 2.876 €, v letu 2017 pa so znašala plačila za ta namen 2.354 €. 

Varstvo pri delu: izkazujejo se stroški za delovne obleke, zdravniške preglede in izobraževanje VPD. Vključeni so tudi mesečni 

stroški rednega izvajanja VPD in požarnega varstva po pogodbi. Ta strošek je obračunan v deležu glede na število oddelkov 

v vrtcu. Skupni strošek za leto 2018 znaša 2.134 €, v letu 2017 je znašal 595 €.  

Strokovno spopolnjevanje delavcev vključuje stroške seminarjev, aktivov in drugih strokovnih srečanj. Vezani so na število 

strokovnih delavk, odvisni so od udeležbe na izobraževanjih, prav tako pa tudi od stroška posameznega izobraževanja. Za te 

stroške je bilo v letu 2018 porabljenih 1.358 €, v letu 2017 pa 1.3001 €. 

Storitve zdravstvenega varstva zajemajo stroške deratizacij, pregledov ter analiz vode in hrane, v letu 2018 znašajo skupaj 

655 €, v letu 2017 so znašali stroški skupaj 831 €. 

Drobni inventar oz. razni drugi material predstavlja plačila za ta namen in znašajo v letu 2018 skupaj 617 €, v letu 2017 so 

znašali stroški 364 €. 

Pisarniško poslovanje vključuje stroške pisarniškega materiala po računih, stroški poštnin, plačilnega prometa, oglaševalskih 

in odvetniških storitev pa so obračunani v deležu glede na obseg dejavnosti, to je na število oddelkov. V letu 2018 znašajo 

2.030 €, v letu 2017 so znašali 2.299 €.  

3. Stroški živil       

Celotni stroški za živila znašajo 55.543 € in predstavljajo 8,6 % delež skupnih odhodkov. 

V celotnih stroških živil so stroški živil za otroke in delež stroškov živil za tržno dejavnost. 

V letu 2018 stroške živil za otroke pokriva dnevna cena 1,80 € na otroka. Stroški se pri izračunu cene določijo na podlagi 

števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v posameznem programu. Vrtec zagotavlja tri obroke, in sicer 

dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Sredstva za živila so v ekonomsko ceno vračunana 39,60 € na otroka 

mesečno, in sicer za vse delovne dni v mesecu.  

4. Investicijsko vzdrževanje, adaptacije in osnovna sredstva 

V ta namen je bilo v letu 2018 porabljenih 4.903 € občinskih sredstev, kar predstavlja 0,8 % delež skupnih odhodkov.  

Stroški predstavljajo plačilo za investicijsko vzdrževalno delo preboja stene v vrtcu Stogovci; nakup zaščite na vrata za 

prstke, nakup komarnikov in popravilo žaluzije, nakup hladilnika in sušilnega stroja, nakup PVC ležalnikov z osnovno 

rjuho, ter popravilo igrala – vlakca na enoti Apače. 

5. Drugi programi 
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Za izvajanje drugih programov je bilo v letu 2018 namenjenih skupaj 2.417 € oz. 0,5 % delež skupnih odhodkov. Od tega 

za partnersko sodelovanje 660 € in eko projekt 225 € ter za športni program (izvedbo plavalnega tečaja) 1.532 €. 

 

STRUKTURA ODHODKOV ZA LETO 2018 

Struktura odhodkov iz poslovanja za leto 2018 je enaka kot pri prihodkih.  

Stroški javne službe znašajo 633.078 € in predstavljajo 97,1 % strukturni delež skupnih odhodkov.  

Tržna dejavnost predstavlja 2,9 % strukturni delež skupnih odhodkov in znaša 18.491 €. Zajema stroške dela, stroške 

materiala in storitev ter stroške živil za pripravo prehrane zaposlenim. 

SKUPNI ODHODKI (javna sl. + tržna dej.) za leto 2018 so doseženi v višini 651.569 €. 

 

4.3. Razlika med prihodki in odhodki denarnega toka  

Na podlagi skupnih prihodkov v višini 651.927 € in skupnih odhodkov v višini 651.569 €, znaša presežek prihodkov nad 

odhodki 358 €, kar predstavlja povečanje sredstev na računu financiranja. 

Tabela 8: Razlika med prihodki in odhodki za preteklo in tekoče obdobje po denarnem toku 

 V EUR (brez centov)     

Naziv  Leto 2017 Leto 2018 Indeks 

2018/2017 

Celotni prihodki 605.995 651.927          107,6 

Celotni odhodki 605.317 651.569          107,7 

PRESEŽEK PRIHODKOV 678 358  

PRESEŽEK ODHODKOV 0 0  

 

 

5. CENE PROGRAMOV  

V obračunskem obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018 je bila cena programov sledeča: 

 

        I. starostno obdobje 

 

veljavna cena 

431,50 € 

 

 

        II. starostno obdobje 

 

veljavna cena 

355,50 € 
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        Kombiniran oddelek 

 

veljavna cena 

373,00 € 

 

Dnevni strošek živil za otroke v ekonomski ceni znaša 1,80 €. 

 

 

Pripravila:  

Ksenija Bevk  
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Računovodsko poročilo temelji na verodostojnih, resničnih in poštenih podatkih, ki so prikazani za poslovanje OŠ 

Apače in za takšne prikazane podatke odgovarja računovodja. 

 

Apače, 26.02.2019 

 

 

                        Računovodja: 

                        Ivan Salaj 
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III   Z A K L J U Č E K 
 
 
 
Letno poročilo je akt posrednega uporabnika in je sestavljeno iz: 
 
 poslovnega poročila, ki vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednega uporabnika       
     in 
 računovodskega poročila. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 


